
َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

َكاَُر ْذ ّية ال َوو ّن للماَم ال َووي ل ّن ال
النبي ـ صلى الله عليه وسإلم ـ في المواقف والحأوال المختلفة، كماَ أنه يمتاَز كتاَب متخصص في بياَن هدي: نبذة

باَلحأاَطة واعتماَده على الصحيح من الحأاَديث

لص لخي ْل َت لر في  َياَ َلْخ َعاَُر ا لش َو لر  ْبَرا َل َيُة ا ْل لحأ لة في َأو " ّب َتَح لر الُمْس َكاَ ْذ َل لت وا َوا َّدع ال
لر". َهاَ ّن ْيلْ وال ّل  ال

َيْحيى بن ّياَ  لر َك َأبي َز ْيُه  َفقَ لث ال ّد لفظِ المَح للماَم الحاَ َووي، ( ل ّن لف ال  ـ631َشَر
  هـ (676

 ترجمة مؤلف كتاَب الذكاَر

ّنووي .  )1  ( بسم الله الرحأمن الرحأيم. يحيى بن شرف ال

ُبه  :نَس

للماَم الحاَفظِ شيخ السإلم محيي الدين أبو زكرياَ يحيى بن شرف بن هو ا
لحأَزام، النووي نسبة إلى ُمّري بن حأسن بن حأسين بن محمد بن جمعة بن 

من قرى حَأْوران في سإورية، ثم الدمشقَي الشاَفعي، شيخ نوى، وهي قرية
 زماَنه. المذاهب وكبير الفقَهاَء في

ُده ونشأته ْول  :َم

ّله تعاَلى في المحرم من  أبوين  هـ في قرية نوى من631ولد النووي رحأمه ال
صاَلحين، ولماَ بلغ العاَشرة من عمره بدأ في حأفظِ القَرآن وقراءة الفقَه على

أهلْ العلم هناَك، وصاَدف أن مّر بتلك القَرية الشيخ ياَسإين بن يوسإف بعض
لرهونه على اللعب وهو يهرُب منهم ويبكي المراكشي، فرأى ُيك الصبياََن 

إلى والده ونصَحه أن يفّرغّه لطلب العلم، للكراههم ويقَرأ القَرآن، فذهب
لدَم مع649فاَسإتجاَب له. وفي سإنة  َق أبيه إلى دمشق لسإتكماَل تحصيله  هـ 

الرواحأية، وهي ملصقَة العلمي في مدرسإة دار الحديث، وسإكَن المدرسإة
ثم رجع إلى  هـ حأّج مع أبيه651للمسجد الموي من جهة الشرق. وفي عاَم 

 دمشق.

ّية َياَته العلم  :حَأ

ُة النووي العلمية بعد وصوله إلى دمشق  بثلثة أمور: تميزت حأياَ

ّد في طلب العلم في أول نشأته وفي شباَبه، وقد والتحصيلْ الول: الج
ًا في أخذ العلم منه كلّْ مأخذ، ّد ُلهاَ لذة، وقد كاَن جاَ لد وأصبح يجد فيه لذة ل تع

التنبيه في أربعة أشهر ونصف، وحأفظِ ربع القَراءة والحفظِ، وقد حأفظِ
في فترة وجيزة أن يناَل العباَدات من المهذب في باَقي السنة، واسإتطاَع

َله ُمعيد إعجاَب وحأّب أسإتاَذه أبي إبراهيم إسإحاَق بن أحأمد المغربي، فجع
 الدرس في حألقَته. ثم دّرَس بدار الحديث الشرفية، وغّيرهاَ.
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َعة علمه وثقَاَفته ّد في الطلب غّزارة ، وقدالثاَني: سإ جمع إلى جاَنب الج
ُذه ّدَث تلمي علء الدين بن العطاَر عن فترة العلم والثقَاَفة المتعددة، وقد حأ

ًاَ على المشاَيخ التحصيلْ والطلب، أنه كاَن يقَرأ كلَّْ يوم اثني عشر درسإ
ًاَ في ًاَ في المهذب، ودرسإ ًاَ، درسإين في الوسإيط، وثاَلث ًاَ وتصحيح الجمع شرحأ

ّني في ًاَ في اللمع لبن ج ًاَ في صحيح مسلم، ودرسإ بين الصحيحين، وخاَمس
ًاَ في النحو، ّكيت في اللغة، ودرسإ ًاَ في إصلحا المنطق لبن الس ودرسإ

ًاَ في أصول الفقَه، وتاَرة في اللمع لبي إسإحاَق، وتاَرة في الصرف، ودرسإ
ًاَ في أسإماَء ًاَ في أصول الدين، المنتخب للفخر الرازي، ودرسإ الرجاَل، ودرسإ

وإيضاَحا عباَرة وكاَن يكتُب جميَع ماَ يتعلق بهذه الدروس من شرحا مشكلْ
 وضبط لغة.

 هـ، وكاَن قد بلغ660باَلتأليف وبدأه عاَم  ، اعتنىالثاَلث: غّزارة إنتاَجه
ّله له في ُعصاَرة فكره الثلثين من عمره، وقد باَرك ال وقته وأعاَنه، فأذاَب 

َع في كتب ومؤلفاَت عظيمة ومدهشة، تلمُس فيهاَ سإهولُة العباَرة، وسإطو
للنصاََف في عرض أراء الفقَهاَء، وماَ زالت مؤلفاَته الدليلْ، ووضوحَا الفكاَر، وا

 حأتى الن تحظى باَهتماَم كلْ مسلم، والنتفاَع بهاَ في سإاَئر البلد.

ًاَ ومعقَولً لغزارة إنتاَجه فيقَول: للسإنوي تعليلً لطيف "اعلم أن الشيخ ويذكر ا
ّله لّماَ تأهلْ للنظر والتحصيلْ، رأى في الُمساَرعة إلى محيي الدين رحأمه ال

ًاَ، ينتفع به الناَظر فيه، فجعلْ الخير؛ أن جعلْ ماَ يحصله ويقَف عليه تصنيف
ًاَ، وهو غّرض صحيح، وقصد جميلْ، ولول ذلك تصنيفه تحصيلً، وتحصيله تصنيف

 تيسر له من التصاَيف ماَ تيسر له". لماَ

 ومن أهم كتبه:

شرحا صحيح مسلم" و"المجموع" شرحا المهذب، و"رياَض الصاَلحين"،
و"تهذيب السإماَء واللغاَت"، "والروضة روضة الطاَلبين وعمدة المفتين"،

القَرآن"، و"المنهاَج" في الفقَه و "الربعين النووية"، و"التبياَن في آداب حَأَملة
ّبة والذكاَر "حألية البرار وشعاَر الخياَر في تلخيص الدعوات والذكاَر المستح

لليضاَحا" في المناَسإك.  في الليلْ والنهاَر"، و"ا

 شيوخه:

 :شيوخه في الفقَه

ُعرف1 لفْركاَحا، ـ عبد الرحأمن بن إبراهيم بن سإباَع الفزاري، تاَج الدين،  باَل
  هـ.690توفي سإنة 

ّدث المدرسإة2- ـ إسإحاَق بن أحأمد المغربي، الكماَل أبو إبراهيم، مح
ّية، توفي سإنة    هـ.650الرواحأ

ـ عبد الرحأمن بن نوحا بن محمد بن إبراهيم بن موسإى المقَدسإي ثم3-
  هـ.654الدمشقَي، أبو محمد، مفتي دمشق، توفي سإنة 
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للربلي، ثم الحلبي، ثم الدمشقَي، إماَم المذهب4- ـ سإلّر بن الحسن ا
  هـ.670الشاَفعي في عصره، توفي سإنة 

 :شيوخه في الحديث

للماَم ـ إبراهيم بن عيسى المرادي، الندلسي، ثم المصري، ثم الدمشقَي،1 ا
  هـ.668الحاَفظِ، توفي سإنة 

للماَم2- المفيد ـ خاَلد بن يوسإف بن سإعد الناَبلسي، أبو البقَاَء، زين الدين، ا
ّدث الحاَفظِ، توفي سإنة    هـ.663المح

ـ عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن النصاَري، الحموي، الشاَفعي،3-
  هـ.662شيخ الشيوخ، توفي سإنة 

ُقدامة المقَدسإي،4- ـ عبد الرحأمن بن أبي عمر محمد بن أحأمد بن محمد بن 
  هـ.682أبو الفرج، من أئمة الحديث في عصره، توفي سإنة 

ـ عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد الحرسإتاَني، أبو الفضاَئلْ، عماَد5-
  هـ.662الدين، قاَضي القَضاَة، وخطيب دمشق. توفي سإنة 

ُيْسر التنوخي، أبو محمد6- تقَي ـ إسإماَعيلْ بن أبي إسإحاَق إبراهيم بن أبي ال
ّدثين ومسندهم، توفي سإنة    هـ.672الدين، كبير المح

المفتي، ـ عبد الرحأمن بن سإاَلم بن يحيى النباَري، ثم الدمشقَي الحنبلي،7-
  هـ.661جماَل الدين. توفي سإنة 

المقَدسإي، ومنهم: الرضي بن البرهاَن، وزين الدين أبو العباَس بن عبد الدائم
وجماَل الدين أبو زكرياَ يحيى بن أبي الفتح الصيرفي الحّراني، وأبو الفضلْ

محمد بن محمد بن محمد البكري الحاَفظِ، والضياَء بن تماَم الحنفي، وشمس
 عمرو، وغّيرهم من هذه الطبقَة. الدين بن أبي

 :شيوخه في علم الصول

أماَ علم الصول، فقَرأه على جماَعة، أشهرهم: عمر بن بندار بن عمر بن
  هـ.672علي بن محمد التفليسي الشاَفعي، أبو الفتح. توفي سإنة 

 :شيوخه في النحو واللغة

 وأماَ في النحو واللغة، فقَرأ على:

664الشيخ أحأمد بن سإاَلم المصري النحوي اللغوي، أبي العباَس، توفي سإنة 
 هـ.

 والفخر الماَلكي.
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 والشيخ أحأمد بن سإاَلم المصري.

 :مسموعاَته

سإمع النساَئي، وموطأ ماَلك، ومسند الشاَفعي، ومسند أحأمد بن حأنبلْ،
للسإفراييني، وأبي يعلى الموصلي، وسإنن ابن ماَجه، والدارمي، وأبي عوانة ا

ّنة للبغوي، ومعاَلم التنزيلْ له في والدارقطني، والبيهقَي، وشرحا الس
بن بكاَر، والخطب النباَتية، ورسإاَلة القَشيري، التفسير، وكتاَب النساَب للزبير

آداب الساَمع والراوي للخطيب وعملْ اليوم والليلة لبن السني، وكتاَب
 البغدادي، وأجزاء كثيرة غّير ذلك.

 :تلميذه

النقَيب، وكاَن مّمن أخذ عنه العلم: علء الدين بن العطاَر، وشمس الدين بن
ْعوان، وشمس الدين بن القَّماَحا، والحاَفظِ جماَل الدين وشمس الدين بن َج

وقاَضي القَضاَة بدر الدين بن جماَعة، ورشيد الدين الحنفي، وأبو المزي،
َفْرحا للشبيلي، وخلئق. العباَس أحأمد بن   ا

ُته َفاَ َوص ُقُه   :أخل

ًاَ في الزهد، وقدوة في َع أصحاَُب كتب التراجم أن النووي كاَن رأسإ أجم
الورع، وعديم النظير في مناَصحة الحكاَم والمر باَلمعروف والنهي عن

في هذه العجاَلة عن حأياَة النووي أن نتوقف قليلً مع هذه المنكر، ويطيب لناَ
 الصفاَت المهمة في حأياَته:

 :الزهد

للماَم النووي من شهوة الطعاَم واللباَس والزواج، ووجد في َغ ا ّذة العلم تفّر ل
التعويض الكاَفي عن كلْ ذلك. والذي يلفت النظر أنه انتقَلْ من بيئة بسيطة

إلى دمشق حأيث الخيرات والنعيم، وكاَن في سإن الشباَب حأيث قوة الغرائز،
أعرض عن جميع المتع والشهوات وباَلغ في التقَشف وشظف ومع ذلك فقَد

 العيش.

 :الورع

فواكه وفي حأياَته أمثلة كثيرة تدّل على ورع شديد، منهاَ أنه كاَن ل يأكلْ من
دمشق، ولماَ سُإئلْ عن سإبب ذلك قاَل: إنهاَ كثيرة الوقاَف، والملك لمن

ًاَ، ول يجوز التصّرف في ذلك إل على وجه الغبطة تحت الحجر شرع
على وجه المساَقاَة، وفيهاَ اختلف بين العلماَء. والمصلحة، والمعاَملة فيهاَ

ّوَزهاَ قاَل: بشرط المصلحة والغبطة لليتيم والمحجور عليه، والناَس ل ومن ج
الثمرة للماَلك، فكيف تطيب نفسي؟. يفعلونهاَ إل على جزء من ألف جزء من

ّية على غّيرهاَ من المدارس لنهاَ كاَنت من واختاَر النزول في المدرسإة الرواحأ
 بناَء بعض التّجاَر.
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُعهاَ عند ًاَ، بلْ كاَن يجم ناَظر وكاَن لدار الحديث راتب كبير فماَ أخذ منه فلس
ًاَ ووقفه على دار الحديث، أو المدرسإة، وكلماَ صاَر له حأق سإنة اشترى به ملك

ًاَ. وكاَن ل اشترى ًاَ فوقفهاَ على خزانة المدرسإة، ولم يأخذ من غّيرهاَ شيئ كتب
ّيًة إل إذا كاَنت به حأاَجة إلى شيء وجاَءه مّمن يقَبلْ من أحأد هديًة ول عط

ُأّمه ترسإلْ إليه تحقَق دينه. وكاَن ل يقَبلْ إل من والديه وأقاَربه، فكاَنت 
ُيرسإلْ إليه ماَ يأكله، وكاَن يناَم في غّرفته القَميص ونحوه ليلبسه، وكاَن أبوه 

المدرسإة الرواحأية، ولم يكن يبتغي وراء التي سإكن فيهاَ يوم نزل دمشق في
ًاَ.  ذلك شيئ

ّكاَم ُته الُح  :ُمناَصَح

ّله ُيجاَهد في سإبيلْ ال لقَد توفرت في النووي صفاَت العاَلم الناَصح الذي 
بلساَنه، ويقَوم بفريضة المر باَلمعروف والنهي عن المنكر، فهو مخلٌص في

ٌع ل يخشى في مناَصحته وليس له أّي غّرض خاَص أو مصلحة شخصية، وشجاَ
ّله لومة لئم، وكاَن يملك  البياَن والحجة لتأييد دعواه. ال

ُيقَبلْ وكاَن الناَُس يرجعون إليه في الملّماَت والخطوب ويستفتونه، فكاَن 
 عليهم ويسعى لحلّْ مشكلتهم، كماَ في قضية الحوطة على بساَتين الشاَم:

َق من مصَر السلطاَُن الملُك الظاَهُر بيبرُس بعد قتاَل التتاَر لماَ ورد دمش
ًا من بساَتين الشاَم من وإجلئهم عن البلد، زعم له وكيلْ بيت الماَل أن كثير

أملك الدولة، فأمر الملك باَلحوطة عليهاَ، أي بحجزهاَ وتكليف واضعي اليد
ٍءء منهاَ إثباَت ملكيته وإبراز وثاَئقَه، فلجأ الناَس إلى الشيخ في دار على شي

ًاَ جاَء فيه: "وقد لحق المسلمين بسبب هذه الحديث، فكتب إلى الملك كتاَب
ٌع ُطلب منهم الحوطة على أملكهم أنوا من الضرر ل يمكن التعبير عنهاَ، و

عند أحأد من علماَء المسلمين، بلْ َمن إثباٌَت ل يلزمهم، فهذه الحوطة ل تحلّْ
ّلُف إثباَته" فغضب في يده شيء فهو ملكه ل يحلّْ العتراض عليه ُيك ول

مناَصبه، فقَاَلوا السلطاَن من هذه الجرأة عليه وأمر بقَطع رواتبه وعزله عن
لم له: إنه ليس للشيخ راتب وليس له منصب. ولماَ رأى الشيخ أن الكتاَب

ًا، وأراد السلطاَن أن يبطَش ًاَ شديد ّلمه كلم ْد، مشى بنفسه إليه وقاَبله وك لف ي
َبه عن ذلك وحأمى الشيَخ منه، وأبطلَْ السلطاَُن أمَر به ّله قل فصرف ال

ّلَص ّله الناَس من شّرهاَ. الحوطة وخ  ال

َفاَته  :َو

ّد الكتب المستعاَرة من الوقاَف،676وفي سإنة   هـ رجع إلى نوى بعد أن ر
ّدعهم، وبعد أن وزار مقَبرة شيوخه، فدعاَ لهم وبكى، وزار أصحاَبه الحأياَء وو

زار بيت المقَدس والخليلْ، وعاَد إلى نوى فمرض بهاَ وتوفي في زار والده
إلى دمشق ارتّجت هي وماَ حأولهاَ باَلبكاَء، وتأسإف  رجب. ولماَ بلغ نعيه24

ًا، وتوّجه ًاَ شديد قاَضي القَضاَة عّز الدين محمد بن عليه المسلمون أسإف
قبره، ورثاَه جماَعة، الصاَئغ وجماَعة من أصحاَبه إلى نوى للصلة عليه في

للربلي، وقد اخترت هذه البياَت من منهم محمد بن أحأمد بن عمر الحنفي ا
ًاَ:  قصيدة بلغت ثلثة وثلثين بيت
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ُء  وعّم الحاَدث الجللْ * وخاَب باَلموت في تعميرك الملْ عّز العزا

َءهاَ فقَدك السإحاَُر والصلُْ  واسإتوحأشت بعدماَ كنت النيس لهاَ * وسإاَ

ّدد منك فيه القَوُل والعملُْ ُيستضاَء به * مس ًا   وكنت للدين نور

ًاَ ومضروب بك المثلْ ًاَ وحأزم  زهدَت في هذه الدنياَ وزخرفهاَ * عزم

ًا غّير محتفلْ * وأنت باَلسعي في أخراك  محتفلْ أعرضت عنهاَ احأتقَاَر

ٍءم من أعلَم المسلمين، بعد جهاَد في َل َع وهكذا انطوت صفحة من صفحاَت 
ًا من العلم، ل زال العاَلم السإلمي يذكره طلب العلم، ترك للمسلمين كنوز

ّله تعاَلى أن تناَله رحأماَته ورضوان. بخير،  ويرجو له من ال

ّله للماَم النووي رحأمة واسإعة، وحأشره مع الذين أنعم ال ّله ا عليهم من رحأم ال
ًاَ، وجمعناَ به تحت ّديقَين والشهداء والصاَلحين وحأسن أولئك رفيقَ النبيين والص

ّله عليه وسإلم.  لواء سإيدناَ محمد صلى ال

 مقَدمة المؤلف

ُكْم بسم الله الرحأمن الرحأيم ُكْر ْذ ُكُروني أ ْذ ُفُرون     {فاَ ْك َت َول  للي  ُكُروا   [البقَرة:}  َواْش
152[ 

ّدر القدار، ّفاَر، مقَ ّله الواحأد القَّهاَر، العزيز الغ ّور الحمد ل مصّرف المور، ُمك
ُلولي القَلوب والبصاَر،)2  ( الليلْ َة  الذي أيقَظِ من خلقَه  على النهاَر، تبصر

َله ومن اصطفاَه فأدخله في جملة الخياَر، ووّفق من اجتباَه من عبيده فجع
ّهدهم ّبه فز في هذه الدار، فاَجتهدوا في)3  ( من المقَّربين البرار، وبّصَر من أحأ

ّهب ُيسخطه والحذر من عذاب الناَر، مرضاَته والتأ لدار القَرار، واجتناَب ماَ 
ّد في للبكاَر، وعند تغاَير وأخذوا أنفسهم باَلج طاَعته وملزمة ذكره باَلعشّي وا
َغ الحأوال وجميع آناَء الليلْ ُبهم بلوامع النوار، أحأمده أبل والنهاَر، فاَسإتناَرت قلو
ّ الحمد على جميع نعمه، ُله المزيد من فضله وكرمه. وأشهد أن ل إله إل وأسإأ

ّله العظيم، الواحأد ُده ورسإوله، ال ًا عب الصمد العزيز الحكيم؛ وأشهد أن محمد
ّيه وحأبيبه وخليله، أفضلُْ المخلوقين، وأكرُم الساَبقَين واللحأقَين، صلواُت وصف
ّله وسإلمه عليه وعلى سإاَئر  النبيين، وآل كلّْ وسإاَئر الصاَلحين. ال

ّله العظيم العزيز الحكيم: ُكُروني أماَ بعد: فقَد قاَل ال ْذ ُكْم     {فاَ ُكْر ْذ  [البقَرة:}  أ
لجّن ] وقاَل تعاَلى:152 ْقَُت ال َوَماَ َخل ْعبدون     { َي ْنَس إل ل للم56 [الذارياَت:}  وال ُع ] ف

أو أفضلْ ـ حأاَل العبد، حأاَل ذكره رّب العاَلمين، واشتغاَله بهذا أ من أفضلْ ـ
ّله عليه وسإلم سإيد المرسإلين. باَلذكاَر الواردة عن رسإول ّله صلى ال  ال

ّله عنهم في عملْ اليوم والليلة والدعوات ُء رضي ال ّنف العلماَ والذكاَر وقد ص
ًة معلومًة عند العاَرفين، ولكنهاَ مطّولة باَلسإاَنيد والتكرير، ًاَ كثير َفْت كتب ُع فَض

عنهاَ همُم الطاَلبين، فقَصدُت تسهيلْ ذلك على الراغّبين، فشرعُت في جمع
ًاَ للمعتنين، وأحأذف السإاَنيد في هذا ًا مقَاَصد ماَ ذكرته تقَريب الكتاَب مختصر
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ًاَ للمتعبدين، وليسوا إلى معظمه لماَ ذكرته من إيثاَر الختصاَر، ولكونه موضوع
 معرفة السإاَنيد

ّلين، )4  ( َقُصَر إل الق ولن المقَصود به معرفُة متطلعين، بلْ يكرهونه وإن 
ّنهاَ للمسترشدين، وأذكر إن ّله تعاَلى الذكاَر والعملْ بهاَ، وإيضاَحُا مظاَ شاَء ال
ًاَ، وهو بياَن ( صحيح بدلً من السإاَنيد ماَ هو أهم منهاَ مماَ يخلّْ به غّاَلب

ُع الحأاَديث وحأسنهاَ وضعيفهاَ ومنكرهاَ، فإنه مماَ)5 يفتقَر إلى معرفته جمي
ّدثين، وهذا أهّم ماَ يجب العتناَء ّقَقَُه الناَس إل الناَدر من المح ُيح به، وماَ 

ّذاق المعتمدين، وأضّم إليه إن الطاَلُب من جهة الحفاَظ المتقَنين، والئمة الُح
ّله الكريم جملً من النفاَئس من علم الحديث، ودقاَئق الفقَه، ومهماَت شاَء ال

ُتهاَ على الساَلكين. القَواعد، ورياَضاَت النفوس، والداب التي تتأكد معرف
ًاَ بحيث يسهلُْ فهمه على العوام والمتفقَهين. َوّضَح َع ماَ أذكُره ُم  وأذكُر جمي

ّله عنه، عن رسإول ،)6  (وقد رويناَ في صحيح مسلم  عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه ّله صلى ال  وسإلم قاَل: ال

لر َمْن ُأُجو ْثلَْ  لم لر  لمَن الْج َلُه  ًى كاََن  ُهد َدعاَ إلى  لمْن "َمْن  ُقَُص ذلك  ْن َي َعُه ل  لب َت
ًاَ". لهْم َشيئ لر  ُأُجو

للشاَرة إليه، وإيضاَحا سإلوكه فأردت مساَعدة أهلْ الخير بتسهيلْ طريقَه وا
لل الكتاَب فصولً مهمة يحتاَُج إليهاَ صاَحأُب هذا ّو والدللة عليه، وأذكر في أ

ًا عند َمن الكتاَب وغّيره من المعتنين، وإذا كاَن في الصحاَبة َمن ليس مشهور
ُيشّك قي ل يعتني باَلعملْ ّبهُت عليه فقَلت: رويناَ عن فلن الصحاَبّي، لئل  ن

 صحبته.

وأقتصر في هذا الكتاَب على الحأاَديث التي في الكتب المشهورة التي هي
للسإلم وهي خمسة: صحيح البخاَري، وصحيح مسلم، وسإنن أبي داود، أصول ا

ًا من الكتب المشهورة غّيرهاَ. والترمذي،  والنساَئي. وقد أروي يسير

ًاَ إل في ناَدر من المواطن، ول وأماَ الجزاء والمساَنيد فلسُت أنقَلْ منهاَ شيئ
ًاَ من الضعيف إل الناَدر مع بياَن ضعفه، وإنماَ أذكُر من الصول المشهورة أيض

ً)7  ( أذكر فيه الصحيح ًاَ، فلهذا أرجو أن يكون هذا الكتاَب أصل ًا. ثم غّاَلب معتمد
 المسألة. ل أذكر في الباَب من الحأاَديث إل ماَ كاَنت دللته ظاَهرة في

للعاَنة والهداية للناَبة وا ّله الكريم أسإأُل التوفيق وا والصياَنة، وتيسير ماَ وال
وبين أقصده من الخيرات، والدوام على أنواع المكرماَت، والجمع بيني

 أحأباَبي في دار كرامته وسإاَئر وجوه المسّرات.

ّله العزيز ّوة إل باَل لنعم الوكيلْ، ول حأول ول ق ّله و الحكيم، ماَ شاَء وحأسبي ال
ّله، ّله، اعتصمُت باَل ّله، توكلُت على ال ّوة إلّ باَل ّله ل ق ّوضت ال ّله، وف اسإتعنُت باَل
ّي ّله ديني ونفسي ووالد ّله، واسإتودعُت ال وإخواني وأحأباَئي أمري إلى ال

من وسإاَئر من أحأسن إلّي وجميع المسلمين وجميع ماَ أنعم به علّي وعليهم
ًاَ حأفظه ونعم الحفيظِ ُتودع شيئ .أمور الخرة والدنياَ، فإنه سإبحاَنه إذا اسإ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

oللخلص وأعماَل القَلوب     تمهيد عن    المر باَ
  فصلْ: العملْ بفضاَئلْ العماَل   
  فصلْ: حأكم العملْ باَلحديث الضعيف   
  َلق أهله لحأ ُيستحّب الجلوس في     فصلْ: 
  فصلْ: الذكر يكون باَلقَلب، ويكون باَللساَن   
  ْفضاَئلْ الذكر غّير منحصرة  :   فصل   
  فصلْ:حأكم الذكر للمحدث وغّيره   
  فصلْ: ينبغي أن يكون الذاكُر على أكملْ الصفاَت   
  ًْاَ  :   فصل    ان يكون موضع الذكر خاَلي
  فصلْ: الذكر محبوب في جميع الوقاَت   
  ُد من الذكر حأضوُر القَلب    فصلْ: المرا
  فصلْ: ينبغي المواظبة على الذكر   
  فصلْ: في أحأوال تعرُض للذاكر   
  فصلْ: الذكاَر المشروعة في الصلة   
  فصلْ: الكتب المؤلفة في عملْ اليوم والليلة   
  فصلْ: مواطن آحأاَديث الكتاَب   

o  باٌَب في فضلْ الذكر   
o  لمن َمناَمه     باَب    ماَ يقَوُل إذا اسإتيقَظَِ 
o  َبه ُقَول إذا لبَس ثو َي    باَُب ماَ 
o  ً ًا أو نعل ًاَ جديد    باَُب ماَ يقَوُل إذا لبَس ثوب
o  ًا ًاَ جديد    باَُب ماَ يقَوُل لصاَحأبه إذا رأى عليه ثوب
o  َلعهما ْل للْ وَخ لب والنع لس الثو ّية لباَ    باَُب كيف
o  َبه َع ثو    باَُب ماَ يقَوُل إذا خل
o  لته     باَب له من بي لج    ماَ يقَول حأاَل خرو
o  َته    باَُب ماَ يقَوُل إذا دخلَْ بي
o  باَُب ماَ يقَول إذا اسإتيقَظِ من الليلْ وخرج من بيته   
o  ماَ يقَوُل إذا أراد دخول الخلء     باَب   
o  لم على الَخلَء َكل لر وال ْك ّذ ّنهي عن ال    باَُب ال
o  ّنهي عن الّسلم على الجاَلس لقَضاَء الَحاََجة    باَُب ال
o  باَُب ماَ يقَوُل إذا َخَرَج من الَخلَء   
o  لء أو اسإتقَاَءه     باَُب    ماَ يقَوُل إذا أراد َصّب ماَء الوضو
o  َيقَوُل على وُضوئه     باَُب    ماَ 

  ْماَ يستحب أن يقَوله المتوضئ  :   فصل   
  ْماَ يقَوله بعد الفراغ من الوضوء  :   فصل   
  ْالدعاَء على أعضاَء الوضوء   :  فصل   

o  باَب: ماَ يقَول بعد فراغّه من وضوئه   
o  لله     باَُب ْغّتساَ    ماَ يقَوُل على ا
o  لمه     باَُب َيّم َت    ماَ يقَوُل على 
o  لد     باَُب    ماَ يقَوُل إذا توّجَه إلى المسج
o  َد دخول المسجد والخروج منه ُله عن    باَُب ماَ يقَو
o  ماَ يقَوُل في المسجد     باَب   

  فصلْ: ينبغي للجاَلس في المسجد أن ينوي العتكاَف   
o  النهي عن إنشاَد الضاَلة في المسجد     باَب   
o  ًا     باَب    دعاَئه على من ينشد في المسجد شعر
o  لة الذان    باَُب فضيل
o  َلذان لة ا َف لص    باَُب 
o  للقاَمة لة ا َف لص    باَُب 

  ّنتاَن للقاَمَة سإ    فصلْ: الذاَن وا
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
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  ُيستحّب ترتيلْ الذان ورفع الصوت به    فصلْ: و
  ُيشرع الذان إل للصلوات الخمس    فصلْ: ل 
  للقاَمة إل في الوقت    فصلْ: ل تصّح ا
  ْفصلْ: تقَيم المرأة والخنثى المشكل   

o  ّذَن والمقَيَم َع المؤ    باَُب ماَ يقَوُل َمْن سإم
  فصلْ: إذا سإمع المؤذَن أو المقَيم وهو يصلي   

o  ّدعاَء بعد الذان    باَُب ال
o  ّنة الّصبح     باَب َد ركعتي سإ    ماَ يقَوُل بع
o  باَُب ماَ يقَوُل إذا انتهى إلى الّصّف   
o  ماَ يقَوُل عند إرادته القَياََم إلى الّصلة     باَب   
o  للقاَمة ّدعاَء عند ا    باَُب ال

  كتاب ما يقوله إذا دخل في الّصلّةا   
o  ُله إذا دخلَْ في الّصلة    باَُب ماَ يقَو
o  للحْأرام لة ا    باَُب تكبير

  للحأرام للماَم بتكبيرة ا ّنة أّن يجهر ا    فصلْ: الس
  فصلْ:عدد التكبيرات في الصلة   

o  للحأرام    باَُب ماَ يقَوله بعد تكبيرة ا
  فصلْ:ماَ ينبغي أن يفعله الماَم   

o  ّوذ بعد دعاَء السإتفتاَحا    باَُب التع
  ّوذ مستحّب ليس بواجب    فصلْ: التع
  ّوذ مستحّب في الركعة الولى باَلتفاَق    فصلْ: التع

o  ّوذ ّتع َد ال لة بع    باَُب القَراء
  فصلْ: حأكم اللحن في قراءة الفاَتحة   
  َُيحسن الفاَتحة قرأ بقَدرهاَ من غّيرها    فصلْ:من لم 
  فصلْ: بعد الفاَتحة يقَرأ سإورة أو بعض سإورة   
  فصلْ:ماَ يقَراء في صلة الصبح والظهر   
  فصلْ: القَراءة يوم الجمعة   
  ْفصل   :
  فصلْ:كيفية القَراءة   
  فصلْ:سإكتاَت الماَم في الجهرية   
  فصلْ:ماَ يقَوله الماَم بعد الفاَتحة   
  فصلْ:ماَ يسن فعله في القَراءة في الصلة   

o  باَُب أذكاَر الركوع   
  فصلْ:أذكاَر الركوع   
  ُيكره قراءة القَرآن في الركوع والسجود    فصلْ: 

o  لله لسإه من الركوع وفي اعتدا لع رأ ُله في رف    باَُب ماَ يقَو
  َُيستحّب أن يجمع بين هذه الذكاَر كلها    فصلْ: 

o  لد     باَُب لر الّسجو َكاَ ْذ    َأ
  فصلْ:بياَن فضلْ الركوع والسجود   
  فصلْ:ماَ يقَاَل في سإجود التلوة   

o  لع رأسإه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين     باَب    ماَ يقَوُل في رف
  فصلْ:ماَ يقَاَل في السجدة الثاَنية   

o  لة الثاَنية     باَُب ْكع لر الّر    أذكاَ
o  لت في الّصبح     باَُب ُقَنو    ال

  فصلْ:محلْ القَنوت   
  فصلْ:حأكم رفع اليدين في دعاَء القَنوت   

o  لد في الّصلة ّه    باَُب التش
  فصلْ: في ألفاَظ التشهد   
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

  الرواية الولى   
  الرواية الثاَنية   
  الرواية الثاَلثة   

  فصلْ:ماَيقَاَل في التشهد   
  فصلْ:الترتيب في التشهد مستحب   
  للسإرار ّنة في التشهد ا    فصلْ: الس

o  ّهد ّله عليه وسإلم بعد التش    باَُب الصلة على النبّي صلى ال
o  لد الخير ّه َد التش َعاَء بع ّد    باَُب ال
o  ّللْ من الّصلة لللتح    باَُب الّسلم 
o  ّلمه إنساٌَن وهو في الّصلة ُله الرجلُْ إذا ك    باَُب ماَ يقَو
o  َد الّصلة لر بع    باَُب الذكاَ
o  لة الّصبح     باَُب َد َصل ّله تعاَلى بع لر ال    الحّث على ذك
o  لء     باَُب َد المساَ لحا وعن ُيقَاَل عند الّصباَ    ماَ 
o  لة الجمعة     باَُب ُيقَاَُل في َصبيح    ماَ 
o  لت الّشمس     باَُب َيقَوُل إذا طلع    ماَ 
o  لت الّشمس     باَُب ّل    ماَ يقَوُل إذا اسإتقَ
o  لس إلى العصر     باَُب َوال الّشم َد َز    ماَ يقَوُل بع
o  لب الّشمس     باَُب ُغّرو لر إلى  َد العص ُله بع    ماَ يقَو
o  َع أذاَن المغرب     باَُب ُله إذا سإم    ماَ يقَو
o  لة المغرب     باَُب َد َصل ُله بع    ماَ يقَو
o  ََدها ُله بع لر وماَ يقَو لة الوت ُؤه في َصل    باَُب ماَ يقَر
o  لشه َع على فرا َد النوَم واضطج    باَُب ماَ يقَوُل إذا أرا
o  َتعاَلى     باَُب ّله  لر ال ْك لذ لر  لمن غّي ْوم  لة الن    كراه
o  َده     باَُب ّنوَم بع َد ال    ماَ يقَول إذا اسإتيقَظَِ في الليلْ وأرا
o  لشه فلم ينْم     باَُب َق في فرا َيقَوُل إذا قل    ماَ 
o  ُع في مناَمه     باَُب    ماَ يقَوُل إذا كاََن يفز
o  ُه     باَُب َيكر لحّب أو  ُي لمه ماَ     ماَ يقَوُل إذا َرأى في مناَ
o  ُقّصْت عليه ُرؤياَ     باَُب    ماَ يقَوُل إذا 
o  لف الثاَني من كلّْ ليلة     باَُب لر في النص ّدعاَء والسإتغفاَ    الَحّث على ال
o  لت الليلْ     باَُب لء في َجميع سإاَعاَ ّدعاَ    ال
o  ّله الحسنى     باَُب    أسإماَء ال

ّياَت في جميع العماَل الظاَهرات للخلص وحأسن الن فصلْ: في المر باَ
ّياَت.  والخف

ّله تعاَلى:  ّدين  {قاَل ال َلُه ال لصيَن  لل ّله ُمخ ُبدوا ال لمروا إلّ ليع ُأ ّينة:}  حُأنفاَء     َوَماَ   وقاَل5 الب
ّله تعاَلى: َيناََل ال َلْن  لمنكْم     { ّتقَوى  ُلُه ال لن يناَ ُؤهاَ ولك لدماَ َولَ  ابن  قاَل37الحج:}  ُلحوُمهاَ 

ّياَت. ّله عنهماَ: معناَه ولكن يناَله الن  عباَس رضي ال

سإعد بن أخبرناَ شيخناَ الماَم الحاَفظِ أبو البقَاَء خاَلد بن يوسإف بن الحسن بن
ّله عنه، الحسن بن المفّرج بن بكاَر المقَدسإّي الناَبلسّي ثم الدمشقَي رضي ال

أخبرناَ أبو اليمن الكندي، أخبرناَ محمد بن عبد الباَقي النصاَري، أخبرناَ أبو
الحسن بن علّي الجوهري، أخبرناَ أبو الحسين محمد بن المظفر محمد

ُنعيم الحاَفظِ، أخبرناَ أبو بكر ّدثناَ أبو  محمد بن محمد بن سإليماَن الواسإطي، حأ
ّدثناَ ابن المباَرك، عن يحيى بن سإعيد ـ هو النصاَري عبيد بن هشاَم الحلبي، حأ

ّقاَص الليثّي، ـ عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقَمة بن عن عمر بن و
ّله عليه وسإلم: ّله صلى ال ّله عنه قاَل: قاَل رسإول ال  الخطاَب رضي ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ٍءء َماَ ُكلّْ امرى لل ّنَماَ  لت وإ ّياَ ّن ْعماَُل باَل ّنماَ ال ّله "إ ُتُه إلى ال لهْجَر َنْت  َفَمْن كاَ َوى،  َن
ّله ُتُه إلى ال لهْجَر َف له  لل لو َوَرسإو َأ ُبهاَ  لصي ُي ْنياَ  ُد ُتُه إلى  لهْجَر َنْت  َكاَ َوَمْن  له،  لل َوَرسإو

ٍءة له". اْمرأ ْي َل َهاََجَر إ ُته إلى ماَ  لهْجَر َف لكُحهاَ  ْن  َي

أحأد على صحته، مجمع على عظم موقعه وجللته، وهو)1  (هذا حأديث متفق 
للسإلم؛ وكاَن السلف وتاَبعوهم من الخلف رحأمهم الحأاَديث التي عليهاَ مداُر ا

ّله ًاَ للُمطاَلع ال ّبون اسإتفتاَحا المصنفاَت بهذا الحديث، تنبيه َيستح  )2  (تعاَالى 

ّية، واهتماَمه بذلك والعتناَء به.  على حأسن الن

ّله تعاَلى: منن أراد رويناَ عن الماَم أبي سإعيد عبد الرحأمن بن مهدي رحأمه ال
ًاَ فليبدأ بهذا الحديث. وقاَل الماَم أبو سإليماَن ّنَف كتاَب ُيص ّطاَبي رحأمه أن  الَخ

ّبون تقَديم حأديث العماَل ّله: كاَن المتقَدمون من شيوخناَ يستح ّية أماََم ال باَلن
أنواعهاَ. كلْ شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاَجة إليه في جميع

َفظُك الرجلُْ ُيْح ّله عنهماَ أنه قاَل: إنماَ  على قدر وبلغناَ عن ابن عباَس رضي ال
ّياَتهم. ُيعطى الناَُس على قدر ن  ّيته. وقاَل غّيُره: إنماَ 

ّله)3  ( ورويناَ عن السيد لعياَض رضي ال ُفضيلْ بن  عنه قاَل: الجليلْ أبي علّي ال
للخلُص أن لشرٌك، وا ٌء، والعملْ لجلْ الناَس  ترُك العملْ لجلْ الناَس رياَ

ّله: الصاَدق هو ّله منهماَ. وقاَل الماَم الحاَرث المحاَسإبّي رحأمه ال َيك ال يعاَف
ٍءر له في قلوب الخلق من أجلْ َصلحا قلبه، ول ْد َق ُيباَلي لو خرج كلّْ  الذي ل 

َعض يحّب ُه أن يطل ّطلع الناَس على مثاَقيلْ الذّر من حأس عمله ول يكر ا
ّله قاَل: الناَُس على السيء من عمله. وعن حُأذيفة الَمْرعشّي رحأمه ال

للخلُص أن تستوي أفعاَُل  العبد في الظاَهر والباَطن. ا

ّله قاَل: ّي رحأمه ال ُقََشير للخلُص ورويناَ عن الماَم السإتاَذ أبي القَاَسإم ال ا
ُيريد بطاَعته ُد الحق سإبحاَنه وتعاَلى في الطاَعة باَلقَصد، وهو أن  التقَّرب إفرا

ٍءة عند ٍءع لمخلوق، أو اكتساَب محَمد َتصن ّله تعاَلى دون شيء آخر: من  إلى ال
ّله ٍءحا من الخلق أو معنى من المعاَني سإوى التقَّرب إلى ال ّبة مد الناَس، أو مح

ّله تعاَلى. ّي رضي ال َتر ُتس ّله ال وقاَل السيد الجليلْ أبو محمد سإهلْ بن عبد ال
ُته عنه: نظر للخلص فلم يجدوا غّير هذا: أن يكون حأرك الكياَُس في تفسير ا

ًى ول دنياَ. وسإكونه في سإّره َنفٌس ول هو ُيماَزجه  ّله تعاَلى، ول   وعلنيته ل

ّله عنه قاَل: ّقي عن ورويناَ عن السإتاَذ أبي علي الدقاَق رضي ال للخلُص: التو ا
ّقَي عن مطاَوعة النفس، فاَلمخلُص ل رياَء له، ملحأظة الخلق، والصدق: التن

ّله ُق ل إعجاََب له. وعن ذي النون المصري رحأمه ال قاَل: ثلٌث من والصاَد
ُء المدحا والذّم من العاَّمة، ونسياَُن للخلص: اسإتوا رؤية العماَل في علماَت ا

ُء ثواب العملْ في الخرة.  العماَل، واقتضاَ

ُء السّر ّله قاَل: أقلّْ الصدق اسإتوا ّي رحأمه ال ُقََشير والعلنية. وعن ورويناَ عن ال
ٌد داهن نفسه أو غّيره، وأقوالهم في سإهلْ التستري: ل يشّم رائحة الصدق عب

ُوفق.  هذا غّير منحصرة، وفيماَ أشرت إليه كفاَية لمن 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

العماَل أن يعملْ به فصلْ: اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء في فضاَئلْ
ًاَ بلْ يأتي بماَ تيسر ولو مّرة واحأدة ليكون من أهله، ول ينبغي أن يتركه مطلقَ

ّله عليه وسإلم في الحديث  المتفق على صحته: منه، لقَول النبي صلى ال

َذا ُتْم" "إ ْع َتط ْنُه ماَ اسْإ لم ُتوا  ْأ ٍءء ف َبَشي ُكْم  ُت  )4  ( َأَمْر

ّدثين:فصلْ ُء من المح ُيستحّب  قاَل العلماَ والفقَهاَء وغّيرهم: يجوز و
الضعيف ماَ لم يكن العملْ في الفضاَئلْ والترغّيب والترهيب باَلحديث

ًاَ والنكاَحا والطلق وغّير ذلك ، وأماَ الحأكاَم كاَلحلل والحرام والبيع)5  (موضوع
ُيعملْ فيهاَ إل باَلحديث الصحيح أو الحسن إل أن يكون ٍءط في فل  في احأتياَ

َد حأديٌث ضعيٌف بكراهة بعض البيوع أو النكحة، شيء من ذلك، كماَ إذا ور
فإن المستحّب أن يتنّزه عنه ولكن ل يجب. وإنماَ ذكرُت هذا الفصلْ لنه

ُء في هذا الكتاَب أحأاَديُث أنّص على صحتهاَ أو حأسنهاَ أو ضعفهاَ، أو يجي
أو غّيره، فأردُت أن تتقَّرر هذه القَاَعدة عند أسإكُت عنهاَ لذهول عن ذلك

للع هذا الكتاَب.  ُمطاَ

ُيستحّب ُيستحّب الذكر  َلق أهله فصلْ: اعلم أنه كماَ  لحأ ، وقدالجلوس في 
ُد في مواضعهاَ ّله تعاَلى، ويكفي تظاَهرت الدلة على ذلك، وسإتر إن شاَء ال
ّله عنهماَ قاَل:  في ذلك حأديث ابن عمر رضي ال

ّله ُعوا. قاَل رسإول ال َت لة فاَْر ّن لض الَج لرياَ لب ُتْم  ّله عليه وسإلم: "إذا َمَرْر صلى ال
لر، ْك ّذ ُق ال َل لحأ ّله؟! قاََل:  لة ياَ َرسُإوَل ال ّن لرياَُض الَج َوَماَ  ُلوا:  ّله تعاَلى قاَ فإّن ل

لر، ْك ّذ َق ال َل لحأ ُبوَن  ُل ْط َي لة  َك لئ لمَن الَمل ٍءت  ّياََرا لهْم" سَإ لب ّفوا  لهْم حَأ ْي َعل ْوا  َت َأ َذا   )6  ( فإ

ّله عنه أنه قاَل: خرج رسإول ،)7  ( ورويناَ في صحيح مسلم عن معاَوية رضي ال
ّله صلى ُكم؟ قاَلوا: ال َلَس ّله عليه وسإلم على حألقَة من أصحاَبه فقَاَل: "ماَ أْج ال

ّله جلسناَ ُده على ماَ هداناَ للسإلم ومّن به عليناَ، قاَل: آل ّله تعاَلى ونحَم ُكر ال نذ
له، ماَ أجلسناَ إلّ ذاك، قاَل: أماَ إني ماَ ّل َذاَك؟ قاَلوا: وال ُكْم إل  َلَس َلْم أْج

ّله لني أّن ال َبَر لريلُْ فأْخ ْب ّنُه أتاَني ج َلك ُكْم، و ُتهمًة ل ُكْم  للف ُكُم أسإتح ُيباَهي ب تعاَلى 
َكَة".  الَملئ

ّطتهم من)8  ( ورويناَ في صحيح مسلم كلْ  ومعنى "غّشيتهم الرحأمة": أي غّ
هو الذي أنَزَل السكينَة في  {جهة: و"السكينة" هي المذكورة في قوله تعاَلى: 

ًاَ ُدوا إيماَن َدا  .)4الفتح:}  قلوب المؤمنيَن ليز

ًاَ، ّله عنهماَ: أنهماَ شهدا على عن أبي أيض سإعيد الخدري وأبي هريرة رضي ال
ّله ّله صلى ال  عليه وسإلم أنه قاَل: رسإول ال

ُهُم ْت ّف َتعاَلى إل حَأ ّله  ُكُرون ال ْذ َي ْوٌم  َق ُد  ُع ْقَ َي َلْت "ل  َنَز َو ُهُم الّرحْأَمُة  َيت لش َغّ َو َكُة  لئ الَمل
َنُة لكي لهْم الّس ُه". َعلي َد ْن لع لفيَمْن  َتعاَلى  ّلُه  ُهُم ال َكََر َذ  َو

، والفضلُْ منه ماَ كاََن باَلقَلبباَللساَن فصلْ: الذكر يكون باَلقَلب، ويكون
ًاَ، فإن اقتصَر ُيترَك واللساَن جميع على أحأدهماَ فاَلقَلُب أفضلْ، ثم ل ينبغي أن 

ًاَ من ًاَ الذكُر باَللساَن مع القَلب خوف ُيظّن به الرياَء، بلْ يذكُر بهماَ جميع أن 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله تعاَلى، وقد ُد به وجُه ال ُيقَص ّله: أن ترك العملْ و ُفَضيلْ رحأمه ال ّدمناَ عن ال ق
النساَُن عليه باََب ملحأظة الناَس، والحأتراز من لجلْ الناَس رياَء. ولو فتح

ّد عليه ًاَ تطّرق ظنونهم الباَطلة ل نس ّيع على نفسه شيئ أكثُر أبواب الخير، وض
ًاَ من مهّماَت الدين، وليس هذا  )9  (طريق عظيم

 العاَرفين.

 )10  (ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم

ّله عنهاَ قاَلت: نزلت هذه الية  عن عاَئشة رضي ، لتَك  {ال لبَصل َهْر  َتْج َ لفْت     َول ُتخاَ ول 
  في الدعاَء.110السإراء: لبهاَ}

ٍءة في التسبيح والتهليلْ والتحميد : اعلم أن فضيلة الذكر غّيُرفصلْ منحصر
ّله تعاَلى ٍءلْ ل ّله تعاَلى، كذا قاَله والتكبير ونحوهاَ، بلْ كلّْ عاَم ٍءة فهو ذاكٌر ل بطاَع
ّله عنه زغّيره من ُد بن ُجبير رضي ال ّله: سإعي العلماَء. وقاَل عطاَء رحأمه ال

ّذكر هي مجاَلُس الحلل والحرام، كيف ّلي مجاَلُس ال ُع وتص تشتري وتبي
ّلق وتحّج، وأشباَه هذا.  وتصوُم وتنكُح وتط

ّله تعاَلى: لميَن فصلْ: قاَل ال لل لريَن     {إّن الُمْس لك ّذا َوال لت} إلى قوله تعاَلى: { للماَ والُمْس
ًا َكثير ّله  ًاَ     ال لظيم َع ًا  ًة وأْجر لفَر ْغ ُهْم م َل ّلُه  ّد ال َع لت، أ لكَرا ّذا  .35الحأزاب: }  َوال

ّله ،)11  ( ورويناَ في صحيح مسلم ّله عنه؛ أن رسإول ال عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه  وسإلم قاَل: صلى ال

َفّردوَن ياَ َرسُإوَل ُلوا: وَماَ الُم َق الُمفّردوَن، قاَ َب ّله "سَإ لكُروَن ال ّذا ّله؟! قاََل: ال ال
ًا لثير ّذاكَراُت". َك  َوال

الجمهور قلت: روي المفّردون بتشديد الراء وتخفيفهاَ، والمشهور الذي قاَله
 التشديد.

ّله  { واعلم أن هذه الية الكريمة (المراد باَلية هناَ هي قوله تعاَلى: والذاكرين ال
ًاَ ًا عظيم ّله لهم مغفرة وأجر ّد ال ًا والذاكرات، أع  )12  ( )35الحأزاب: }  كثير

 مماَ ينبغي أن يهتّم بمعرفتهاَ صاَحأُب هذا الكتاَب. 

ّي: قاَل ابن للماَُم أبو الحسن الواحأد للَف في ذلك، فقَاَل ا ُت عباَس: وقد اخ
ًاَ، وفي المضاَجع، ّي ًا وعش ّو ّله في أدباَر الصلوات، وغّد وكلماَ المراد يذكرون ال
ّله تعاَلى. وقاَل مجاَهد: اسإتيقَظِ من نومه، وكلماَ غّدا أو راحا من منزله ذكَر ال

ًاَ ّله قاَئم ًا والذاكرات حأتى يذكر ال ّله كثير ًا ل يكوُن من الذاكرين ال وقاَعد
ّلى الصلوات الخمس بحقَوقهاَ فهو داخلٌْ في ًاَ. وقاَل عطاَء: من ص ومضطجع

ّله تعاَلى:  قول لت  {ال لكَرا ّذا َوال ًا  َكثير ّله  لريَن ال لك ّذا  نقَلْ الواحأدي.  هذا}  وال

ّله وقد جاَء في ّله عنه قاَل: قاَل رسإول ال حأديث أبي سإعيد الخدري رضي ال
ّله عليه وسإلم:  صلى ال

13

javascript:openquran(32,35,35)
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1309%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1335%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%AC%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%87%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%9B%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AA%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%D8%8C%20%D9%84%D8%A7%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%9B%20%D8%A5%D8%B0%20%D9%87%D9%88%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D9%91%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D8%AB%D9%85%20%D9%82%D8%A7%D9%84%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%87%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%83%D8%B1%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%8C%20%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D9%85%20%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%20%D8%A3%D8%A8%D8%A7%20%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%8C%20%D9%81%D9%85%D8%A7%20%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%20%D9%84%D9%90%D9%85%D9%8E%20%D8%AD%D8%B0%D9%81%D9%87%D8%8C%20%D9%81%D8%A5%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D9%85%D9%8E%D9%86%20%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A7%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%AF%20%D8%A3%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%20%D9%81%D8%A5%D9%86%D9%87%20%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8B%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%201/122%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:openquran(32,35,35)
javascript:openquran(32,35,35)
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2676%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F3590%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D9%85%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%91%D8%AF%D9%88%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%91%D9%88%D8%A7%20%D8%B9%D9%86%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%85%20%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%B9%D8%B2%D9%91%D9%88%D8%AC%D9%84%D9%91%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A3%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%91%D9%90%D8%AF%D9%8F%D9%88%D9%86%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%B1%20%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C%20%D9%87%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%8C%20%D9%81%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%20%D8%B9%D9%86%20%D9%83%D9%84%20%D8%B4%D9%8A%D8%A1%20%D8%A5%D9%84%D8%A7%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B0%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89%D8%8C%20%D9%81%D9%87%D9%85%20%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%8C%20%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D9%8A%D8%B6%D9%85%D9%91%D9%88%D9%86%20%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%87%E2%80%8F)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:openquran(32,35,35)
javascript:openquran(32,35,35)
javascript:openquran(16,110,110)
javascript:openquran(16,110,110)
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F4723%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F447%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3%201/218%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D9%83%D8%B0%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A3%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A8%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=3#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

َياَ ـ ّل َفَص للْ  ْي ّل لمَن ال َلُه  ْه َأ َقَظَِ الّرُجلُْ  ْي َباَ في "إذا أ لت ُك ًاَ  لميع لن َج َعتي ّلى ـ َرك ْو َص َأ

ًا لثير َك ّله  لريَن ال لك ّذا لت ال لكَرا ّذا  هذا حأديث مشهور رواه أبو داود والنساَئي"َوال
 في سإننهم. وابن ماَجه

ّله عن القَدر الذي يصيُر به وسإئلْ الشيخ الماَم أبو عمر بن الّصلحا رحأمه ال
ًا والذاكرات، فقَاَل: إذا واظَب على الذكاَر ّله كثير (المأثورة  من الذاكريَن ال

ًا والذاكرات،)13 ّله كثير ّله أعلم. ، كاَن من الذاكرين ال  وال

ُء على جواز:فصلْ لدث والُجنب  أجمع العلماَ الذكر باَلقَلب واللساَن للُمْح
والتهليلْ والتحميد والتكبير والصلة والحاَئض والنفساَء، وذلك في التسبيح

ّله عليه وسإلم والدعاَء ّله صلى ال وغّير ذلك. ولكّن قراءة على رسإول ال
ٌء قرأ ًا حأتى القَرآن حأراٌم على الُجنب والحاَئض والنفساَء، سإوا قليلً أو كثير

ُء القَرآن على القَلب من غّير لفظِ، َظُر بعض آية، ويجوز لهم إجرا ّن وكذلك ال
ُبناَ: ويجوز للُجنب والحاَئض أن في المصحف، وإمراُره على القَلب. قاَل أصحاَ

ّناَ إليه راجعون يقَول عند المصيبة: ّله وإ ّناَ ل الذي     سإبحاَن  {الدابة:  ، وعند ركوب}  {إ
ّناَ له ُمقَرنين} ُك حأسنًة وفي     {ربناَ آتناَ في الدنياَ ، وعند الدعاَء:)14  ( سإّخر لناَ هذا وماَ 

ولهماَ أن يقَول: بسم ، إذا لم يقَصدا به القَرآن،الخرة حأسنًة وقناَ عذاب الناَر}
ٌء قصدا الذكر ّله، إذا لم يقَصدا القَرآن، سإوا ّله، والحمد ل أو لم يكن لهماَ ال

ُنسخت ُة ماَ  ُته قصد، ول يأثماَن إل إذا قصدا القَرآن، ويجوُز لهماَ قراء تلو
للنساَن: خذ الكتاَب "كاَلشيخ والشيخة إذا زنياَ فاَرجموهماَ". وأماَ إذا قاَل 

بقَّوة، أو قاَل: ادخلوهاَ بسلم آمنين، ونحو ذلك، فإن قصدا غّيَر القَرآن لم
يحرم، وإذا لم يجدا الماَء تيّمَماَ وجاَز لهماَ القَراءة، فإن أحأدَث بعد ذلك لم

َتيّمُمه تحرم عليه القَراءة كماَ لو اغّتسلْ ثم أحأدث. ثم ل فرق بين أن يكون 
في الَحَضر أو في السفر، فله أن يقَرأ القَرآن بعده وإن أحأدث. لعدم الماَء

ّلى به وقرأ به في الصلة، ول وقاَل بعُض أصحاَبناَ: إن كاَن في الحضر ص
ّدمناَه، لن تيّمَمه قاَم مقَاَم يجوُز أن يقَرأ خاَرَج الصلة، والصحيُح جوازه كماَ ق
ُله فإنه يحرُم عليه القَراءة الغسلْ. ولو تيّمَم الجنُب ثم رأى ماَء يلزُمه اسإتعماَ

ّلى وقرأ ثم أراد وجميع ماَ يحرم على الُجنب حأتى يغتسلْ. ولو تيّمم وص
ٍءة أخرى أو لغير ٍءث أو لفريض  ذلك لم تحرم عليه القَراءة. التيّمم لحد

وهو هذا هو المذهب الصحيح المختاَر، وفيه وجه لبعض أصحاَبناَ أنه يحرُم،
 ضعيف.

ّلي لُحرمة الوقت ُيص ًاَ فإنه  ُتراب ًء ول  على حأسب أماَ إذا لم يجد الُجنُب ماَ
حأاَله، وتحرُم عليه القَراءة خاَرَج الصلة، ويحرُم عليه أن يقَرأ في الصلة ماَ

 زاد على الفاَتحة.

َة ل وهلْ تحرُم الفاَتحة؟ فيه وجهاَن: أصّحهماَ ل تحرُم بلْ تجُب، فإن الّصل
ُة للضرورة تجوُز القَراءة. والثاَني تحرُم، بلْ تصّح إل بهاَ، وكماَ جاَزت الصل

ٌع ًاَ من القَرآن. وهذه فرو ُيحسن شيئ رأيُت يأتي باَلذكاَر التي يأتي بهاَ َمن ل 
ُته، فذكرتهاَ مختصرة وإل فلهاَ تتّماَت وأدلة مستوفاَة إثباَتهاَ هناَ لتعلقَهاَ بماَ ذكر

ّله أعلم.  في كتب الفقَه، وال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ًاَ فيالصفاَت فصلْ: ينبغي أن يكون الذاكُر على أكملْ ، فإن كاَن جاَلس
ً ّلل ًاَ رأسإه، موضع اسإتقَبلْ القَبلة وجلس ُمتذ ًاَ بسكينة ووقاَر، ُمطرق ُمتخشع

في حأقَه، لكن إن كاَن بغير عذر ولو ذكر على غّير هذه الحأوال جاَز ول كراهة
ًاَ للفضلْ. والدليلْ على عدم الكراهة قول ّله تعاَلى: كاَن تاَرك لق ال ْل {إّن في َخ

للْ ْي ّل لف ال َ لتل َلْرض واْخ لت وا َوا ًاَ     الّسَم لقياَم ّله  ْذكُروَن ال َي ّلذيَن  لب. ا ْلباَ للي ال ُلو ٍءت  لر لياَ ّنهاَ وال
لت َوا لق الّسَم ْل ّكُروَن في َخ َتف َي َو لبهْم  َوعلى ُجنو َا  ُقعود لض..     َو ـ190آل عمران: }  والْر
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ّله ،)15  ( وثبت في الصحيحين ّله عنهاَ قاَلت: كاَن رسإوُل ال عن عاَئشة رضي ال
ّله عليه وسإلم يتكىء في حأجري وأناَ حأاَئض فيقَرأ القَرآن. رواه صلى ال

البخاَري (()16  (وفي رواية: ورأسإه في حأجري وأناَ حأاَئض البخاَري ومسلم.
)7549) "(البخاَري (7549) "(البخاَري (7549البخاَري ( "()7549

( ) "(البخاَري7549) "(البخاَري (7549) "(البخاَري (7549( "(البخاَري
ًاَ قاَلت:7549)"(البخاَري (7549 ّله عنهاَ أيض إني ). وجاَء عن عاَئشة رضي ال

 لقرأ حأزبي وأناَ مضطجعٌة على السرير.

ُعفصلْ ًاَ : وينبغي أن يكون الموض ًاَ)17  (الذي يذكُر فيه خاَلي  )18  ( نظيف

المساَجد ، فإنه أعظُم في احأترام الذكر المذكور، ولهذا ُمدحا الذكُر في
ّله عنه قاَل: والمواضع الشريفة. وجاَء عن الماَم الجليلْ أبي ميسرة رضي ال
ًاَ، فإن ًاَ أن يكون فمه نظيف ّيب. وينبغي أيض ّله تعاَلى إلّ في مكاَن ط ُيذكر ال ل 
ّير أزاله باَلّسواك، وإن كاَن فيه نجاَسإة أزالهاَ باَلغسلْ باَلماَء، فلو كاَن فيه تغ

ُكره، وفي ذكر َيحرُم، ولو قرأ القَرآن وفُمه نجٌس  ٌه ول  ولم يغسلهاَ فهو مكرو
َيحرم. تحريمه  وجهاَن لصحاَبناَ: أصّحهماَ ل 

َد)19  ( : اعلم أن الذكرفصلْ  محبوٌب في جميع الحأوال إل في أحأوال ور
ًاَ، إشاَرة إلى ماَ سإواه مماَ سإيأتي في ُع باَسإتثناَئهاَ نذكُر منهاَ هنناَ طرف الشر

ُيكره الذكُر حأاَلَةض الجلوس على أبوابه ّله تعاَلى. فمن ذلك أنه  إن شاَء ال
َتض قضاَء الحاَجة، ُع صو لجماَع، وفي حأاَلة الُخطبة لمن يسم وفي حأاَلة ال

بلْ يشتغلُْ باَلقَراءة، وفي حأاَلة النعاَس. ول الخطيب، وفي القَياَم في الصلة،
ّله أعلم. ُيكره في الطريق ول في الحّماَم،  وال

ُد من الذكر حأضوُر ُدالذاكرالقَلب فصلْ: المرا ، فينبغي أن يكون هو مقَصو
ُبر في الذكر فيحرص على تحصيله، ويتدبر ماَ يذكر، ويتعقَلْ معناَه. فاَلتد

لشتراكهماَ في المعنى المقَصود، ولهذا مطلوٌب كماَ هو مطلوٌب في القَراءة
ّد ّله، لماَ كاَن المذهُب الصحيح المختاَر اسإتحباَب م الذاكر قول: ل إله إل ال

ّله أعلم فيه من التدبر، وأقواُل السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة، وال
ُع َد الشر باَسإتثناَئهاَ نذكُر منهاَ هنناَ )محبوٌب في جميع الحأوال إل في أحأوال ور

ًاَ، إشاَرة إلى ماَ سإواه مماَ سإيأتي في أبوابه إن شاَء ّله تعاَلى. فمن طرف ال
ُيكره الذكُر حأاَلَةض الجلوس على قضاَء الحاَجة، وفي حأاَلة لجماَع، ذلك أنه  ال

َتض الخطيب، وفي القَياَم في الصلة، بلْ ُع صو وفي حأاَلة الُخطبة لمن يسم
ُيكره في الطريق ول في الحّماَم، يشتغلُْ باَلقَراءة، وفي حأاَلة النعاَس. ول 

ّله  أعلم. وال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

وظيفٌة من الذكر في وقت من ليلْ أو نهاَر، أو  ينبغي لمن كاَن له:فصلْ
يتداركهاَ ويأتي بهاَ إذا تمكن منهاَ عقَب صلة أو حأاَلة من الحأوال ففاَتته أن

يعّرضهاَ للتفويت، وإذا تساَهلْ في ول يهملهاَ، فإنه إذا اعتاَد الملزمة عليهاَ لم
ُهلَْ عليه تضييعهاَ في وقتهاَ.  قضاَئهاَ سَإ

ّله عنه قاَل: ، )20  ( وقد ثبت في صحيح مسلم) عن عمر بن الخطاَب رضي ال
ّله ّله عليه وسإلم: قاَل رسإول ال  صلى ال

ْيَن َب ُه ماَ  ْنُه فقَرأ لم ٍءء  َعْن شي ْو  َأ له  لب لحأْز َعْن  لر "َمْن ناََم  ْه ّظ َوصلة ال لر  َفْج لة ال َصل
ّليلْ". ُكتب له كأنماَ قرأه من  ال

ُد فصلْ: في أحأوال تعرُض للذاكر ُيستحّب له قطُع الذكر بسببهاَ ثم يعو
ّلم عليه ّد السلم ثم عاَد إلى الذكر، وكذا إذا إليه بعد زوالهاَ: منهاَ إذا سُإ ر

وكذا إذا سإمع الخطيَب، وكذا عطَس عنده عاَطٌش شّمته ثم عاَد إلى الذكر،
َبه في كلماَت الذان والقاَمة ثم ّذَن أجاَ عاَد إلى الذكر، وكذا إذا إذا سإمع المؤ
ًا ًاَ أرشد إليه، أو مسترشد ًا أزاله، أو معروف أجاَبه ثم عاَد إلى الذكر، رأى منكر

 كذا إذا غّلبه النعاَس أو نحوه. وماَ أشبه هذا كله.

وغّيرهاَ، واجبًة كاَنت أو الصلة فصلْ: اعلم أن الذكاَر المشروعة في
ٌء منهاَ ول ُيحسُب شي ُيسمع نفسه مستحبًة ل  ّفظَِ به بحيُث  ّد به حأتى يتل ُيعت

 إذا كاَن صحيح السمع ل عاَرض له.

ّنف فيفصلْ جماَعٌة من الئمة )21  (عملْ اليوم والليلة : اعلم أنه قد ص
ًاَ نفيسة، َرووا فيهاَ ُقوهاَ من طرق كتب ماَ ذكروه بأسإاَنيدهم المتصلة، وطّر

للماَم أبي عبد الرحأمن النساَئي، كثيرة، ومن أحأسنهاَ "عملْ اليوم والليلة" ل
"عملْ اليوم والليلة" لصاَحأبه الماَم وأحأسن منه وأنفس وأكثر فوائد كتاَب

ّله عنهم. وقد سإمعُت أناَ أبي بكر أحأمد بن محمد بن إسإحاَق السنّي رضي ال
البقَاَء خاَلد بن يوسإف جميَع كتاَب ابن السني على شيخناَ الماَم الحاَفظِ أبي

 )22  (

ّله عنه، قاَل: أخبرناَ الماَم العلمة أبو َيمن زيد بن سإعد بن الحسن رضي ال ال
ْندي سإنة اثنتين وسإتماَئة، قاَل: أخبرناَ لك بن الحسن بن زيد بن الحسن ال

ّي، قاَل: أخبرناَ ْهلْ النصاَر للماَم أبو الحسن سإعد الخير محمد بن سَإ الشيخ ا
ّدوني، الشيُخ للماَم أبو محمد عبد الرحأمن بن سإعد بن أحأمد بن الحسن ال ا

ُد بن الحسين بن محمد بن الكّساَر قاَل: أخبرناَ القَاَضي أبو نصر أحأم
ّدينوري، قاَل: أخبرناَ ُد بن محمد بن إسإحاَق الّسني رضي ال الشيخ أبو بكر أحأم

ّله عنه. وإنماَ ذكرُت هذا السإناَد هناَ لني سإأنقَلُْ من كتاَب ابن السني إن ال
ّله تعاَلى ُجملً، فأحأببُت تقَديَم إسإناَد الكتاَب، وهذا مستحسٌن عند أئمة شاَء ال

هذا الكتاَب لكونه أجمع الكتب في الحديث وغّيرهم، وإنماَ خصصُت ذكر إسإناَد
ُه فيه لي به ُع ماَ أذكر رواياٌَت صحيحٌة بسماَعاَت متصلة هذا الفّن، وإل فجمي

ّذ الناَدر، فمن ذلك ماَ ّله تعاَلى إل الشاَ ُله من الكتب الخمسة التي بحمد ال أنقَ
أبي داود هي أصول السإلم، وهي: الصحيحاَن للبخاَري ومسلم، وسإنن

والترمذي والنساَئي، ومن ذلك ماَ هو من كتب المساَنيد والسنن كموطأ
َعوانة، وسإنن ابن ماَجه، الماَم ماَلك، وكمسند الماَم أحأمد بن حأنبلْ، وأبي 

16

javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%91%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%8C%20%D8%B2%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%8C%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A%20%D8%AB%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%20585%20%D9%87%D9%80%20%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%B9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%8C%20%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%85%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B0%20%D8%B9%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%82%D9%86%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%85%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%86%D8%A9%20663%20%D9%87%D9%80%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%91%D8%A7%D8%B8%D8%8C%20%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%204/1447%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%A3%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F747%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1313%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F581%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3%201/200%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%87%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D8%8C%20%D9%88%D9%87%D9%88%20%D8%B4%D9%8A%D8%A1%20%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%20%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A4%D9%87%20%D9%83%D9%84%20%D9%8A%D9%88%D9%85%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%83%D8%B1%20%D8%A3%D9%88%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=3#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=3#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=3#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=3#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية
والبيهقَي وغّيرهاَ من الكتب، ومن الجزاء مماَ سإتراه إن شاَء والدارقطني،

ّله تعاَلى، وكلّْ هذه المذكورات أرويهاَ باَلسإاَنيد المتصلة الصحيحة إلى ال
ّله أعلم.  مؤلفهاَ، وال

ُه فيفصلْ ُأضيفه إلى الكتب : اعلم أن ماَ أذكر هذا الكتاَب من الحأاَديث 
ُته، ثم ماَ كاَن ّدم في صحيحي البخاَري ومسلم أو في المشهورة وغّيرهاَ مماَ ق

َع أحأدهماَ أقتصُر على إضضاَفته إليهماَ لحصول الغرض وهو صحته، فإن جمي
ُفه إلى كتب السنن ُأضي وشبههاَ ماَ فيهماَ صحيح، وأماَ ماَ كاَن في غّيرهماَ ف

ًاَ صحته وحأسنه أو ضعفه إن كاَن فيه ضعٌف في غّاَلب المواضع، وقد ّين مب
 صحته وحأسنه وضعفه. أغّفلُْ عن

قاَل: ذكرُت واعلم أن سإنن أبي داود من أكبر ماَ أنقَلُْ منه، وقد رويناَ عنه أنه
ُيقَاَربه، وماَ كاَن فيه ضعف شديد ُيشبهه و ّينته، وماَ في كتاَبي: الصحيح وماَ  ب

ًاَ فهو صاَلح، وبعُضهاَ أصّح من بعض. هذا كلم أبي داود، وفيه لم أذكر فيه شيئ
داود فاَئدة حأسنة يحتاَُج إليهاَ صاَحأب هذا الكتاَب وغّيُره، وهي أن ماَ رواه أبو

َفه فهو عنده  في سإننه ولم يذكر ضع

ُيحتّج به في الحأكاَم، فكيف باَلفضاَئلْ. فإذا ُهماَ  تقَّرر صحيح أو حأسن، وكل
ًاَ من رواية أبي داود وليس فيه تضعيف، فاَعلم أنه هذا فمتى رأيَت هناَ حأديث

ْفه لم ّع  )23  (يض

ّله أعلم.  ، وال

ًاَ ًاَ في فضيلة الذكر مطلقَ ّول الكتاَب باَب ّدم في أ ُأق أذكر فيه وقد رأيُت أن 
ًاَ يسيرة توطئًة لماَ بعدهاَ، ثم أذكُر مقَصود الكتاَب في أبوابه، وأختُم أطراف
ّله ّله لناَ به، وال ّله تعاَلى بباَب السإتغفاَر تفاَؤلً بأن يختم ال الكتاََب إن شاَء ال

 الموّفق، وبه الثقَة، وعليه التوكلْ والعتماَد، وإليه التفويُض والسإتناَد.

ٍءف مماَ جاَء في فضلْ الذكر غّير ٍءد بوقت باٌَب مختصر في أحأر ّي  مقَ

ّله تعاَلى:  له  {قاَل ال ّل ْكُر ال لذ َل َبُر     َو ْك لني  { وقاَل تعاَلى: 45العنكبوت:}  أ ُكُرو ْذ فاَ
ُكْم ُكْر ْذ َكاََن  { وقاَل تعاَلى: 152 البقَرة:}  أ ّنُه  َأ ْول  َل له     َف لن ْط َب لبَث في  َل َل ّبحيَن  لمَن الُمَس
لم ْو َي ُثوَن}     إلى  َع ْب ّفاَت:ُي ْيلَْ  { وقاَل تعاَلى: 143الّصاَ ّل ّبُحوَن ال ُتُروَن     ُيَس ْف َي ّنهاََر لَ  }  وال
 .20النبياَء:

ّله محمد بن 1/1 ّدثين: أبي عبد ال إسإماَعيلْ ورويناَ في صحيحي إماَمي المح
بن إبراهيم بن المغيرة البخاَري الجعفي مولهم، وأبي الحسين مسلم بن

ّله عنهماَ ـ بأسإاَنيدهماَ، الحجاَج ُقَشيري النيساَبوري ـ رضي ال عن بن مسلم ال
ّله عنه، واسإمه عبد الرحأمن بن صخر على الصح من نحو أبي هريرة رضي ال

ًاَ، قاَل:  ثلثين قولً، وهو أكثر الصحاَبة حأديث

لن َفتاَ لفي لن َخ َتاَ للَم َك ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال لن، قاَل رسإول ال ّلساَ على ال
لن: لن إلى الّرحْأَم َتاَ َب لن، حَأبي لميَزا لن في ال َتاَ َل لقَي له َث ّل ْبَحاََن ال له، سُإ لد لبَحْم َو له  ّل ْبَحاََن ال سُإ

لم" َعظي  )24  (وهذا الحديث آخر شيء في صحيح البخاَري. ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنه قاَل: ورويناَ في صحيح مسلم، 2/2  عن أبي ذّر رضي ال

لبُرَك ُأْخ ّله عليه وسإلم: "أل  ّله صلى ال له قاَل لي رسإول ال ّل لم إلى ال َكل َأحَأّب ال لب
ّله: َكلم إلى ال لإّن أحَأّب ال له، وفي رواية: سإئلْ َتعاَلى؟  لد لبَحْم له و ّل سُإبحاََن ال

ّله عليه وسإلم: ّله صلى ال ّلُه رسإول ال َطفى ال أّي الكلم أفضلْ؟ قاَل: "ماَ اْص
له: لد ْو لعباَ له أ لت َك لئ له" للَمل لد لبَحْم له و ّل ْبحاََن ال  )25  (.سُإ

ًاَ، 3/3  عن سَإُمرة بن جندب قاَل: ورويناَ في صحيح مسلم أيض

لم إلى َكل ّله عليه وسإلم:" أحَأّب ال ّله صلى ال ٌع: قاَل رسإول ال َب َتعاَلى أْر له  ّل ال
لإلَه ََولَ  له،  ّل لل ُد  له، والَحْم ّل ْبحاََن ال لهّن سُإ ّي أ

َ لب َيُضّرَك  َبُر، ل  ْك َأ ّلُه  َوال ّلُه،  ."َبدأَت". لإلّ ال
 )26  (

ّله عنه قاَل: ورويناَ في صحيح مسلم، 4/4  عن أبي ماَلك الشعري رضي ال

ْطُر ُهوُر َش ّط ّله عليه وسإلم: "ال ّله صلى ال له قاَل رسإول ال ّل لل ُد  لن، والَحْم لليَماَ ا
ُد ّله والَحْم ْبحاََن ال َوسُإ لميَزاَن،  ُل ال لت َتْم َوا ْيَن الّسَم َب ُل َماَ  َتْم ْو  َأ لن،  َتْملْ له  ّل لل

لض  )27  ( .َوالْر

ًاَ، 5/5 ّله عنهاَ، أن النبّي صلى ورويناَ فيه أيض عن ُجويريَة أّم المؤمنين رضي ال
ّلى الصبح، وهي في مسجدهاَ، ُبكرة حأين ص ّله عليه وسإلم خرج من عندهاَ  ال

 أضحى، وهي جاَلسة فيه، فقَاََل: ثم رجع بعد أن

لك عليهاَ؟ ُت ْق ّلتي فاََر لة ا َل َعلى الحاَ ْوَم  َي لت ال ْل لز قاَلت: نعم، فقَاَل النبّي صلى "َماَ 
َع َب َأْر لك  َد ْع َب ْلُت  ُق ْد  َقَ َل ّله عليه وسإلم:  لت ال ْل ُق لبماَ  َنْت  لز ْو و َل ٍءت  َثلَث َمّرا ٍءت  َكلماَ

لم ْو َي ُذ ال ْن له، ُم لس ْف َن لرَضاَ  َو له،  لقَ ْل َد َخ َد َع له  لد لبحْم له و ّل ُهّن: سُإبحاََن ال ُت َن َوَز َنَة َل لز َو
َد َد َع له  ّل له" وفي رواية "سإبحاََن ال لت للماَ َك َد  َدا لم َو له،  لش لرَضاَ َعْر له  ّل ْبحاََن ال له، سُإ لقَ ْل َخ

له، لش َعْر َنَة  لز له  ّل ْبحاََن ال له، سُإ لس ْف له َن لت للماَ َك َد  َدا لم له  ّل ْبحاََن ال  )28  (."سُإ

 ورويناَ في كتاَب الترمذي، ولفظه: 6/6

ْبَحاََن "أل له، سُإ لقَ ْل َد َخ َد َع له  ّل ْبحاََن ال َنهاَ: سُإ ُقَولي َت ٍءت  َكلماَ لك  ّلُم َع له، ُأ لقَ ْل َد َخ َد َع له  ّل ال
له ّل ْبَحاََن ال له، سُإ لقَ ْل َد َخ َد َع له  ّل ْبَحاََن ال له، سُإ لس ْف َن لرَضاَ  له  ّل ْبحاََن ال له، سُإ لس ْف َن لرَضاَ 

لرَضاَ له  ّل ْبَحاََن ال له، سُإ لش َعْر َنَة  لز له  ّل ْبحاََن ال له، سُإ لش َعْر َنَة  لز له  ّل ْبَحاََن ال له، سُإ لس ْف َن
له، لت للماَ َك َد  َدا لم له  ّل ْبَحاََن ال له، سُإ لش َعْر َنَة  لز له  ّل ْبَحاََن ال له، سُإ لت للماَ َك َد  َدا لم له  ّل ْبحاََن ال سُإ

َد َدا لم له  ّل ْبحاََن ال له سُإ لت للماَ  )29  (."َك

ًاَ، 7/7 ّله عنه قاَل: ورويناَ في صحيح مسلم أيض  عن أبي هريرة رضي ال

ْبَحاََن ُقوَل سُإ َلْن أ ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال له، قاَل رسإول ال ّل لل ُد  له، والَحْم ّل ال
َبُر، ْك َأ ّلُه  َوال ّلُه،  لإلّ ال لإلَه  له الّشْمُس َول  ْي َل َع َعْت  َل َط لمّماَ  لإلّي   )30  (."َأحَأّب 

ّله ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 8/8 عن أبي أيوب النصاَري رضي ال
 عنه،
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّ لإل َقاََل ل إلَه  ّله عليه وسإلم قاَل:"َمْن  لريَك عن النبّي صلى ال ُه ل َش َد َوحْأ ّلُه  ال
ُكلّْ َو على  ُه َو ُد  َلُه الَحْم َو ْلُك  َلُه الُم َكَمْن َلُه،  ٍءت، كاََن  َعْشَر َمّرا لديٌر  َق ٍءء  َشْي

لمْن ٍءس  ُف ْن َأ َعَة  َب َأْر َق  َت ْع لعيلَْ". أ لإسْإَماَ لد  َل  َو

 )31  (

ّله عنه ورويناَ في صحيحيهماَ، 9/9  عن أبي هريرة رضي ال

َقاََل ل إلَه ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن  ّله صلى ال َ أن رسإول ال ُه ل َد َوحْأ ّلُه  إلّ ال
َو ُه َو ُد  َلُه الَحْم َو ْلُك  َلُه الُم َلُه،  لريَك  ٍءة َش َئَة َمّر ٍءم ماَ ْو َي لديٌر في  َق ٍءء  ُكلّْ َشْي َعلى 

لر َعْش ْدَل  لع َلُه  َنْت  ٍءة، كاَ َئ ّي ْنُه مئُة سَإ َع َيْت  لح ٍءة، وُم َن َلُه مئة حَأَس َبْت  لت ُك ٍءب، و لرقاَ
َنْت ٌد وكاَ لت أحَأ َيأ َلْم  ُيْمسَي، و ّتى  ْوَمُه ذلَك حأ َي لن  ْيطاَ لمَن الّش ًا  لحأْرز ْفَضلَْ َلُه  بأ

ْنُه. قاَل: وَمْن لم َثَر  ْك لملَْ أ َع لإلّ َرُجلٌْ  له  لب َء  له في لمّماَ جاَ لد لبَحْم له و ّل ْبحاََن ال قاََل سُإ
ُه َطاَياَ ّطْت َخ ٍءة حُأ َئَة َمّر لم لم  ْو َي لر ال َبْح لد ال َب ْثلَْ َز لم َنْت   )32  (."وإْن كاَ

ّله رضي ورويناَ في كتاَبي الترمذي وابن ماَجه، 10/10 عن جاَبر بن عبد ال
ّله عنهماَ  قاَل: ال

ْفَضلُْ ّله عليه وسإلم يقَول: "أ ّله صلى ال ّلُه" سإمعُت رسإوَل ال لر ل إلَه إلّ ال ْك ّذ ال
 قاَل الترمذي: حأديث حأسن.

 )33  (

ّله عنه ورويناَ في صحيح البخاَري، 11/11  عن أبي موسإى الشعري رضي ال

ُكُر ْذ َي ّلذي  َثلُْ ا ّله عليه وسإلم: "َم َثلُْ عن النبّي صلى ال ُه، َم ُكُر ْذ َي ّلذي ل  َوا ّبُه  َر
لت" الَحّي ّي  )34  (.َوالَم

ّله عنه ورويناَ في صحيح مسلم، 12/12 عن سإعد بن أبي وقاَص رضي ال
 قاَل:

ّله عليه وسإلم وقاَل: ّله صلى ال ْعَرابّي إلى رسإول ال َأ َء  ًاَ جاَ ّلمني كلم "ع
َ ُه ل َد َوحْأ ّلُه  ُقلْْ: ل إلَه إلّ ال له أقوله، قاََل:  ّل لل ُد  ًا، والَحْم لبير َك َبُر  ْك َأ ّلُه  َلُه، ال لريَك  َش

ْبَحاََن َوسُإ ًا،  لثير لز َك لزي َع له ال ّل لإلّ باَل َة  ّو ُق َول  ْوَل  لميَن، ل حَأ َل له َرّب العاَ ّل لم" ال لكي الَح
لفْر لي ْغّ ُهّم ا ّل ُقلْ: ال لدني قاَل: فهؤلء لربي، فماَ لي؟ قاَل:  ْه َوا لني،  َواْرحَأْم

لني ْق  )35  (."َواْرُز

ّله عنه ورويناَ في صحيح مسلم، 13/13 عن سإعد بن أبي وقاَص رضي ال
 قاَل:

لجُز ْع َي ّله عليه وسإلم فقَاَل: أ ّله صلى ال ّناَ عند رسإول ال لسَب "ك ْك َي َأْن  ُكْم  ُد أحَأ
َنة؟ فسأله سإاَئلْ من جلساَئه: كيف ْلَف حَأَس َأ ٍءم  ْو َي َناَ ألف في  ُد يكسب أحأ

َلُه ألُف َتُب  ْك ُت َف ٍءة  لبيَح َتْس ّبُح مئة  ُيَس ْلُف حأسنة؟ قاَل:  ْنُه أ َع ُتَحّط  ْو  َأ ٍءة،  َن حَأَس
ٍءة" َئ لطي للماَم َخ ّله الحميدي: كذا هو في كتاَب مسلم قاَل ا الحاَفظِ أبو عبد ال
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تحط" قاَل البرقاَني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى في جميع الرواياَت "أو
ُتَحط" بغير ألف. القَطاَن عن موسإى الذي رواه مسلم  من جهته، فقَاَلوا: "و

ّله عنه ورويناَ في صحيح مسلم، 14/14  عن أبي ذر رضي ال

ُكلّْ ُيْصبُح على  ّله عليه وسإلم قاَل: " ّله صلى ال ُكْم أن رسإول ال لد لمْن أحَأ سُإلَمى 
ٍءة َد لمي َتْح ُكلّْ  َقٌة، و َد ٍءة َص لبيَح َتْس ُكلّْ  َف َقٌة،  َد ُكلّْ َص َقٌة، و َد ٍءة َص َل للي ْه َت ُكلّْ  َقٌة، و َد َص

َأْمٌر َو َقٌة،  َد ٍءة َص لبيَر ْك لمن َت ُء  لزى َويْج َقٌة،  َد لر َص َك ْن لن الُم َع ْهٌي  َن َو َقٌة،  َد لف َص ْعُرو باَلَم
ُهماَ مَن الّضَحى" ذلَك ُع َك َيْر لن  َعتاَ ْك وتخفيف اللم: قلت: السلمى بضّم السين ر

 )36  ( هو العضو، وجمعه سإلمياَت بفتح الميم وتخفيف الياَء.

عن أبي موسإى الشعري رضي ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 15/15
ّله عنه قاَل:  ال

ٍءز ْن َك ّلَك على  ّد ّله عليه وسإلم: "أل أ لة؟ قاَل لي النبّي صلى ال َن لز الَج ُنو ُك لمْن 
ْوَل ُقلْ: ل حَأ ّله! قاَل:  له فقَلت: بلى ياَ رسإول ال ّل لباَل لإلّ  َة  ّو ُق  البخاَري ()37  ()َولَ 

) " البخاَري (2704) ، ومسلم (6484) " البخاَري (2704( ) ، ومسلم6484
) " البخاَري (2704) ، ومسلم (6484) " البخاَري (2704ومسلم ( ) ،6484
( ) " البخاَري2704) ، ومسلم (6484) " البخاَري (2704، ومسلم ( )6484
( )" البخاَري2704) ، ومسلم (6484) " البخاَري (2704) ، ومسلم (6484
 )2704) ، ومسلم (6484

عن سإعد بن أبي وقاَص رضي ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 16/16
ّله عنه:  ال

ّله عليه وسإلم على امرأة وبين يديهاَ ّله صلى ال ًى أو أنه دخلْ مع رسإول ال نو
لك ْي َل َع ْيَسُر  َأ َو  ُه لبَماَ  لك  ُأْخبُر ّبح به، فقَاَل: "أل  ُتَس ْفَضلُْ؟ حأصًى  َأ َذا أو  َه لمْن 

َق في َل َد َماَ َخ َد َع ّله  ْبحاََن ال َق في َفقَاََل: سُإ َل َد ماَ َخ َد َع له  ّل ْبَحاََن ال َوسُإ لء،  الّسماَ
له ّل ْبحاََن ال لض، وسُإ ّلُه الْر ٌق، وال لل َو خاَ ُه َد ماَ  َد َع ّله  لك، وسُإبَحاََن ال ْيَن ذل َب َد ماَ  َد َع

َبُر ْك ْثلَْ ذلَك، َأ ّلُه م لإلّ ال لإلَه  ْثلَْ ذلَك، ول  له م ّل لل ُد  ْثلَْ ذلَك، والَحْم َول لم ْوَل  ول حَأ
َذلَك ْثلَْ  لم ّله  ّوة إلّ باَل  )38  ( الترمذي: حأديث حأسن.  قاَل"ُق

عن يسيرة ـ بضم الياَء المثناَة تحت وفتح ورويناَ فيهماَ، بإسإناَد حأسن 17/17
ّله عنهاَ: السين المهملة ـ  الصحاَبية المهاَجرة رضي ال

ُيراعين باَلتكبير والتقَديس ّله عليه وسإلم أمرهّن أن  أن النبي صلى ال
 )39  ("والتهليلْ، وأن يعقَدن باَلناَملْ، فإنهّن مسؤولت مستنطقَاَت

ّله بن ورويناَ فيهماَ وفي سإنن النساَئي، بإسإناَد حأسن، 18/18 عن عبد ال
ّله عنهماَ  قاَل: عمرو رضي ال

ّله عليه وسإلم يعقَد التسبيح. وفي رواية ّله صلى ال ( "بيمينه رأيُت رسإول ال
40( 

ّله عنه ورويناَ في سإنن أبي داود، 19/19  عن أبي سإعيد الخدري رضي ال

20
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لضيُت َقاََل َر ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن  ّله صلى ال ًاَ، أن رسإول ال ّب ّله َر باَل
ً ّله عليه وسإلم َرسُإول ٍءد صلى ال ًاَ، وبُمَحّم لدين للسإلم  ّنُة وباَ َلُه الَج َبْت   )41  (."َوَج

ُبْسر ـ بضم الباَء الموحأدة ورويناَ في كتاَب الترمذي، 20/20 ّله بن  عن عبد ال
ّله عنه: وإسإكاَن السين  المهملة ـ الصحاَبي رضي ال

للسإلم قد كثرْت ّله! إن شرائع ا علّي فأخبرني أن رجلً قاَل: ياَ َرسُإول ال
لر ْك لذ لمْن  ًاَ  ْطب ُنَك َر للساَ َيزاُل  َتعاَلى بشيء أتشبث به، فقَاَل: "ل  له  ّل . قاَل"ال

مثناَة فوق ثم شين معجمة ثم باَء الترمذي: حأديث حأسن. قلت: أتشبث بتاَء
ُق به ّل  )42  ( وأسإتمسك. . موحأدة مفتوحأاَت ثم ثاَء مثلثة، ومعناَه: أتع

ّله عنه: ورويناَ فيه، 21/21  عن أبي سإعيد الخدري رضي ال

ّي العباَدة أفضلْ درجة ّله عليه وسإلم سإئلْ: أ ّله صلى ال ّله أن رسإول ال عند ال
ًا، لثير َك ّلَه  لكُروَن ال ّذا لمن تعاَلى يوم القَياَمة؟ قاَل: "ال ّله! و َياَ َرسُإول ال ْلُت:  ُق

ْو َل ّله عّز وجلّْ؟ قاَل:  لر الغاَزي في سإبيلْ ال ّفاَ ُك له في ال لف ْي لبَس َضَرَب 
ًاَ لكاَن لسَر ويختضب دم َك ْن َي ّتى  لكيَن حأ لر ّله أفضلْ منُه درجًة والُمْش ّذاكرون ال ."ال

 )43  (

ّله عنه قاَل: ورويناَ فيه وفي كتاَب ابن ماَجه، 22/22 عن أبي الدرداء رضي ال

ُكْم ُئ لب ْن أ
ُ َأل  ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال َد قاَل رسإول ال ْن َوأْزكاَهاَ ع ُكْم  لل لر أعماَ ْي لبَخ

ُكُم، لت َدَرَجاَ لعهاَ في  َف ُكْم، وأْر لك للي لمْن َم ْير  َوَخ لق،  لر َو َوال لب  َه ّذ لق ال َفاَ ْن لإ لمْن  ُكْم  َل ٍءر  ْي وَخ
ْوا َقَ ْل َت له َأْن  ّل ْكُر ال لذ ُهْم؟ قاَلوا: بلى، قاَل:  َق َناَ ْع َأ ُبوا  لر َتْض َف ُكْم  ّو ُد . قاَل"َتعاَلى َع

ّله في كتاَبه المستدرك على الصحيحين: هذا حأديث صحيح الحاَكم أبو عبد ال
للسإناَد.  )44  ( ا

ّله عنه قاَل: ورويناَ في كتاَب الترمذي، 23/23  عن ابن مسعود رضي ال

لهيَم صلى ْبَرا لقَيُت إ َل ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال ّله عليه وسإلم قاَل رسإول ال ال
ْقرىء َأ ُد!  َياَ ُمَحّم َي بي، فقَاََل:  لر ُأسْإ َلَة  ْي ّنَة َل َأّن الَج ُهْم  لبْر َتَك الّسلَم، وأْخ ُأّم

َبُة ْذ َع لة  َب ّتْر َبُة ال ّي له، َط ّل لل ُد  ّله، والَحْم ْبَحاََن ال لغَّراسَإهاَ: سُإ لقيعاٌَن، وأّن  لء، وأنهاَ  الَماَ
لإلَه َبُر ول  ْك َأ ّلُه  ّلُه، وال  )45  ( حأديث حأسن.  قاَل الترمذي:"لإلّ ال

ّله عنه ورويناَ فيه، 24/24  عن جاَبر رضي ال

ّله ْبحاََن ال ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن قاََل سُإ له عن النبي صلى ال لد لبحْم العظيم و
لة" ّن َلٌة في الَج َنْخ َلُه  لرسَإْت   )46  ( الترمذي: حأديث حأسن. قاَل ُغّ

ّله عنه قاَل: ورويناَ فيه، 25/25  عن أبي ذّر رضي ال

ّله تعاَلى؟ قاَل: ّي الكلم أحأّب إلى ال ّله! أ ّلُه قلت ياَ رسإول ال َطفى ال "ماَ اْص
له، لد لبَحْم ّبي و ْبحاََن ر له: سُإ لت َك لئ له" َتعاَلى لَمل لد لبَحْم ْبحاََن َربي و قاَل الترمذي: سُإ

 حأديث حأسن صحيح.
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ًاَ، وأبدأ وهذا حأين أشرع في مقَصود الكتاَب وأذكره على ترتيب الواقع غّاَلب
للنساَن من نومه، ثم ماَ بعده على الترتيب إلى نومه في ّول اسإتيقَاَظ ا بأ

 )47  ( ثم ماَ بعد اسإتيقَاَظاَته في الليلْ الليلْ،

لمن  َمناَمه باَب ماَ يقَوُل إذا اسإتيقَظَِ 

ّله محمد بن 1/26 ّدثين أبي عبد ال إسإماَعيلْ ورويناَ في صحيحي إَماََمي المح
بن إبراهيم بن المغيرة البخاَري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاَج بن مسلم

ّله عنهماَ، ُقَشيري رضي ال ّله عنه، ال  عن أبي هريرة رضي ال

ْيطاَُن ُد الّش لقَ ْع َي ّله عليه وسإلم قاَل: " ّله صلى ال لس أن رسإول ال لة رأ لفي على قاَ
ُكلّْ لرُب على  َيْض ٍءد،  َقَ ُع َثلَث  َناََم  َو  ُه ُكم إذا  لد َطويلٌْ أحَأ ْيلٌْ  َل ْيَك  َل َع َنهاَ:  ٍءة َمكاَ َد ْقَ ُع

َكَر َذ َو َقَظَِ  ْي َت لن اسْإ ْد، فإ ُق ٌة، فاَْر َد ُعقَْ ّلْت  ْنَح ْوضأ ا َت ٌة، فإن  َد ْقَ ُع ّلت  ْنَح ّله تعاَلى ا ال
ّلى َأْصبَح فإْن َص لس، وإلّ  ْف ّن ًاَ طيب ال لشيط َن َبَح  ّلهاَ فأْص ُك ُه  ُد َقَ ُع ّلْت  ْنَح لبيَث ا َخ

َكْسلَن لس  ْف ّن بمعناَه، وقاَفية  هذا لفظِ رواية البخاَري، ورواية مسلم"ال
 )48  ( الرأس: آخره.

ّله عنهماَ، ورويناَ في صحيح البخاَري، 2/27 عن حأذيفَة بن اليماَن رضي ال
ّله عنه قاَل: وعن أبي ذر رضي  ال

ّله عليه وسإلم إذا أوى إلى فراشه قاَل: ّله صلى ال لمَك كاَن رسإول ال "باَسْإ
له ّل لل ُد  َقَظَِ قاََل: الَحْم ْي َت َذا اسْإ َأحْأياَ وأُموُت؛ وإ ُهَم  ّل له ال ْي َل َتناَ وإ َدماَ أماَ ْع َب ّلذي أحْأياَناَ  ا

 )49  (.النُشوُر"

ّله ورويناَ في كتاَب ابن السنني بإسإناَد صحيح 3/28 عن أبي هريرة رضي ال
 عنه

َقَظَِ ْي َت َذا اسْإ ّله عليه وسإلم قاَل:"إ له عن النبّي صلى ال ّل لل ُد  ُقَلْْ: الَحْم َي ْل َف ُكْم  ُد ََأحَأ

لحأي، َلّي ُرو َع َّد  ّلذي َر له ا لر ْك لذ لذن لي ب لدي، وأ لني في َجَس  )50  (."َوعاَفاَ

ّله عنهاَ ورويناَ فيه 4/29  عن عاَئشة رضي ال

ُقَوُل َي ٍءد  ْب َع ّله عليه وسإلم قاَل: "ماَ مْن  َتعاَلى عن النبّي صلى ال له  ّل ّد ال َد َر ْن لع
لريَك ُه لَ َش َد َوحْأ ّلُه  ُكلّْ ُروحَأُه: ل إلَه إلّ ال َو على  ُه َو ُد  َلُه الَحْم َو ْلُك  َلُه الُم َلُه، 

ّ لديٌر، إل َق ٍءء  لد َشْي َب ْثلَْ َز لم َنْت  َكاَ ْو  َل َو َبُه  ُنو ُذ َلُه  َتعاَلى  ّلُه  َفَر ال لر" َغّ َبْح  )51  (.ال

ّله عنه قاَل: ورويناَ فيه 5/30  عن أبي هريرة رضي ال

لبُه َت ْن َي ٍءلْ  ّله عليه وسإلم: "ماَ من َرُج ّله صلى ال ُقَوُل: قاَل رسإول ال َي َف له  لم ْو َن مْن 
َظَة، َقَ َي ْوَم وال ّن َق ال َل ّلذي َخ له ا ّل لل ُد  ًاَ، الَحْم ّي لو ًاَ سَإ للم لني سإاَ َث َع َب ّلذي  له ا ّل لل ُد  الَحْم

ّلَه َأّن ال ُد  َه َتعاَلى: أْش ّلُه  لدير. إلّ قاَل ال َق ٍءء  ُكلّْ َشْي َو على  ُه َو ْوتى  ليي الَم ُيْح
لدي" ْب َع َق  َد  )52  (.َص

ّله عنهاَ قاَلت: ورويناَ في سإنن أبي داود 6/31  عن عاَئشة رضي ال

22

javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F13%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%87%D9%88%20%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%20%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%8B%D8%8C%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%D8%8C%20%D9%88%D9%87%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%B1%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D9%87%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%20%D8%B5%2049%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F10%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%87%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%AD%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%AF%D9%91%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87%D9%8F%20%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8E%D9%87%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%20%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%8B%D8%8C%20%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%8C%20%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1%20%D9%83%D8%B0%D9%91%D8%A8%D9%87%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%8C%20%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%201/292%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F9%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F791%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F3398%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%8C%20%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%AC%D8%B1%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%AD%D8%B3%D8%9B%20%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%88%D9%87%D9%88%20%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%8C%20%D9%84%D9%83%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%87%20%D8%B4%D9%8A%D8%A1%D8%8C%20%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8B%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%8A%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%201/291%E2%80%8F)%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F6312%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85%20%D8%A3%D9%86%20%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A9%20%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%8C%20%D9%88%D8%B9%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B8%20%D9%85%D9%86%D9%87%20%D8%A3%D9%86%20%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%20%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B0%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%E2%80%8F)%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1142%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F776%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%87%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D9%86%20%D8%A8%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%8A%D9%8E%D8%B5%D9%90%D8%AD%D9%91%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%20%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1%E2%80%8F)%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D9%81%D9%8A%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%AF%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F3587%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%87%D9%88%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2731%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%B0%D8%B1%D9%91%20%D8%B1%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%8C%20%D8%A3%D9%86%20%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%B5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D8%B3%D8%A6%D9%84%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%A3%D9%8A%D9%91%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8F%D8%9F%E2%80%8F%20%D9%82%D8%A7%D9%84%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%AA%D9%87%20%D8%A3%D9%88%20%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=3#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

للْ ْي ّل َهّب مَن ال ّله عليه وسإلم إذا  ّله صلى ال َد كاَن رسإول ال لم ًا، وحَأ َعْشر ّبَر  َك
ًا، َعْشر له  لد لبَحْم ّله و ْبحاَن ال َقاََل سُإ ًا، و ُدوس َعْشر ُقَ لك ال لل ْبحاََن الَم َقاََل سُإ و

ّللْ َه َو ًا،  َعْشر َفَر  ْغ َت َواسْإ ًا،  لق َعْشر لضي لمْن  لبَك  ُذ  ُعو لإني أ ُهّم  ّل ُثَّم قاََل: ال ًا،  َعْشر
لق لضي ّدنياَ و لتُح الّصلة. ال َت ْف َي ُثّم  ًا  َعْشر لقَياََمة  لم ال ْو (هّب: أي اسإتيقَظِ.  وقولهاَ َي

53( 

ًاَ 7/32 ًاَ: ورويناَ في سإنن أبي داود أيض  عن عاَئشة أيض

ّله عليه وسإلم كاَن إذا اسإتيقَظِ من الليلْ قاَل: ّله صلى ال لإلَه أن رسإول ال "ل 
لفُرَك ْغ َت لدَك، أسْإ ُهّم وبحم ّل َنَك ال ْبحاَ ْنَت سُإ َأ ُهّم إلّ  ّل َتَك، ال ُلَك َرحْأَم لي، وأسإأ ْنب َذ لل

لبي ْل َق ْغ  لز ُت َول  ًاَ،  ْلم لع لني  ْد ْنَت لز َأ ّنَك  ْنَك َرحْأَمًة، إ ُد َل لمْن  للي  َهْب  َو ْيتني،  َد َه ْذ  َد إ ْع َب
ّهاَُب". َو  )54  ( ال

َبه ُقَول إذا لبَس ثو َي  باَُب ماَ 

ُتستحّب التسمية في جميع ّله. وكذلك  لم ال  العماَل. ُيستحّب أن يقَول: بْس

ّله عنه، ورويناَ في كتاَب ابن السني 1/33 ّي رضي ال عن أبي سإعيد الخدر
 سإناَن: واسإمه سإعد بن ماَلك بن

ًاَ أو ُه قميص ًاَ سإّماَ ّله عليه وسإلم كاَن إذا لبس ثوب رداء أو أن النبّي صلى ال
ْير ماَ َوَخ له  لر ْي ُلَك مْن َخ ُهّم إني أسإأ ّل له عماَمة يقَول: "ال لمْن َشّر لبَك  ُذ  ُعو َلُه، وأ َو ُه

َله َو  ُه  )55  (."َوَشّر ماَ 

ّله عنه: ورويناَ فيه، 2/34  عن معاَذ بن أنس رضي ال

ًاَ ْوب َث لبَس  َل ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن  ّله صلى ال ّله أن رسإول ال ُد ل َفقَاََل: الَحْم
لر ْي َغّ لمْن  له  َوَرَزقني ْوَب  ّث َذا ال َه َكساَني  َلُه ماَ الذي  ّله  َفَر ال َغّ ّوة،  ُق َو ل  ّني  لم ٍءل  ْو حَأ

له لب ْن َذ لمْن  ّدَم  َقَ وقاَل الحاَفظِ ابن حأجر: إسإناَد ) ،272 ابن السني ())56  (َت
الحاَفظِ ابن حأجر: إسإناَد ) ، وقاَل272الحديث حأسن.) ") ابن السني (
ابن حأجر: إسإناَد ) ، وقاَل الحاَفظ272ِالحديث حأسن.) ") ابن السني (
حأجر: إسإناَد ) ، وقاَل الحاَفظِ ابن272الحديث حأسن.) ") ابن السني (
إسإناَد ) ، وقاَل الحاَفظِ ابن حأجر:272الحديث حأسن.) ") ابن السني (
) ، وقاَل الحاَفظِ ابن حأجر: إسإناَد272الحديث حأسن.) ") ابن السني (
) ، وقاَل الحاَفظِ ابن حأجر: إسإناَد272الحديث حأسن.) ") ابن السني (

) ، وقاَل الحاَفظِ ابن حأجر: إسإناَد272حأسن.) ") ابن السني ( الحديث
) ، وقاَل الحاَفظِ ابن حأجر: إسإناَد272حأسن.)") ابن السني ( الحديث

 الحديث حأسن.)

ً ًا أو نعل ًاَ جديد  وماَ أشبهه باَُب ماَ يقَوُل إذا لبَس ثوب

ّدمناَه في الباَب قبله.  ُيستحّب أن يقَول عند لباَسإه ماَ ق

ّله عنه قاَل: ورويناَ 1/35  عن أبي سإعيد الخدري رضي ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ًاَ سإّماَه باَسإمه ّد ثوب ّله عليه وسإلم إذا اسإتج ّله صلى ال عماَمة أو كاَن رسإول ال
ْنَت ُد أ َلَك الَحْم ُهّم  ّل ًاَ أو رداء ثم يقَول: "ال ْيَر قميص َوَخ ُه  ْيَر ُلَك َخ له، أسإأ لني لت ْو َكَس

لمْن لبَك  ُذ  ُعو َلُه، وأ َع  لن َلُه ماَ ُص َع  لن َوَشّر ماَ ُص له   )57  (  حأديث صحيح"َشّر

ّله عنه قاَل: ـ ورويناَ في كتاَب الترمذي، 2/36  عن عمر رضي ال

لبَس َل ّله عليه وسإلم يقَول: "َمْن  ّله صلى ال َقَاََل: سإمعُت رسإول ال َف ًا  لديد ًاَ َج ْوب َث
له لب َواري  ُأ َكساَني ماَ  لذي  ّل له ا ّل لل ُد  َد الَحْم َعَم ُثَّم  له في حأياَتي،  لب َتَجّملُْ  َأ َو ْوَرتي  َع

لذي ّل ْوب ا ّث َعّز إلى ال ّله  لف ال َن َك له، وفي  ّل لظِ ال ْف لحأ له، كاََن في  لب َق  ّد َتَص َف َق  َل َأْخ

ًاَ ّيت َوَم ًاَ  ّي ّله حَأ لر ال ْت لفي سَإ وقاَل: هذا حأديث )3555 الترمذي ())58  (َوَجلّْ، و
واللفظِ : رواه الترمذي،3/93غّريب. وقاَل المنذري في الترغّيب والترهيب 

له، وقاَل: حأديث غّريب. وابن ماَجه والحاَكم كلهم من رواية إصبغ عن أبي
)3555العلء. وأبو العلء مجهول وإصبغ مختلف في توثيقَه). ") الترمذي (

: رواه3/93وقاَل: هذا حأديث غّريب. وقاَل المنذري في الترغّيب والترهيب 
واللفظِ له، وقاَل: حأديث غّريب. وابن ماَجه والحاَكم كلهم من رواية الترمذي،

العلء. وأبو العلء مجهول وإصبغ مختلف في توثيقَه). ") إصبغ عن أبي
وقاَل: هذا حأديث غّريب. وقاَل المنذري في الترغّيب )3555الترمذي (
واللفظِ له، وقاَل: حأديث غّريب. وابن ماَجه : رواه الترمذي،3/93والترهيب 

العلء. وأبو العلء مجهول وإصبغ والحاَكم كلهم من رواية إصبغ عن أبي
وقاَل: هذا حأديث غّريب. وقاَل )3555مختلف في توثيقَه). ") الترمذي (

واللفظِ له، وقاَل: : رواه الترمذي،3/93المنذري في الترغّيب والترهيب 
العلء. وأبو حأديث غّريب. وابن ماَجه والحاَكم كلهم من رواية إصبغ عن أبي

وقاَل: هذا )3555العلء مجهول وإصبغ مختلف في توثيقَه). ") الترمذي (
: رواه الترمذي،3/93حأديث غّريب. وقاَل المنذري في الترغّيب والترهيب 

واللفظِ له، وقاَل: حأديث غّريب. وابن ماَجه والحاَكم كلهم من رواية إصبغ
العلء. وأبو العلء مجهول وإصبغ مختلف في توثيقَه). ") الترمذي ( عن أبي
وقاَل: هذا حأديث غّريب. وقاَل المنذري في الترغّيب والترهيب )3555
واللفظِ له، وقاَل: حأديث غّريب. وابن ماَجه والحاَكم : رواه الترمذي،3/93

العلء. وأبو العلء مجهول وإصبغ مختلف في كلهم من رواية إصبغ عن أبي
وقاَل: هذا حأديث غّريب. وقاَل المنذري في )3555توثيقَه). ") الترمذي (

واللفظِ له، وقاَل: حأديث غّريب. : رواه الترمذي،3/93الترغّيب والترهيب 
العلء. وأبو العلء مجهول وابن ماَجه والحاَكم كلهم من رواية إصبغ عن أبي

وقاَل: هذا حأديث غّريب. )3555وإصبغ مختلف في توثيقَه). ") الترمذي (
واللفظِ له، : رواه الترمذي،3/93وقاَل المنذري في الترغّيب والترهيب 

العلء. وقاَل: حأديث غّريب. وابن ماَجه والحاَكم كلهم من رواية إصبغ عن أبي
وقاَل: هذا )3555وأبو العلء مجهول وإصبغ مختلف في توثيقَه).") الترمذي (

: رواه الترمذي،3/93حأديث غّريب. وقاَل المنذري في الترغّيب والترهيب 
واللفظِ له، وقاَل: حأديث غّريب. وابن ماَجه والحاَكم كلهم من رواية إصبغ

 العلء. وأبو العلء مجهول وإصبغ مختلف في توثيقَه). عن أبي

ًاَ ًا باَُب ماَ يقَوُل لصاَحأبه إذا رأى عليه ثوب  جديد

ّله عنهاَ قاَلت: رويناَ في صحيح البخاَري، 1/37 ُأّم خاَلد رضي ال  عن 

24

javascript:opencomment('%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F3555%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8%203/93%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8%20%D9%84%D9%87%D8%8C%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%83%D9%84%D9%87%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A5%D8%B5%D8%A8%D8%BA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%20%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A8%D8%BA%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D9%87%E2%80%8F)%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%201/304%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%87%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%86%D9%86%D9%87%D9%85%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F4020%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1767%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F309%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%81%D9%8A%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%8C%20%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%AC%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%87%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%87%D9%88%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%20%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F33%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=3#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُء، ّله عليه وسإلم بثياَب فيهاَ خميصٌة سإودا ّله صلى ال قاَل: "َمْن ُأتي رسإوُل ال
لميَصَة؟ فأسإكَت القَوُم، فقَاَل: له الَخ لذ َه ْكُسوهاَ  َن ْوَن  ُأتي َتَر ٍءد، ف لل ُأّم خاَ ائتوني ب

ّله عليه وسإلم فألبسنيهاَ بيده، ّلى ال لقَي، مّرتين بي النبّي ص لل للي وأْخ ْب (."وقاَل: أ
59( 

ّله ورويناَ في كتاَبي ابن ماَجه وابن السني، 2/38 عن ابن عمَر رضي ال
 عنهماَ:

ًاَ ّله عنه ثوب ّله عليه وسإلم رأى على عمر رضي ال فقَاَل: أن النبّي صلى ال
َبْس ْل لسيلٌْ؟ فقَاَل: بلْ غّسيلْ، فقَاَل: ا َغّ َذا أْم  َه ٌد  لدي ًا، "أَج لميد لعْش حَأ َو ًا،  لديد َج

ًا لعيد ًا سَإ لهيد ) من طريق269وابن السني ( ) ،3558 ابن ماَجه ())60  (َوُمْت َش
) في 311النساَئي (  وعند2/89النساَئي، وهو عند الماَم أحأمد في المسند 

ابن حأجر في اليوم والليلة . وإسإناَد حأسن غّريب؛ كماَ ذكر ذلك الحاَفظِ
النساَئي، ) من طريق269) ، وابن السني (3558تخريجه). ") ابن ماَجه (

) في  اليوم311 وعند النساَئي (2/89وهو عند الماَم أحأمد في المسند 
والليلة . وإسإناَد حأسن غّريب؛ كماَ ذكر ذلك الحاَفظِ ابن حأجر في تخريجه).

) من طريق النساَئي، وهو عند269) ، وابن السني (3558ابن ماَجه ( ")
) في  اليوم والليلة .311 وعند النساَئي (2/89في المسند  الماَم أحأمد

كماَ ذكر ذلك الحاَفظِ ابن حأجر في تخريجه). ") ابن وإسإناَد حأسن غّريب؛
) من طريق النساَئي، وهو عند الماَم269( ) ، وابن السني3558ماَجه (

) في  اليوم والليلة . وإسإناَد311(  وعند النساَئي2/89أحأمد في المسند 
في تخريجه). ") ابن ماَجه ( حأسن غّريب؛ كماَ ذكر ذلك الحاَفظِ ابن حأجر

وهو عند الماَم أحأمد في ) من طريق النساَئي،269) ، وابن السني (3558
. وإسإناَد حأسن غّريب؛ ) في  اليوم والليلة311 وعند النساَئي (2/89المسند 

) ، وابن3558( كماَ ذكر ذلك الحاَفظِ ابن حأجر في تخريجه). ") ابن ماَجه
2/89 أحأمد في المسند ) من طريق النساَئي، وهو عند الماَم269السني (

ذلك ) في  اليوم والليلة . وإسإناَد حأسن غّريب؛ كماَ ذكر311وعند النساَئي (
)269( ) ، وابن السني3558الحاَفظِ ابن حأجر في تخريجه). ") ابن ماَجه (

(  وعند النساَئي2/89من طريق النساَئي، وهو عند الماَم أحأمد في المسند 
) في  اليوم والليلة . وإسإناَد حأسن غّريب؛ كماَ ذكر ذلك الحاَفظِ ابن311
) من طريق269) ، وابن السني (3558في تخريجه). ") ابن ماَجه ( حأجر

) في 311 وعند النساَئي (2/89وهو عند الماَم أحأمد في المسند  النساَئي،
. وإسإناَد حأسن غّريب؛ كماَ ذكر ذلك الحاَفظِ ابن حأجر في اليوم والليلة

) من طريق النساَئي،269) ، وابن السني (3558( تخريجه).") ابن ماَجه
) في "اليوم311وعند النساَئي ( 2/89 وهو عند الماَم أحأمد في المسند

 ذلك الحاَفظِ ابن حأجر في تخريجه). والليلة". وإسإناَد حأسن غّريب؛ كماَ ذكر

للْ لب والنع لس الثو ّية لباَ لعهماَ باَُب كيف ْل  وَخ

منن ُيستحّب أن يبتدىء في لبس الثوب والنعلْ والسراويلْ وشبههاَ باَليمين
وكذلك الكتحاَل،  ورجلي السراويلْ، ويخلع اليسر ثم اليمن،)61  ( ُكّميه

للبط، وحألق الرأس، والسواك، وتقَليم الظفاَر، وقّص الشاَرب، ونتف ا
والسلم من الصلة، ودخول المسجد، والخروج من الخلء، والوضوء،

والشرب، والمصاَفحة، واسإتلم الحجر السإود، وأخذ الحاَجة والغسلْ، والكلْ،
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ّده)62  ( أشبه هذا، فكله من إنساَن ودفعهاَ إليه، وماَ  يفعله باَليمين، وض
 باَليساَر.

رويناَ في صحيحي البخاَري وأبي الحسين مسلم بن الحجاَج بن مسلم 1/39
ّله عنهاَ قاَلت: عن القَشيري النيساَبوري،  عاَئشة رضي ال

ُيعجبه التيّمن في شأنه كله، ّله عليه وسإلم  ّله صلى ال في كاَن رسإوُل ال
لله ّع لله وتن  )63  ( طهوره وترّج

للسإناَد الصحيح، 2/40  عن عاَئشة قاَلت: ورويناَ في سإنن أبي داود وغّيره باَ

ّله عليه وسإلم اليمنى لطهوره وطعاَمه، ّله صلى ال ُد رسإول ال وكاَنت كاَنت ي
 )64  ( .اليسرى لخلئه وماَ كاَن من أذى

ّله عنهاَ: ورويناَ في سإنن أبي داود وسإنن البيهقَي، 3/41  عن حأفصة رضي ال

َنه لطعاَمه وشرابه ّله عليه وسإلم كاَن يجعلُْ يمي ّله صلى ال وثياَبه، أن رسإول ال
َيَساََره لماَ سإوى ذلك  )65  ( .ويجعلُْ 

ّله عليه ورويناَ 4/42 ّله صلى ال ّله عنه،عن رسإول ال عن أبي هريرة رضي ال
َدؤوا ْب ُتْم فاَ ْأ َوّض َت َذا  َوإ ُتْم  لبْس َل َذا  ُكم وسإلم قاَل:إ لن لم َياَ  حأديث حأسن رواه أبو"لبَم

ّله محمد بن زيد هو ابن ماَجه، وأبو بكر أحأمد بن داود والترمذي، وأبو عبد ال
ّله أعلم. الحسين البيهقَي، وفي الباَب أحأاَديث  )66  ( كثيرة، وال

ٍءم ٍءلْ أو نو ُغْس َبه ل َع ثو لهَماَ باَُب ماَ يقَوُل إذا خل  أو نحو

ّله عنه قاَل:قاَل رسإول رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/43 عن أنس رضي ال
ّله ّله صلى ال َدَم أْن ال لني آ َب لت  ْوَرا َع َو لجّن  لن ال ُي ْع َأ ْيَن  َب ْتُر ماَ  لسإ عليه وسإلم: "

له ّل لم ال لبْس َبُه:  لثياَ ْطَرحَا  َي َذا أَراد أْن  للُم إ ُقَوَل الّرُجلُْ الُمْس َو َي ُه لإلَه إلّ  (."الذي ل 
67( 

له من لج لته باَب ماَ يقَول حأاَل خرو  بي

ّله عنهاَ، واسإمهاَ هند:أن النبّي رويناَ 1/44 ُأّم سإلمة رضي ال ّله عن  صلى ال
ْلُت على ّك َو َت له  ّل لم ال ُهّم عليه وسإلم كاَن إذا خرج من بيته قاَل: "باَسْإ ّل له، ال ّل ال

ْو َأ لزّل  ْو أ ُأَضلّْ، أ ْو  َأ لضلّْ  لبَك أْن أ ُذ  ُعو َأ ْو إني  َأ َهلَْ  ْو أْج َلَم، أ ْظ ُأ ْو  َأ للَم  ْظ ْو أ َأ ُأَزّل، 

َهلَْ قاَل حأديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنساَئي وابن ماَجه. علّي" ُيْج
ُأَضلّْ، ْو  َأ لضلّْ  لزّل الترمذي: حأديث صحيح. هكذا في رواية أبي داود "أْن أ ْو أ َأ

ُأَزّل" وكذا الباَقي بلفظِ التوحأيد. وفي رواية الترمذي ْو  لمْن أْن َأ لبَك  ُذ  ُعو "أ
َهلَْ، بلفظِ َنْج للَم و ْظ َن لضلّْ و َن للَك  َذ لزّل" وك الجمع. وفي رواية أبي داود: ماَ خرج َن

ّله عليه وسإلم من بيتي إل ّله صلى ال رفع طرفه إلى السماَء فقَاَل: رسإول ال
لبَك". ُذ  ُعو ُهّم إني أ ّل  "ال

ّله  )68  ( أعلم. وفي رواية غّيره: كاَن إذا خرج من بيته قاَل. كماَ ذكرناَه. وال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

عن أنس رضي ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي وغّيرهم، 2/45
ّله عنه قاَل:  ال

ّله عليه وسإلم:"َمْن قاََل ـ يعني إذا خرج ّله صلى ال من بيته ـ قاَل رسإول ال
َة ّو ُق َولَ  ْوَل  َولَ حَأ له،  ّل ْلُت على ال ّك َو َت له،  ّل لم ال لفيَت باَسْإ ُك َلُه:  ُيقَاَُل  له،  ّل لإلّ باَل

ْنُه َع َنّحى  َت لديَت، و ُه َو لقيَت  ُو ْيطاَُن" قاَل الترمذي: حأديث حأسن. زاد أبو َو الّش
ْد داود في روايته "فيقَول ـ يعني َق ٍءلْ  لبَرُج َلَك  ْيَف  َك الشيطاَن لشيطاَن آخر ـ 

لقَي؟ ُو َو لفَي  ُك َي و لد وقاَل: حأسن غّريب ل نعرفه إل )3422 الترمذي ())69  (ُه
ابن حأجر: رجاَله رجاَل ) ، وقاَل الحاَفظ5095ِمن هذا الوجه، وأبو داود (

نعرفه إل من هذا ) وقاَل: حأسن غّريب ل3422الصحيح.) ") الترمذي (
الصحيح.) ") ) ، وقاَل الحاَفظِ ابن حأجر: رجاَله رجاَل5095الوجه، وأبو داود (

وأبو داود ( ) وقاَل: حأسن غّريب ل نعرفه إل من هذا الوجه،3422الترمذي (
)3422( ) ، وقاَل الحاَفظِ ابن حأجر: رجاَله رجاَل الصحيح.) ") الترمذي5095

وقاَل ) ،5095وقاَل: حأسن غّريب ل نعرفه إل من هذا الوجه، وأبو داود (
) وقاَل: حأسن3422الحاَفظِ ابن حأجر: رجاَله رجاَل الصحيح.) ") الترمذي (

) ، وقاَل الحاَفظِ ابن5095غّريب ل نعرفه إل من هذا الوجه، وأبو داود (
) وقاَل: حأسن غّريب ل3422رجاَله رجاَل الصحيح.) ") الترمذي ( حأجر:

) ، وقاَل الحاَفظِ ابن حأجر: رجاَله5095هذا الوجه، وأبو داود ( نعرفه إل من
) وقاَل: حأسن غّريب ل نعرفه إل من هذا3422 الترمذي () ")رجاَل الصحيح.

) ، وقاَل الحاَفظِ ابن حأجر: رجاَله رجاَل الصحيح.) ")5095( الوجه، وأبو داود
) وقاَل: حأسن غّريب ل نعرفه إل من هذا الوجه، وأبو داود (3422( الترمذي

)3422وقاَل الحاَفظِ ابن حأجر: رجاَله رجاَل الصحيح.)") الترمذي ( ) ،5095
) ، وقاَل5095غّريب ل نعرفه إل من هذا الوجه، وأبو داود ( وقاَل: حأسن

 رجاَله رجاَل الصحيح.) الحاَفظِ ابن حأجر:

ّله عنه: ورويناَ في كتاَبي ابن ماَجه وابن السني 3/46 عن أبي هريرة رضي ال

ّله عليه وسإلم كاَن إذا خرج من منزله قاَل: ّله، أن النبّي صلى ال لم ال لبْس "
ّ لإل َة  ّو ُق َول  ْوَل  ّله، ل حَأ ْكلُن على ال ّت له ال ّل وابن ) ،3885 ابن ماَجه ())70  (باَل

) ، وابن3885) ، وهو حأديث حأسن لشواهده). ") ابن ماَجه (176السني (
) ، وابن3885) ، وهو حأديث حأسن لشواهده). ") ابن ماَجه (176السني (

) ، وابن3885) ، وهو حأديث حأسن لشواهده). ") ابن ماَجه (176( السني
) ، وابن3885) ، وهو حأديث حأسن لشواهده). ") ابن ماَجه (176( السني
) ، وابن3885) ، وهو حأديث حأسن لشواهده). ") ابن ماَجه (176( السني
) ، وابن3885) ، وهو حأديث حأسن لشواهده). ") ابن ماَجه (176( السني
) ، وابن3885) ، وهو حأديث حأسن لشواهده). ") ابن ماَجه (176( السني
) ، وابن3885) ، وهو حأديث حأسن لشواهده).") ابن ماَجه (176( السني
 ) ، وهو حأديث حأسن لشواهده).176( السني

َته باَُب ماَ يقَوُل إذا دخلَْ ـ9  بي

ّله تعاَلى، وأن ّله، وأن يكثر من ذكر ال ّلَم سإواء يستحّب أن يقَول: باَسإم ال يس
ّله تعاَلى:  ُتْم  {كاَن في البيت آدمّي أم ل، لقَول ال ْل َدَخ َذا  ّلُموا على     فإ َفَس ًاَ  ُيوت ُب

َكًة َباََر ّله ُم لد ال ْن لع لمْن  ّيًة  لح َت ُكُم  لس ُف ْن َبًة     أ ّي  .61النور:}  َط
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ّله عنه قاَل: ورويناَ في كتاَب الترمذي 1/47  عن أنس رضي ال

َذا َنّي إ ُب ّله عليه وسإلم: "ياَ  ّله صلى ال للَك قاَل لي رسإول ال ْه ْلَت على أ َدَخ
للْ ْه ْيَك وعلى أ َل َع َكًة  َبَر ُكْن  َت ّلْم  لتَك" َفَس ْي ( قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح. َب

71( 

ّله عنه، ورويناَ في سإنن أبي داود 2/48 عن أبي ماَلك الشعري رضي ال
 وقيلْ: عبيد، وقيلْ: كعب، وقيلْ: عمرو، قاَل: واسإمه الحاَرث،

َلَج الّرُجلُْ َو ّله عليه وسإلم: "إذا  ّله صلى ال ّني قاَل رسإول ال لإ ُهّم  ّل للْ: ال ُقَ َي ْل َف َتُه  ْي َب
ْيَر َوَخ لج  لل ْو ْيَر الَم ُلَك َخ َعلى أسإأ َو له َخَرْجناَ،  ّل لم ال َولْجناَ، وباَسْإ له  ّل لم ال لج، باَسْإ الَمْخَر

له ّل له" ال لل ْه ّلْم على أ ُيَس ُثّم ل ْلناَ،  ّك ََو َت ّبناَ  " )72  ( َر

َعْجلن، ورويناَ 3/49 ّي بن  َد  عن أبي أماَمة الباَهلي، واسإمه ص

ُهْم ّل ُك َثٌة  َ َثل ّله عليه وسإلم قاَل: " ّله صلى ال َعّز عن رسإول ال له  ّل لمٌن على ال َضاَ
له ّل للْ ال لبي ًاَ في سَإ َي لز َغّاَ َعّز وَجلّْ َوَجلّْ: َرُجلٌْ َخَرَج  ّله  لمٌن على ال َو َضاَ ُه َف َوَجلّْ  َعّز 

ُه ّفاَ َتو َي ّتى  َوَرُجلٌْ حَأ ٍءة،  لنيَم َغّ َو ٍءر  لمْن أْج لبماَ ناَل  ُه  ّد َيُر ْو  ّنَة أ َلُه الَج لخ ْد ُي َراحَا إلى َف
َلُه ْدخ ُي َف ُه  ّفاَ َو َت َي ّتى  ّله تعاَلى حأ لمٌن على ال ُهو َضاَ َف لجد  ُه بماَ ناَل الَمْس ّد َيُر ْو  َأ ّنَة  الَج

َتُه ْي َب َدَخلَْ  َوَرُجلٌْ  ٍءة،  لنيَم َغّ َو ٍءر  َعاَلى من أْج َت َنُه و ْبحاَ له سُإ ّل َو َضاَمٌن على ال ُه َف ٍءم  "لبسل
 رواه أبو داود بإسإناَد حأسن، ورواه آخرون. حأديث حأسن

ّله تعاَلى: أي صاَحأب ضماَن، والضماَن: الرعاَية للشيء، ومعنى ضاَمن على ال
لمٌر ولَبٌن: أي صاَحأب تمر ولبن. فمعناَه أنه في رعاَية َتاَ ّله تعاَلى، كماَ يقَاَل:  ال

 )73  ( وماَ أجزل هذه العطية! اللهّم ارزقناَهاَ

ّله عنهماَ، قاَل: ورويناَ 4/50 ّله رضي ال  عن جاَبر بن عبد ال

َدَخلَْ الّرُجلُْ َذا  ّله عليه وسإلم يقَول: "إ ّلَه سإمعت النبّي صلى ال َكَر ال َذ َف َتُه  ْي َب
له قاََل لم َطعاَ َد  ْن لع َو له  لل ُدُخو َد  ْن لع َوإذا َتعاَلى  َء؛  َعشاَ َول  ُكْم  َل لبيَت  ْيطاَُن: ل َم الّش

لر ُك ْذ َي َلْم  َف َوإذا َدَخلَْ  لبيَت؛  ُتُم الَم ْك ْدَر ْيطاَُن: أ لله، قاََل الّش ُدُخو َد  ْن َتعاَلى ع ّلَه  َلْم ال
لبيَت ُتُم الَم ْك ْدَر له قاََل: أ لم َطعاَ َد  ْن لع َتعاَلى  ّلَه  لر ال ُك ْذ َعَشاَء" َي رواه مسلم في وال

 )74  ( صحيحه.

ّله بن عمرو بن العاَص رضي ورويناَ في كتاَب ابن السني 5/51 عن عبد ال
ّله عنهماَ، قاَل:  ال

ّله عليه وسإلم إذا رجع من النهاَر إلى بيته ّله صلى ال كاَن رسإول ال
ّلذي له ا ّل لل ُد  لني، والَحْم َوا لني وآ َكفاَ ّلذي  له ا ّل لل ُد  َوسَإقَاَني، يقَول:"الَحْم لني  َعَم ْط أ

ُلَك أن َعلّي، أسإأ ّلذي َمّن  له ا ّل لل ُد  ّناَر َوالَحْم لمَن ال لجيَرني    إسإناَده ضعيف."ُت

ًاَ غّير مسكون أن ورويناَ في موطأ ماَلك أنه بلغه أنه يستحّب إذا دخلْ بيت
لحين" "الّسلُم يقَول: لل له الّصاَ ّل لعباَد ال ْيناَ وعلى  َل  )75  ( َع

 بيته باَُب ماَ يقَول إذا اسإتيقَظِ من الليلْ وخرج من

28

javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%202/962%D8%8C%20%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%B9%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F157%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%87%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8F%20%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%20%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%91%D9%8E%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%91%D9%8E%20%D9%81%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%D8%8C%20%D9%81%D9%8A%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8D%20%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%B0%D9%83%D8%B1%20%D9%84%D9%87%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8B%20%D8%AD%D8%B3%D9%91%D9%8E%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D9%87%E2%80%8F)%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2018%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F3765%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F178%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%81%D9%8A%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%A3%D9%8A%20%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%87%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2494%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%A8%D9%91%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D9%87%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%83%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%D9%84%D9%85%20%D9%8A%D8%B6%D8%B9%D9%81%D9%87%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5096%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2699%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%86%D9%86%D8%B3%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%82%D8%AF%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%AC%D8%B1%20%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%8B%20%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D9%8A%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%89%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%20%D8%B5%2050%E2%80%8F)%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2699%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%86%D9%86%D8%B3%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%82%D8%AF%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%AC%D8%B1%20%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%8B%20%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D9%8A%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%89%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%20%D8%B5%2050%E2%80%8F)%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=3#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ويقَرأ يستحّب له إذا اسإتيقَظِ من الليلْ وخرج من بيته أن ينظر إلى السماَء
لق الياَت الخواتم من سإورة آل عمران: ْل لض     {إّن في َخ َوالْر لت  َوا  إلى آخر}  الّسَم

 .200ـ190السورة آل عمران: 

ّله عليه وسإلم كاَن يفعله، إل ثبت في 1/52 ّله صلى ال الصحيحين أن رسإول ال
 )76  ( فهو في صحيح البخاَري دون مسلم. السماَء النظر إلى

ّله عنهماَ: وثبت في الصحيحين، 2/53  عن ابن عباَس رضي ال

ّله عليه وسإلم كاَن إذا قاَم من الليلْ يتهجد قاَل: َناَ أن النبّي صلى ال ّب ُهّم َر ّل "ال
َوَمْن لض  لت والْر َوا ّيُم الّسَم َق ْنَت  ُد، أ ْلُك َلَك الَحْم َلَك ُم ُد،  َلَك الَحْم َو لفيهّن، 

َلَك َو َوَمن فيهن،  لض  لت والر َوا لض وَمْن الّسَم لت والْر َوا ُنوُر الّسَم ْنت  ُد، أ الَحْم
ْنَت ُد، أ ّنُة لفيهّن، ولَك الَحم ّق، والَج ُلَك حَأ ْو َق َو ّق،  ُؤَك حَأ َقَاَ لل ّق، و ُدَك الَح ْع َو َو ّق  الَح

ّق، َلْمُت، حَأ َلَك أسْإ ُهّم  ّل ّق، ال َعُة حَأ ّق، والّساَ ٌد حَأ ّق، وُمَحّم ّناَُر حَأ ْنُت، وال لبَك آَم َو
لبَك خاََصْمُت، ْبُت، و َن َأ ْيَك  َل لإ َو ْلُت،  ّك َو َت ْيَك  َل َع لفْر لي ماَ َو ْغّ َكْمُت، فاَ ْيَك حأاَ َل َوإ

َأسْإَرْرُت َوَماَ  َوَماَ أّخْرُت،  ّدْمُت  َؤّخُر، ل إلَه َق ْنَت الُم ّدُم وأ َقَ ْنَت الُم ْنُت، أ َل ْع َوَماَ أ
ّ لإلّ أنَت" ّوة إل ُق َو ل  ْوَل  َو ل حَأ َد بعض الرواة " له زا ّل  )77  (."باَل

 الخلء باَب ماَ يقَوُل إذا أراد دخول

ّله عنه: ثبت في الصحيحين 1/54  عن أنس رضي ال

ّله عليه وسإلم كاَن يقَول عند دخول ّله صلى ال ُهّم إني أن رسإول ال ّل الخلء:"ال
لث ْب لمَن الُخ لبَك  ُذ  ُعو َباَئث" أ يقَاَل: الخبث بضم الباَء وبسكونهاَ، ول يصّح َوالَخ

للسإكاَن. قول من  )78  ( أنكر ا

لمَن ورويناَ في غّير الصحيحين 2/55 لبَك  ُذ  ُعو ُهّم إني أ ّل ّله، ال لم ال لث "باَسْإ ْب الُخ
لث لئ . بلفظِ 1/20) ، والنساَئي 5) و (4( ) وأبو داود5 الترمذي ())79  (َوالخباَ

والخباَئث . وأماَ البسملة في أول هذا الذكر اللهّم إني أعوذ بك من الخبث
السني. انظر الفتوحأاَت الرباَنية فأخرجهاَ الطبراني والدارقطني وابن

. بلفظِ 1/20) ، والنساَئي 5) و (4( ) وأبو داود5.) ") الترمذي (1/379
والخباَئث . وأماَ البسملة في أول هذا الذكر اللهّم إني أعوذ بك من الخبث

السني. انظر الفتوحأاَت الرباَنية فأخرجهاَ الطبراني والدارقطني وابن
. بلفظِ 1/20) ، والنساَئي 5) و (4( ) وأبو داود5.) ") الترمذي (1/379

والخباَئث . وأماَ البسملة في أول هذا الذكر اللهّم إني أعوذ بك من الخبث
السني. انظر الفتوحأاَت الرباَنية فأخرجهاَ الطبراني والدارقطني وابن

. بلفظِ 1/20) ، والنساَئي 5) و (4( ) وأبو داود5.) ") الترمذي (1/379
والخباَئث . وأماَ البسملة في أول هذا الذكر اللهّم إني أعوذ بك من الخبث

السني. انظر الفتوحأاَت الرباَنية فأخرجهاَ الطبراني والدارقطني وابن
. بلفظِ 1/20) ، والنساَئي 5) و (4( ) وأبو داود5.) ") الترمذي (1/379

والخباَئث . وأماَ البسملة في أول هذا الذكر اللهّم إني أعوذ بك من الخبث
السني. انظر الفتوحأاَت الرباَنية فأخرجهاَ الطبراني والدارقطني وابن

. بلفظِ 1/20) ، والنساَئي 5) و (4( ) وأبو داود5.) ") الترمذي (1/379
والخباَئث . وأماَ البسملة في أول هذا الذكر اللهّم إني أعوذ بك من الخبث
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

السني. انظر الفتوحأاَت الرباَنية فأخرجهاَ الطبراني والدارقطني وابن
. بلفظِ 1/20) ، والنساَئي 5) و (4( ) وأبو داود5.) ") الترمذي (1/379

والخباَئث . وأماَ البسملة في أول هذا الذكر اللهّم إني أعوذ بك من الخبث
السني. انظر الفتوحأاَت الرباَنية فأخرجهاَ الطبراني والدارقطني وابن

. بلفظِ 1/20) ، والنساَئي 5) و (4( ) وأبو داود5.) ") الترمذي (1/379
والخباَئث . وأماَ البسملة في أول هذا الذكر اللهّم إني أعوذ بك من الخبث

السني. انظر الفتوحأاَت الرباَنية فأخرجهاَ الطبراني والدارقطني وابن
. بلفظِ "اللهّم1/20) ، والنساَئي 5و ( )4) وأبو داود (5.)") الترمذي (1/379

وأماَ البسملة في أول هذا الذكر فأخرجهاَ إني أعوذ بك من الخبث والخباَئث".
 .)1/379الفتوحأاَت الرباَنية  الطبراني والدارقطني وابن السني. انظر

ّله عنه: ورويناَ 3/56  عن علّي رضي ال

لن ُي ْع َأ ْيَن  َب ْتُر ماَ  لسإ ّله عليه وسإلم قاَل: " لني أن النبّي صلى ال َب لت  ْوَرا َع َو لجّن  ال
لم ُقَوَل باَسْإ َي لنيَف أْن  َك َدَخلَْ ال َذا  َدَم إ له آ ّل  رواه الترمذي وقاَل: إسإناَده ليس"ال

ّدمناَ في ّي، وقد ق ُيعملْ فيهاَ باَلضعيف. قاَل باَلقَو الفصول أن الفضاَئلْ 
كاَن في البنياَن أو في الصحراء. قاَل أصحاَبناَ: ويستحّب هذا الذكر سإواء

ً ّول ّله: يستحّب أن يقَول أ ُهّم إني أصحاَبناَ رحأمهم ال ّل ّله" ثم يقَول: "ال لم ال لباَسْإ "
لث ْب لبَك من الُخ ُذ  ُعو لث أ لئ  )80  (والَخباَ

ّله عنهماَ قاَل: ورويناَ 4/57  عن ابن عمر رضي ال

ّله عليه وسإلم إذا دخلْ الَخلء ّله صلى ال ُذ كاَن رسإول ال ُعو ُهّم إني أ ّل قاَل:"ال
لث لبي لس الَخ لج ّن لمَن الّرجس ال لم" لبَك  لجي لن الر ْيطاَ لث: الّش لب رواه ابن السني، الُمْخ

 )81  (الطبراني في كتاَب الدعاَء ورواه

لم على َكل لر وال ْك ّذ ّنهي عن ال  الَخلَء باَُب ال

البنياَن، يكره الذكر والكلم حأاَل قضاَء الحاَجة، سإواء كاَن في الصحراء أو في
وسإواء في ذلك جميع الذكاَر والكلم، إل كلم الضرورة، حأتى قاَل بعض

ّد السلم، ًاَ، ول ير ّله تعاَلى، ول يشّمت عاَطس أصحاَبناَ: إذا عطس ل يحمد ال
ًاَ. والكلم بهذا كله ول ّق جواب ًا ل يستح َقَّصر ّلم ُم ّذن، ويكون الُمَس يجيب المؤ

ّله تعاَلى بقَلبه ولم يحّرك مكروه كراهية تنزيه ول يحرم، فإن عطس فحمد ال
 بأس، وكذلك بفعلْ حأاَل الجماَع. لساَنه فل

ّله عنهماَ قاَل: ورويناَ 1/58  عن ابن عمر رضي ال

ّد َيُر ّلَم عليه، فلم  له مّر رجلْ باَلنبّي وهو يبوُل فس  رواه مسلم في.علي
 )82  (صحيحه

ّله عليه وعن 2/59 ّله عنه قاَل:أتيُت النبّي صلى ال المهاَجر بن قنفذ رضي ال
َأ، ثم اعتذر إلّي وقاَل: وسإلم وهو يبول، َوّض َت ّد حأتى  َيُر ّلمت عليه، فلم  فس

ْهت أن لر َك ٍءر" أو قاَل "على "إني  ْه ُط َتعاَلى إلّ على  ّلَه  ُكَر ال ْذ ٍءة أ  حأديث"َطهاََر
 )83  ( صحيحة. صحيح، رواه أبو داود والنساَئي وابن ماَجه بأسإاَنيد
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ّنهي عن الّسلم على الجاَلس لقَضاَء  الَحاََجة باَُب ال

ًاَ، ّق جواب ّلم لم يستح لحديث ابن عمر قاَل أصحاَبناَ: يكره السلم عليه، فإن سإ
 والمهاَجر المذكورين في الباَب قبله.

 الَخلَء باَُب ماَ يقَوُل إذا َخَرَج من

ّني يقَول: َع َهَب  ْذ ّلذي أ له ا ّل لل ُد  َنَك، الَحْم ْفَرا ُغّ لني " َوعاَفاَ َذى   )84  ( "ال

ّله صلى ثبت في الحديث الصحيح في سإنن أبي داود والترمذي أن رسإول ال
ّله عليه وسإلم كاَن َنك" وروى النساَئي وابن ماَجه باَقيه. ال ْفَرا ُغّ  يقَول: "

ّله عنهماَ قاَل: ورويناَ 1/60  عن ابن عمر رضي ال

ّلذي ّله ا لل ُد  ّله إذا خرج من الخلء قاَل: "الَحْم َقَى كاَن رسإول ال ْب َتُه، وأ ّذ َل لني  َق َذا أ
ّني َع َع  َف َد َو َتُه،  ّو ُق ُه" لفّي  َذا )85  ( رواه ابن السني والطبراني َأ

لء أو اسإتقَاَءه  باَُب ماَ يقَوُل إذا أراد َصّب ماَء الوضو

ّدمناَه. ّله" كماَ ق لم ال  يستحّب أن يقَول "باَسْإ

َيقَوُل على وُضوئه  باَُب ماَ 

لن له الّرحْأَم ّل لم ال لبْس ّوله: " له" يستحب أن يقَول في أ ّل لم ال لباَسْإ لم" وإن قاَل " الّرحأي
في أّول الوضوء أتى بهاَ في أثناَئه. فإن كفى. قاَل أصحاَبناَ: فإن ترك التسمية

ووضوءه صحيح، سإواء تركهاَ تركهاَ حأتى فرغ فقَد فاَت محلهاَ فل يأتي بهاَ
ًا. هذا مذهبناَ ومذهب جماَهير العلماَء. ًا أو سإهو وجاَء في التسمية أحأاَديث عمد

ّله أنه قاَل: ل أعلم في التسمية في ضعيفة، ثبت عن أحأمد بن حأنبلْ رحأمه ال
ًاَ. فمن الحأاَديث: ًاَ ثاَبت  الوضوء حأديث

ّله عنه، حأديث أبي 1/61  هريرة رضي ال

ّله لر اسْإَم ال ُك ْذ َي َلْم  للَمْن  َء  ُوُضو له" عن النبّي "ل  ْي َل رواه أبو داود وغّيره. ورويناَ َع
وأبي سإعيد وعاَئشة وأنس بن ماَلك وسإهلْ بن سإعد من رواية سإعيد بن زيد

ّله عنهم، رويناَهاَ كلهاَ في سإنن ّعفهاَ كلهاَ البيهقَي رضي ال البيهقَي، وغّيره. وض
 )1  (وغّيره.

الشيخ أبو الفتح نصر المقَدسإي الزاهد: : قاَل بعض أصحاَبناَ، وهوفصلْ
ُد أن ل إله ُيستحّب للمتوضىء أن يقَوَل في ابتداء وضوئه بعد التسمية: أشه

ًا عبده ّله وحأده ل شريك له، وأشهد أن محمد ُله. وهذا الذي قاَله ل إلّ ال ورسإو
ّنُه ل أصلْ له من جهة السنة، ول َأ ًا من أصحاَبناَ وغّيرهم بأس به، إل  نعلم أحأد

ّله أعلم.  قاَل به، وال

ُه ل : ويقَول بعد الفراغ منفصلْ َد َوحْأ ّلُه  لإلّ ال ُد أْن ل إله  َه الوضوء: أْش
ُد َه َلُه، وأْش لريك  لبيَن، َش ّوا َت لمَن ال لني  ْل َع ُهّم اْج ّل ُلُه، ال َوَرسُإو ُه  ُد ْب َع ًا   أّن ُمَحّمد
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ُهّم ّل َنَك ال ْبحاَ لريَن، سُإ ّه َط َت لمَن الُم ْلني  َع ْنَت، واْج لإلّ أ ُد أْن ل إلَه  َه لدَك، أْش لبَحْم و
ْيَك. َل لإ ُتوُب  لفُرَك وأ ْغ َت  أسْإ

ّله عنه قاَل: عن رويناَ 2/62  عمر بن الخطاَب رضي ال

َفقَاََل: َوّضأ  َت ّله عليه وسإلم: "َمْن  ّله صلى ال ّ قاَل رسإول ال لإل َأْن ل إلَه  ُد  َه أْش
َأّن ُد  َه َلُه، وأْش لريَك  ُه ل َش َد َوحْأ ّلُه  َواُب ال ْب َلُه أ لتَحْت  ُف ُلُه،  َوَرسُإو ُه  ُد ْب َع ًا  ُمَحّمد

َيُة لن ّثماَ لة ال ّن َء" رواه مسلم في صحيحه، ورواه الترمذي الَج ّيهاَ شاَ لمْن أ ْدُخلُْ  َي
لمَن وزاد فيه لني  ْل َع لبيَن واْج ّوا ّت لمن ال لني  ْل َع ُهّم اْج ّل لريَن". "ال ّه َط َت  الُم

لدك" لبَحْم ُهّم و ّل َنَك ال ْبَحاَ  )2  ( وروى "سُإ

ّله عنهماَ ورويناَ في سإنن الدارقطني 3/63  عن ابن عمر رضي ال

ُد أْن ل َه ُثم قاَل: أْش َوّضأ  َت ًا أّن النبّي قاَل: "َمْن  ُد أّن ُمَحّمد َه ّلُه، وأْش لإلّ ال إلَه 
ْبلَْ أْن َق ُلُه  َوَرسُإو ُه  ُد ْب ْين" َع َء ُوُضو ْيَن ال َب َلُه ماَ  لفَر  ُغّ ّلم،  َك َت  إسإناَده ضعيف. َي

 )3  (

من ورويناَ في مسند أحأمد بن حأنبلْ وسإنن ابن ماَجه وكتاَب ابن السني 4/64
 رواية أنس

َوّضأ فأحْأَسَن َت ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن  َقاََل عن النبّي صلى ال ُثّم  َء  ُوُضو ال
ّله لإلّ ال ُد أْن ل إلَه  َه ٍءت: أْش ًا َثلََث َمّرا ُد أّن ُمَحّمد َه َلُه، وأْش لريَك  ُه ل َش َد َوحْأ

لتَحْت ُف ُلُه  َوَرسإو ُه  ُد ْب َدَخلَْ" َع َء  ّيهاَ شاَ لمْن أ لة  ّن لب الَج َوا ْب َيُة أ لن َثماَ إسإناَده َلُه 
 )4  ( ضعيف.

ّله ثلث مرات في كتاَب 5/65 ابن السني، ورويناَ تكريَر شهاَدة أن ل إله إلّ ال
ّله عنه بإسإناَد ضعيف.  من رواية عثماَن بن عفاَن رضي ال

ٍءد قاَل الشيخ نصر المقَدسإي: ويقَول مع هذه الذكاَر: اللهّم صلّْ على محم
ٍءد، ويضّم إليه: وسإلم. قاَل أصحاَبناَ: ويقَول هذه الذكاَر لل محم وعلى آ

 )5  (مستقَبلْ القَبلة، ويكون عقَيب الفراغ. 

فلم يجىء فيه شيء عن النبّي الوضوء فصلْ: وأماَ الدعاَء على أعضاَء
ّله عليه وسإلم، وقد قاَل ُيستحّب فيه دعوات جاَءْت عن صلى ال الفقَهاَء: 

قاَلوه أنه يقَول بعد التسمية: السلف، وزادوا ونقَصوا فيهاَ، فاَلمتحّصلْ مماَ
ًا، ويقَول عند له الذي جعلْ الماَء طهور ّل لقَني من الحمد ل المضمضة: اللهم اسإ
ًا، ويقَول عند ًاَ ل أظمأ بعده أبد ّيك كأسإ لض نب ْو لرمني حأ السإتنشاَق: اللهّم ل تح
لتك، ويقَول عند غّسلْ الوجه: لمك وجناَ ّيض وجهي يوم تبيّض رائحة نعي اللهّم ب

ّد وجوه، ويقَول عند غّسلْ اليدين: اللهّم ٌه وتسو لطني كتاَبي بيميني، وجو أع
لطني كتاَبي بشماَلي، ويقَول عند مسح الرأس: اللهّم حأّرم شعري اللهّم ل تع

ّلك، ويقَول لشك يوم ل ظلّْ إل ظ ّلني تحت عر لري على الناَر، وأظ عند وبش
ّتبعون أحأسنه، ُلذنين: اللهّم اجعلني من الذين يستمعوَن القَول في مسح ا

ّله أعلم. ويقَول ّبت قدمّي على الصرا. وال  عند غّسلْ الرجلين: اللهّم ث
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

وقد روى النساَئي وصاَحأبه ابن السني في كتاَبيهماَ "عملْ اليوم 6/66
ّله عنه قاَل: عن أبي والليلة" بإسإناَد صحيح  موسإى الشعري رضي ال

ّله عليه وسإلم بوضوء، فتوضأ، فسمعته يدعو ّله صلى ال ويقَول: أتيت رسإول ال
لرْك لي في َوباَ لفي داري،  لع لي  َوسّإ َو لبي،  ْن َذ لفْر لي  ْغّ ُهّم ا ّل لقي" فقَلت: ياَ "ال لرْز

َهلْْ َو ّله! سإمعتك تدعو بكذا وكذا، قاَل: " ٍءء؟" نبّي ال لمْن َشْي ْكَن   َتَر

ترجم ابن السني لهذا الحديث؛ باَب ماَ يقَول بين ظهراني وضوئه. وأماَ
، وكلهماَوضوئه باَب: ماَ يقَول بعد فراغّه من النساَئي فأدخله في

 )6  (محتملْ. 

لله ْغّتساَ  باَُب ماَ يقَوُل على ا

وغّيرهاَ، يستحّب للمغتسلْ أن يقَول جميع ماَ ذكرناَه في الوضوء من التسمية
ول فرق في ذلك بين الُجنب والحاَئض وغّيرهماَ. وقاَل بعض أصحاَبناَ: إن كاَن

ّبة لهماَ كغيرهماَ، لكنهماَ لت باَلتسمية، والمشهور أنهاَ مستح ًاَ لم يأ ًاَ أو حأاَئض ُنب ُج
 ل يجوز لهماَ أن يقَصدا بهاَ القَرآن.

لمه َيّم َت  باَُب ماَ يقَوُل على 

ًاَ أو ّله" فإن كاَن ُجنب لم ال ًاَ فعلى ماَ يستحّب أن يقَول في ابتدائه: "باَسإ حأاَئض
الوضوء ذكرناَ في اغّتساَله. وأماَ التشّهد بعده وباَقي الذكر المتقَدم في

ًاَ لصحاَبناَ ول غّيرهم، والظاَهر ّفين فلم أَر فيه شيئ أن والدعاَء على الوجه والك
 حأكمه على ماَ ذكرناَ في الوضوء، فإن التيّمم طهاَرة كاَلوضوء.

لد باَُب ماَ يقَوُل إذا توّجَه إلى  المسج

ّدمناَ ماَ يقَوله إذا خرج من بيته إلى أّي موضع خرج، وإذا خرج إلى وقد ق
 المسجد فيستحّب أن يضّم إلى ذلك:

ّله عنهماَ في ماَ رويناَه في صحيح مسلم، في 1/67 حأديث ابن عباَس رضي ال
ّله عنهاَ، ذكر الحديث في تهّجد النبّي مبيته في بيت خاَلته ميمونة رضي ال

ّله عليه وسإلم قاَل: ّذن، يعني الصبح، فخرج إلى الصلة صلى ال ّذن المؤ فأ
 وهو يقَول:

ًا، ُنور لني  للساَ ًا، وفي  ُنور لبي  ْل َق َعلْْ في  ُهّم اْج ّل ًا، "ال ُنور لعي  َعلْْ في سَإْم َواْج
لفي ْل لمْن َخ َعلْْ  َواْج ًا،  ُنور َبَصري  َعلْْ في  لمْن َواْج َعلْْ  َواْج ًا،  ُنور لمْن أماَمي  َو ًا،  ُنور

ًا، ُنور لتي  َتْح لمْن  َو ًا  ُنور ْوقي  ًا َف ُنور لطني  ْع ُهّم أ ّل  )7  ( ."ال

ّله عنه قاَل: ورويناَ في كتاَب ابن السني 2/68  عن بلل رضي ال

ّله عليه وسإلم إذا خرج إلى الصلة قاَل: ّله صلى ال له، كاَن رسإول ال ّل لم ال لباَسْإ "
َ َول ْوَل  له، ل حَأ ّل ْلُت على ال ّك َو َت له،  ّل ْنُت باَل لليَن آَم لئ ّق الّساَ لبَح ُهّم  ّل له، ال ّل لإلَّ باَل َة  ّو ُق

ّق لبَح َو ْيَك،  َل َ َع َول ًء  لرياَ َولَ  ًا  َبطر َولَ  ًا  َلْم أْخُرْجُه أَشر َذا فإني  َه لجي  َعًة، َمْخَر سُإْم
ُلَك أْن لطَك، أسإأ َء سَإَخ ّتقَاَ َوا لتَك،  َء َمْرَضاَ لتغاَ ْب َلني َخَرْجُت ا لخ ْد ُت لر و ّناَ لمَن ال َذني  لعي ُت
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّنة رواته الوازع بن ناَفع العقَيلي، وهو متفق على  حأديث ضعيف أحأد"الَج
 )8  (ضعفه وأنه منكر الحديث. 

ورويناَ في كتاَب ابن السني معناَه من رواية عطية العوفي، عن أبي سإعيد
ًاَ ّله عليه وسإلم، وعطية أيض ّله صلى ال ّله عنه، عن رسإول ال الخدري رضي ال

 ضعيف.

َد دخول المسجد والخروج ُله عن  منه باَُب ماَ يقَو

ّله العظيم وبوجهه الكريم وسإلطاَنه القَديم من ُيستحّب أن يقَول: أعوذ باَل
ّله، اللهّم صلّْ وسإلم  على محمد وعلى آل)9  ( الشيطاَن الرجيم، الحمد ل

ّله، محمد؛ اللهّم اغّفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحأمتك، ثم يقَول: باَسإم ال
ّدم رجله اليمنى في الدخول، ّدم اليسرى في الخروج، ويقَول جميع ماَ ويقَ ويقَ

 رحأمتك. ذكرناَه، إل أنه يقَول: أبواب فضلك، بدل

ّله عنهماَ قاَل: عن رويناَ 1/69 ُأسإيد رضي ال  أبي حُأميد أو أبي 

ُكُم ُد َدَخلَْ أحَأ َذا  ّله عليه وسإلم: "إ ّله صلى ال ّلم قاَل رسإول ال ُيَس ْل َف َد  لج الَمْس
ُثم ّلَم،  َوسَإ له  ْي َل َع ّله  ّلى ال ّنبّي ص َذا على ال َوإ لتَك،  َواَب َرحْأَم ْب َتْح لي أ ْف ُهّم ا ّل للْ: ال ُقَ َي ل

للَك" رواه مسلم في صحيحه وأبو َخَرَج َفْض لمْن  ُلَك  ُهّم إني أسإأ ّل للْ: ال ُقَ َي ْل داود َف
والنساَئي وابن ماَجه وغّيرهم بأسإاَنيد صحيحة، وليس في رواية مسلم

ّله عليه وسإلم" وهو في رواية الباَقين. زاد ابن "فليسلم على النبّي صلى ال
لمَن السني في روايته لني  ْذ لع ُهّم أ ّل ُقَلْ: ال َي ْل َو لبّي  ّن ّلْم على ال ُيَس ْل َف "وإذا َخَرَج 
لم" لجي لن الّر ْيطاَ وأبو حأاَتم ابن وروى هذه الزياَدة ابن ماَجه وابن خزيمة الّش

 )10  ( حأباَن ـ بكسر الحاَء ـ في صحيحيهماَ.

ّله بن عمرو بن العاَص عن ورويناَ 2/70  عبد ال

ّله عليه وسإلم أنه كاَن إذا دخلْ المسجد يقَول: ّله عن النبّي صلى ال ُذ باَل ُعو "أ
َقَديم، من له ال لن ْلطاَ َكريم، وسُإ له ال له َوج لب َو لظيم،  َع لجيم. قاََل: أقط؟ ال لن الّر ْيطاَ الّش

َقاَل ذلَك َذا  لم قلت: نعم. قاَل: فإ ْو َي لئَر ال ّني سإاَ لم لفظَِ  ْيطاَُن: حُأ  حأديث"قاََل الّش
 )11  ( أبو داود بإسإناَد جيد. حأسن رواه

ّله عنه قاَل: ورويناَ في كتاَب ابن السني، 3/71  عن أنس رضي ال

ّله عليه وآله وسإلم إذا دخلْ المسجد قاَل: ّله صلى ال لم كاَن رسإول ال لباَسْإ "
َقاََل: َذا َخَرَج  َوإ ٍءد،  ُهّم َصلّْ على ُمَحّم ّل له، ال ّل ُهّم َصلّْ على ال ّل له ال ّل لم ال لباَسْإ

ٍءد" ّله عليه وسإلم عند دخول المسجد  ورويناَ.ُمَحّم الصلة على النبّي صلى ال
ًاَ. والخروج منه من رواية ابن  )12  ( عمر أيض

ّله بن الحسن عن أمه عن ورويناَ في كتاَب ابن السني، 4/72 عن عبد ال
 جدته، قاَلت:
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله تعاَلى ّله عليه وسإلم إذا دخلْ المسجد حأمد ال ّله صلى ال كاَن رسإول ال
لتَك". ْبواَب َرحْأَم للي أ َتْح  ْف لفْر لي وا ْغّ ُهّم ا ّل ْثلَْ وسإّمى وقاَل: "ال لم َذا َخَرَج قاََل  َوإ

َواَب ْب َتْح لي أ ْف ُهّم ا ّل للَك" ذلَك، وقاََل: "ال  )13  (.َفْض

ّله عنه ورويناَ فيه 5/73 ُأماَمة رضي ال  عن أبي 

َذا أَراد أن ُكْم إ َد ّله عليه وسإلم قاَل: "إن أحأ لمَن عن النبّي صلى ال َيْخُرَج 
َعْت َتَم َبْت واْج َل َوأْج لليَس،  لإب لد  ُنو َعْت ُج َدا َت لد  لج ّنْحلُْ على الَمْس ٌع ال َتم َتْج كماَ 

لب ُكْم على باَ ُد َذا قاََم أحَأ لبهاَ، فإ ْعُسو لمْن َي لبَك  ُذ  ُعو ُهّم إني أ ّل للْ: ال ُقَ َي ْل َف لد  لج الَمْس
له، لد ُنو ْبليَس وُج ُه" لإ َيُضّر َلْم  َلهاَ  َقاَ َذا  ّنُه إ أميرهاَ. اليعسوب: ذكر النحلْ، وقيلْ فإ

 )14  (

 باَب ماَ يقَوُل في المسجد

ّله تعاَلى والتسبيح والتهليلْ للكثاَُر فيه من ذكر ال والتحميد والتكبير ُيستحّب ا
للكثاَُر من قراءة القَرآن؛ ومن ُيستحّب ا المستحّب فيه وغّيرهاَ من الذكاَر، و

ّله عليه وسإلم، وعلم الفقَه، وسإاَئر العلوم ّله صلى ال قراءة حأديث رسإول ال
ّله تعاَلى: َكَر فيهاَ اسْإُمُه، الشرعية، قاَل ال ْذ ُي َع و َف ُتْر ّلُه أْن  لَذَن ال ٍءت أ ُيو ُب َلُه     لفي  ّبُح  ُيَس

لرجاٌَل} لل  ّو والَصاَ ُد ُغ ّله وقاَل تعاَلى: 36اليةالنور:  لفيهاَ باَل لئَر ال ّظْم َشعاَ َع ُي َوَمْن  }
َتقَوى لمْن  ُلوب     فإنهاَ  ُقَ لت  وقاَل تعاَلى:32 الحج:}  ال ّظْم حُأُرماَ َع ُي َوَمْن  ْيٌر     { َو َخ ُه َف له  ّل ال

له ّب َد َر ْن لع  .20الحج:}  َلُه 

ّله عنه قاَل: ورويناَ 1/74 ُبريدة رضي ال  عن 

َيت لن ُب ّنماَ  ّله عليه وسإلم: "إ ّله صلى ال َلُه" قاَل رسإول ال َيْت  لن ُب للَماَ  ُد  لج .الَمساَ
 )15  ( رواه مسلم في صحيحه.

ّله عنه: وعن 2/75  أنس رضي ال

ّله عليه وسإلم قاَل للعرابّي الذي باَل في ّله صلى ال المسجد: أن رسإول ال
َول لل  َبو َذا ال َه لمْن  ٍءء  للشي ُلُح  َتْص َد ل  لذه الَمساَج َه له "إّن  ّل لر ال ْك لذ لل لهَي  ّنَماَ  لر، إ َذ َقَ ال

لة َء َقَرا َو لن َتعاَلى  ُقَرآ ّله عليه وسإلم، رواه"ال ّله صلى ال  أو كماَ قاَل رسإول ال
 )16  ( في صحيحه. مسلم

، فإنه يصّح عندناَالعتكاَف فصلْ: وينبغي للجاَلس في المسجد أن ينوي
أصحاَبناَ: يصّح اعتكاَف من دخلْ ولو لم يمكث إل لحظة، بلْ قاَل بعض

ًا ولم يمكث  ًاَ أن ينوي العتكاَف )17  (المسجد ماَّر ُيَحّصلَْ ، فينبغي للماَّر أيض ل
َته عند هذا القَاَئلْ، والفضلْ أن يقَف لحظة ثم يمّر، وينبغي للجاَلس فيه فضيل

أن يأمر بماَ يراه من المعروف ويننهى عّماَ يراه من المنكر، وهذا وإن كاَن
ًا به في غّير المسجد، إل أنه يتأكد القَوُل به في المسجد صياَنًة للنساَن مأمور ا

ًاَ، قاَل بعض أصحاَبناَ: من دخلْ المسجد فلم له ًاَ وإجللً واحأترام وإعظاَم
تحية المسجد إماَ لحدث وإماَ لشغلْ أو نحوه، يستحّب أن يتمكن من صلة

ّله، ّله أكبر، فقَد يقَول أربع مرات: سإبحاَن ال ّله، وال ّله، ول إله إل ال والحمد ل
 به. قاَل به بعض السلف، وهذا ل بأس
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
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ّلًة في ُد ضاَ َينُش ُع فيه باَب إنكاَره ودعاَئه على من   المسجد أو يبي

ّله عنه، قاَل: رويناَ في صحيح مسلم 1/76  عن أبي هريرة رضي ال

ً َع َرُجل لم ّله عليه وسإلم: "َمْن سَإ ّله صلى ال ّلًة في قاَل رسإول ال ُد َضاَ ْنُش َي
لإّن ْيَك ف َل َع ّله  ّدهاَ ال ُقَلْْ: ل َر َي ْل َف لد  لج َذا الَمْس َه لل ْبَن  ُت َلْم  َد  لج  مسلم ())18  (الَمساَ

) ، وأبو داود (568) ") مسلم (1321) ، والترمذي (473داود ( ) ، وأبو568
 )1321والترمذي ( ) ،473

ًاَ 2/77 ّله عنه: ورويناَ في صحيح مسلم أيض ُبريدة رضي ال  عن 

َد في المسجد فقَاَل: من دعاَ إلّي الجملْ الحأمر؟ فقَاَل النبي أن رجلً نش
للَماَ ُد  لج َيت الَمساَ لن ُب ّنَماَ  ْدَت إ َوَج ّله عليه وسإلم: "ل  َلُه صلى ال َيْت  لن  مسلم))19  (ُب

َد : طلَب وسإأل.) ") مسلم ( ) . و569( َد": طلَب569نش  وسإأل.) ) . و"نش

عن أبي هريرة ورويناَ في كتاَب الترمذي في آخر كتاَب البيوع منه، 3/78
ّله عنه  رضي ال

ُتْم َمْن ْي َذا رأ ّله عليه وسإلم قاَل: "إ ّله صلى ال ُع في أن رسإول ال َتاَ ْب َي ْو  ُع أ لبي َي
َتَك، لتجاََر ّلُه  َبَح ال َأْر ُلوا: ل  ُقَو َف لد  لج ُلوا: ل الَمْس ُقَو َف ّلًة  له َضاَ ُد في ْنُش َي ُتُم َمْن  ْي َذا َرأ َوإ

ّلُه ّد ال ْيَك َر َل   قاَل الترمذي: حأديث حأسن."َع

 )20  (

ًا ليس للسإلم ول باَب دعاَئه على من ينشد في المسجد شعر فيه مدحٌا ل
لم الخلق ونحو ذلك ٌد ول حأّث على مكاَر  تزهي

ّله عنه قاَل: رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/79  عن ثوباَن رضي ال

ُه ُتُمو ْي ّله عليه وسإلم: "َمْن رأ ّله صلى ال لد قاَل رسإوُل ال لج ًا في الَمْس ْعر لش ُد  لش ْن ُي
َثلَث َفاََك،  ّله  َفّض ال َلُه"  ُلوا  ُقَو ٍءت َف والطبراني ) ،152 ابن السني ())21  (َمّرا

 "))5/199في الكبير، وقاَل الحاَفظِ: غّريب. وانظر ضعيف الجاَمع الصغير 
) ، والطبراني في الكبير، وقاَل الحاَفظِ: غّريب. وانظر152ابن السني (

 )5/199الجاَمع الصغير  ضعيف

لة الذان  باَُب فضيل

َويناَ 1/80 ّله عنه، قاَل: ر  عن أبي هريرة رضي ال

ّناَُس َلُم ال ْع َي ْو  َل ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال َوالّصّف قاَل رسإوُل ال لء  َدا ّن لفي ال ماَ 
لهُموا َت َيْس ُدوا إلّ أْن  لج َي َلْم  ُثّم  لل  ّو َهُموا" ال َت له لسْإ ْي َل رواه البخاَري ومسلم في َع

 )22  ( صحيحيهماَ

 أبي هريرة وعن 2/81
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َي لد ُنو َذا  ّله عليه وسإلم قاَل: "إ ّله صلى ال ْيطاَُن أن رسإول ال َبَر الّش ْد لة أ لللّصل
َع َيْسَم ّتى ل  َلُه ُضَراٌط حأ لذيَن َو ّتأ   رواه البخاَري ومسلم."ال

ّله عنه قاَل: وعن 3/82  معاَوية رضي ال

ُنوَن ّذ َؤ ّله عليه وسإلم يقَول: "الُم ّله صلى ال لس سإمعت رسإول ال ّناَ َوُل ال ْط أ
لة لقَياََم ْوَم ال َي ًاَ    رواه مسلم."أعناَق

 )23  (

ّله عنه قاَل: وعن 4/83  أبي سإعيد الخدري رضي ال

ُع َيْسَم ّله عليه وسإلم يقَول: " لَ  ّله صلى ال لت سإمعت رسإول ال ْو َدى َص َم
ْوَم َي َلُه  َد  لإلّ َشه ٌء  لن جّن ول شي ّذ َؤ لقَياَمة الُم  رواه البخاَري، والحأاَديث في"ال

 فضله كثيرة.

ّيهماَ أفضلْ على أربعة أوجه: للقاَمة أ الصّح أن واختلف أصحاَبناَ في الذان وا
للماَمة أفضلْ، والثاَلث: هماَ سإواء، والرابع: إن علم الذان أفضلْ، والثاَني: ا

للماَمة واسإتجمع   )24  (من نفسه القَياَم بحقَوق ا

َلذان لة ا َف لص  باَُب 

ّنة، وهو أنه إذا قاَل ُع عندناَ سإ )25  (بعاَلي  اعلم أن ألفاَظه مشهورة، والترجي
ّله ّله أكبر، ال ّلُه أكبر، ال ُيسمع نفَسه صوته: ال ًا بحيث  ّله أكبر، قاَل سإّر أكبر، ال
ُد أْن ل إلَه إل ُد أّن وَمن بقَربه: أشه ّله، أشه ًا رسإوُل ال ُد أّن محمد ّله، أشه ال

ُد ّله. ثم يعو ًا رسإول ال ُد أن ل إله محمد إلى الجهر وإعلء الصوت، فيقَول: أشه
ُد أْن ل إله ّله، أشه ًا إلّ ال ُد أّن محمد ّله، أشه ًا رسإوُل ال ُد أّن محمد ّله، أشه إلّ ال

ّله، ًاَ مسنون عندناَ، وهو أن يقَول في أذان الصبح رسإول ال والتثويُب أيض
ُة خيٌر من خاَصة بعد فراغّه من حأّي على ُة خيٌر من النوم، الصل الفلحا: الصل

 باَلترجيع والتثويب، وهي مشهورة. النوم، وقد جاَءت الحأاَديث

ًاَ َع والتثويَب صّح أذانه وكاَن تاَرك َتَرَك الترجي للفضلْ. ول يصّح واعلم أنه لو 
ّيُز، ول المرأة، ول الكاَفر. ويصّح أذان ُيم ّذن أذان َمن ل  الصبّي المميز، وإذا أ

ًاَ على المذهب الصحيح المختاَر. وقاَل الكاَفر وأتى باَلشهاَدتين كاَن ذلك إسإلم
ًاَ، ول خلف أنه ل يصّح ّوله كاَن قبلْ بعض أصحاَبناَ: ل يكون إسإلم أذانه، لن أ

الفقَه ليس هذا الحكم بإسإلمه. وفي الباَب فروع كثيرة مقَّررة في كتب
 موضع إيرادهاَ.

للقاَمة لة ا َف لص  باَُب 

للقاَمة إحأدى المذهب الصحيح المختاَر الذي جاَءت به الحأاَديث الصحيحة أن ا
ّله، أشهد أّن ُد أن ل إله إلّ ال ّله أكبر، أشه ّله أكبر ال ًا عشرة كلمة: ال محمد

ّله، حأّي على الصلة، حأّي على الفلحا، قد قاَمت الصلة قد قاَمت رسإول ال
ّله. ّله أكبر، ل إله إلّ ال ّله أكبر ال  الصلة، ال
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للقاَمَة ّنتاَن فصلْ: واعلم أن الذاَن وا عندناَ على المذهب الصحيح سإ
وغّيرهاَ. وقاَل بعض أصحاَبناَ: هماَ فرض المختاَر، سإواء في ذلك أذان الجمعة

الجمعة دون غّيرهاَ. فإن قلناَ فرض كفاَية. وقاَل بعضهم: هماَ فرض كفاَية في
ُقوتلوا ٍءة  ّل ٍءد أو َمَح ُيقَاَتلوا كفاَية، فلو تركه أهلُْ بل ّنة لم  على تركه. وإن قلناَ سإ

ّنة الظهر وشبههاَ. وقاَل على المذهب الصحيح المختاَر، كماَ ل َتلون على سإ ُيقَاَ
َتلون لنه شعاَر ُيقَاَ  ظاَهر. بعض أصحاَبناَ: 

ُيستحّب ترتيلْ الذان ورفع الصوت ( ، ويستحّب إدراج القاَمةبه فصلْ: و
يكون المؤذُن حأسن  ، ويكون صوتهاَ أخفض من الذان، ويستحّب أن)26

ّذن ًاَ؛ ويستحّب أن يؤ ًا باَلوقت متبرع ًاَ خبير ًاَ على الصوت ثقًَة مأمون ويقَيم قاَئم
ّذن أو أقاَم مستدبر القَبلة ًا طهاَرة وموضع عاَل، مستقَبلْ القَبلة، فلو أ أو قاَعد
ًاَ، والكراهية في ًاَ صّح أذانه وكاَن مكروه ًاَ أو ُجنب ًاَ أو ُمحدث الُجنب أو مضطجع

للقاَمة أشد. ّد من المحدث، وكراهة ا  أش

ُيشرع الذان إل للصلوات  والعصر الخمس: الصبح والظهر)27  (فصلْ: ل 
والمغرب والعشاَء، وسإواء فيهاَ الحاَضرة والفاَئتة، وسإواء الحاَضر والمساَفر،
ٌد كفى عن الباَقين. وإذا ّذن واحأ ّلى وحأده أو في جماَعة. وإذا أ وسإواء من ص

ّذن للولى وحأدهاَ، وأقاَم لكلّْ صلة. وإذا جمع قضى فوائت في وقت واحأد أ
ّذن للولى وحأدهاَ وأقاَم لكلْ واحأدة. وأماَ غّير الصلوات بين الصلتين أ

ّذن لشيء منهاَ بل خلف. ثم منهاَ ماَ يستحّب أن يقَاَل عند الخمس فل يؤ
مثلْ العيد والكسوف والسإتسقَاَء، إرادة صلتهاَ في جماَعة: الصلة جاَمعة،

والصّح أنه يأتي به في التراويح ومنهاَ ماَ اختلف فيه كصلة التراويح والجناَزة،
 دون الجناَزة.

للقاَمة إل في وعند إرادة الدخول في الصلة، ول الوقت فصلْ: ول تصّح ا
وقت الصلة إل الصبح، فإنه يجوز الذان لهاَ قبلْ يصّح الذان إل بعد دخول

ُتلف في الوقت الذي يجوز فيه، والصّح أنه يجوز بعد نصف دخول الوقت. واخ
جميع الليلْ، وليس بشيء، وقيلْ: بعد  عند الّسَحر، وقيلْ: في:الليلْ، وقيلْ

ّول.  ثلثي الليلْ، والمختاَر ال

ّياَن عن رفع المشكلْ، فصلْ: وتقَيم المرأة والخنثى ّذناَن لنهماَ منه ول يؤ
 الصوت.

ّذَن َع المؤ  والمقَيَم باَُب ماَ يقَوُل َمْن سإم

ّذن والمقَيم: مثلْ قوله، إل في قوله حأّي ُيستحّب أن يقَول من سإمع المؤ
ّوة ُبر كلْ لفظة: ل حأول ول ق ُد على الصلة، حأّي على الفلحا، فإنه يقَول في 

ّله. ويقَول في قوله: الصلة خير من النوم: صدقَت وبررَت، وقيلْ يقَول: إل باَل
ُة خيٌر من النوم. ويقَول في ّله عليه وسإلم: الصل ّله صلى ال صدق رسإول ال

ًا كلمتي ّله وأدامهاَ، ويقَول عقَيب قوله: أشهد أّن محمد للقاَمة: أقاَمهاَ ال ا
ًاَ  رسإوُل ّب ّله ر ّله؛ ثم يقَول: رضيُت باَل ًا رسإول ال ّله: وأناَ أشهد أن محمد (ال

ّله عليه وسإلم رسإولً،)28 ٍءد صلى ال َغ من  ، وبمحم ًاَ. فإذا فر للسإلم دين وباَ
ّلم على النبي ّلى وسإ ّله عليه وسإلم، ثم المتبعة في جميع الذان ص صلى ال

ًا الوسإيلَة قاَل: اللهّم رّب هذه الدعوة التاَمة، والصلة القَاَئمة، لت محّمد آ
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ًا الذي وعدته، ثم يدعو بماَ ًاَ محمود ْثه مقَاَم شاَء من أمور والفضيلة، وابع
 الخرة والدنياَ.

ّله عنه قاَل: رويناَ 1/84  عن أبي سإعيد الخدري رضي ال

َء ّندا ُتُم ال ْع لم ّله عليه وسإلم: "إذا سَإ ّله صلى ال ْثلَْ ماَ قاَل رسإول ال لم ُلوا  ُقَو َف
ّذُن َؤ ُقَوُل الُم  )29  ( صحيحيهماَ.  رواه البخاَري ومسلم في"َي

ّله عنهماَ، وعن 2/85 ّله بن عمرو بن العاَص رضي ال  عبد ال

ُتُم ْع لم َذا سَإ ّله عليه وسإلم يقَول: "إ ْثلَْ أنه سإمع النبّي صلى ال لم ُلوا  ُقَو َف ّذَن  َؤ الُم
ّنُه َمْن َلّب، فإ ّلوا ع ُثّم َص ُقَوُل،  َي ًا، َماَ  َعْشر لبهاَ  له  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ًة َص َعلّي َصل ّلى  َص

ّله ُلوا ال لمْن ُثّم سَإ ٍءد  ْب َع لل لغي إلّ  َب ْن َت لة ل  ّن َلٌة في الَج لز ْن َلَة، فإنهاَ َم لسإي َو ّله للي ال لد ال لعباَ
ّلْت َلَة حَأ لسإي َو للَي ال َفَمْن سإأَل  َو،  ُه ُكوَن أناَ  َعُة وأْرُجو أْن أ  رواه مسلم"َلُه الّشفاَ

 )30  (في صحيحه. 

ّله عنه قاَل: وعن 3/86  عمر بن الخطاَب رضي ال

ّذُن: َؤ َذا قاََل الُم ّله عليه وسإلم: "إ ّله صلى ال َبُر، قاَل رسإول ال ْك ّلُه أ َبُر ال ْك ّلُه أ ال
ّلُه َبُر ال ْك ّلُه أ ُكْم: ال ُد ُد َفقَاََل أحَأ َه َقاََل: أْش ّلُه،  لإلّ ال لإلَه  ُد أْن ل  َه ُثّم قاََل: أْش َبُر،  ْك أ

له، أْن ّل ًا َرسُإوُل ال ُد أّن ُمَحّمد َه ُثّم قاََل: أْش ّلُه،  لإلّ ال لإلَه  ًا ل  ُد أّن ُمَحّمد َه قاََل: أْش
َعلى ُثّم قاََل: حَأّي  له؛  ّل ُثّم قاََل: َرسُإوُل ال ّله؛  لإلّ باَل َة  ّو ُق َولَ  ْوَل  لة، قاََل: ل حَأ الّصل

َقاََل: حَأّي ُثّم  له؛  ّل لإلّ باَل َة  ّو ُق َولَ  ْوَل  َفلحا، قاََل: ل حَأ َبُر، َعلى ال ْك ّلُه أ َبُر ال ْك ّلُه أ ال
ْكبُر؛ ثّم ّلُه أ َبُر ال ْك ّلُه أ ْلبه قاََل: ال َق لمْن  ّله  لإلّ ال ّلُه، قاََل: ل إلَه  لإلّ ال قاََل: ل إلَه 

ّنة َدَخلَْ  )31  (. رواه مسلم في صحيحه. "الج

ّله عنه وعن 4/87  سإعد بن أبي وقاَص رضي ال

لحأيَن َقاََل  ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن  ّله صلى ال ّذَن: عن رسإول ال َؤ ُع الُم َيْسَم
لريَك ُه ل َش َد َوحْأ ّلُه  ُد أْن ل إله إلّ ال َه لضيُت أْش ُلُه، َر َوَرسُإو ُه  ُد ْب َع ًا  َوأّن ُمَحّمد َلُه، 

ًاَ، ّب له َر ّل َلُه باَل لفَر  ُغّ ًاَ،  لدين لم  للسْإل ّله عليه وسإلم َرسُإولً، وباَ ٍءد صلى ال لبُمَحّم ُبُه" و ْن َذ
ّذَن: وأناَ َؤ ُع الُم َيْسَم لحأيَن  َقاََل  ُد" وفي رواية "َمْن  َه رواه مسلم في أْش

 )32  ( صحيحه.

ّله عنهاَ بإسإناَد صحيح: ورويناَ في سإنن أبي داود، 5/88  عن عاَئشة رضي ال

ّذن يتشهد، ّله عليه وسإلم كاَن إذا سإمع المؤ ّله صلى ال قاَل: "وأناَ أن رسإول ال
 )33  (.وأناَ"

ّله عنهماَ: وعن 6/89 ّله رضي ال  جاَبر بن عبد ال

لحأيَن ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن قاَل  ّله صلى ال ُهّم أن رسإول ال ّل َء: ال َدا ّن ُع ال َيْسَم
لة ّتاَّم لة ال َو ْع ّد له ال َهذ ْثُه َرّب  َع ْب َلَة، وا لضي َف َلَة وال لسإي َو ًا ال لت ُمَحّمد لة، آ لئم لة القَاَ َوالّصل

ْوَم َي لتي  َع َلُه َشفاَ ّلْت  َتُه. حَأ ْد َع َو ًا الذي  ًاَ محمود لة َمقَاَم لقَياََم  رواه البخاَري في"ال
 )34  (صحيحه. 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

 عن معاَوية: ورويناَ في كتاَب ابن السني 7/90

ّذن يقَول: حأّي ّله عليه وسإلم إذا سإمع المؤ ّله صلى ال على كاَن رسإول ال
لحين" لل ْف ْلناَ ُم َع ُهّم اْج ّل  )35  (.الفلحا، قاَل: "ال

ْوَشب، عن أبي ورويناَ في سإنن أبي داود، 8/91 ْهر بن حَأ عن رجلْ، عن َش
ّله عليه وسإلم أماَمة ـ أو عن بعض  أصحاَب النبّي صلى ال

ّله أّن بللً أخذ في القاَمة، فلماَ قاَل: قد قاَمت الصلة، قاَل النبّي صلى ال
َداَمهاَ"، وقاَل في سإاَئر ألفاَظ ّلُه وأ للقاَمة كنحو حأديث عليه وسإلم:"أقاََمهاَ ال ا

 )36  ( .عمر في الذان

 عن أبي هريرة: ورويناَ في كتاَب ابن السني، 9/92

ُيقَيم يقَول: اللهّم رّب هذه الدعوة ّذن  التاَمة، والصلة أنه كاَن إذا سإمع المؤ
َله يوَم  )37  ( .القَياَمة القَاَئمة، صلّْ على محّمد وآته سإؤ

، فإذايجبه في الصلة فصلْ: إذا سإمع المؤذَن أو المقَيم وهو يصلي لم
ُيصلي، فلو ّلم منهاَ أجاَبه كماَ يجيبه َمن ل  لره ولم تبطلْْ سإ ُك أجاَبه في الصلة 

ُيجيبه ُته، وهكذا إذا سإمعه وهو على الخلء ل  في الحاَل، فإذا خرج أجاَبه، صل
ًاَ أو ّبح أو يقَرأ حأديث ًاَ آخر أو غّير ذلك، فإنه فأماَ إذا كاَن يقَرأ القَرآن أو يس ْلَم لع

ّذَن ثم يعود إلى ماَ كاَن للجاَبة تفوت، يقَطع جميع هذا ويجيب المؤ فيه، لن ا
ًاَ، وحأيث لم يتاَبعه حأتى فرغ )38  ( وماَ هو ّذن يستحّب أن فيه ل يفوت غّاَلب المؤ

 يتدارك المتاَبعة ماَ لم يطلْ الفصلْ

ّدعاَء بعد الذان  باَُب ال

ّله عنه قاَل: رويناَ 1/93  عن أنس رضي ال

ُء ّدعاَ ّد ال ُيَر ّله عليه وسإلم: "ل  ّله صلى ال لة" قاَل رسإول ال للقاََم لن وا َذا َبيَن ال
وابن السني وغّيرهم. قاَل الترمذي: حأديث رواه أبو داود والترمذي والنساَئي

 )39  ( حأسن صحيح، وزاد الترمذي

ّله عنهماَ: ورويناَ 2/94 ّله بن عمرو بن العاَص رضي ال  عن عبد ال

ُلونناَ، فقَاَل ّذنين يفُض ّله! إن المؤ ّله صلى أن رجلً قاَل: ياَ رسإول ال رسإول ال
َفَسلْْ ْيَت  َه َت ْن َذا ا ُقَولوَن فإ َي ُقلْْ كماَ  ّله عليه وسإلم: " َطه" ال ْع رواه أبو داود ولم ُت

 )40  ( يضعفه.

ًاَ، في كتاَب الجهاَد بإسإناَد صحيح، 3/95 عن ورويناَ في سإنن أبي داود أيض
ّله عنه  قاَل: سإهلْ بن سإعد رضي ال

لن ّدا ُتَر لن ل  ْنتاَ لث ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال لن ـ قاَل رسإوُل ال ّدا ُتَر ْو قاََل: ماَ  ـ أ
لحأيَن لس  ْأ َد الب ْن لع َو لء،  َدا َد الن ْن لع ُء  ّدعاَ ًاَ ال ْعض َب ُهْم  ْعُض َب لحُم  ْل  قلت: في بعض"ُي

 )41  ( باَلحاَء، وفي بعضهاَ باَلجيم، وكلهماَ ظاَهر. النسخ المعتمدة يلحم
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّنة َد ركعتي سإ  الّصبح باَب ماَ يقَوُل بع

ُأسإاَمة، رويناَ في كتاَب ابن السني 1/96 ْيح، واسإمه عاَمر بن  َل عن أبي الُم
ّله عنه عن أبيه رضي  ال

ًاَ منه ركعتين ّلى قريب ّله ص ّلى ركعتّي الفجر، وأن رسإول ال خفيفتين، ثم أنه ص
لفيلَْ لإسْإَرا َو لريلَْ  ْب لج ُهّم َرّب  ّل ّنبي سإمعه يقَول وهو جاَلس:" ال ٍءد ال لئيلَْ وُمَحّم لميكاَ َو

لمَن لبَك  ُذ  ُعو ّله عليه وسإلم، أ ٍءت صلى ال َثلَث َمّرا لر.  ّناَ  )42  (."ال

 عن أنس، ورويناَ فيه 2/97

لم ْو َي َقاََل َصبيَحَة  ّله عليه وسإلم قاَل:"َمْن  لة عن النبّي صلى ال ْبلَْ َصل َق َعة  الُجم
ّ لإل ّلذي ل إلَه  ّلَه ا لفُر ال ْغ َت لة: أسْإ َدا َغ ٍءت، ال َثلَث َمّرا له  ْي َل ُتوُب إ ّيوَم وأ َقَ َو الَحّي ال ُه

َتعاَلى ّلُه  َفَر ال لر َغّ َبْح لد ال َب ْثلَْ َز لم َنْت  َكاَ ْو  َل َو َبُه  ُنو  )43  (."ُذ

 الّصّف باَُب ماَ يقَوُل إذا انتهى إلى

َويناَ 1/98 ّله عنه ر  عن سإعد بن أبي وقاَص رضي ال

ّلي، ُيَص ّله عليه وسإلم  ّله صلى ال فقَاَل حأين أن رجلً جاَء إلى الصلة ورسإول ال
ُتؤتي عباَدك الصاَلحين؛ فلماَ قضى انتهى إلى الصف: اللهّم آتني أفضلْ ماَ 

ًاَ؟ لنف ّلُم آ َك َت لن الُم ّله عليه وسإلم الصلة قاَل: "َم ّله صلى ال َقاََل: أناَ ياَ رسإول ال
لهد في َتْش َتْس َو ُدَك  َوا َقَر َج ْع ُي َذْن  ّله! قاَل: إ َعاَلى َرسُإوَل ال َت ّله  للْ ال لبي  رواه"سَإ

في تاَريخه في ترجمة محمد بن مسلم النساَئي وابن السني، ورواه البخاَري
 )44  (بن عاَئذ. 

 الّصلة باَب ماَ يقَوُل عند إرادته القَياََم إلى

ّله عنهاَ، أنهاَ قاَلت: رويناَ في كتاَب ابن السني 1/99 ٍءع رضي ال ُأّم راف  عن 

ّله عّز وجلّْ عليه؟ ٍءلْ يأجرني ال ّلني على عم ُد ّله!  ُأّم ياَ رسإول ال قاَل: "ياَ 
َعاَلى َت ّلَه  لحي ال ّب َفَس لة  لت إلى الّصل ُقْم َذا  ٍءع إ لف ًا، َرضاَ َعْشر له  للي ّل َه َو ًا،  َعْشر

ًا، َعْشر له  لري ّب َك ًا، و َعْشر له  لدي َذا واحْأَم َه لت قاََل:  ّبْح َذا سَإ لك إ ّن ًا؛ فإ َعْشر له  لري لف ْغ َت َواسْإ
َذا َوإ لت لي،  ّبْر َك َذا  َوإ َذا لي،  َه لت قاََل:  ْد لم َذا حَأ َوإ للي،  َذا  َه لت قاََل:  ْل ّل َذا َه َه قاََل: 

ْد َق لت قاََل:  َفْر ْغ َت َذا اسْإ َوإ ْلُت" لي،  َع  )45  (.َف

للقاَمة ّدعاَء عند ا  باَُب ال

ًاَ مرسإلً: روى 1/100 ُلّم حأديث للماَم الشاَفعي بإسإناَده في ا  ا

ُبوا ُل ْط ّله عليه وسإلم قاَل:"ا ّله صلى ال لء أّن رسإول ال َد التقَاَ ْن لع لء  ّدعاَ َبَة ال لتجاَ اسْإ
لل ُنُزو َو لة،  لة الّصل َوإقاََم لش،  ُيو لث الُج ْي َغ  وقاَل الشاَفعي: وقد حأفظت عن غّير"ال

للجاَبة  )46  ( واحأد طلب ا

 الّصلة كتاَب ماَ يقَوله إذا دخلْ في
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُله إذا دخلَْ في  الّصلة باَُب ماَ يقَو

ًا، وجاَءت فيه أحأاَديث صحيحة كثيرة من أنواع اعلم أن هذا الباَب واسإع جد
لدهاَ ّبه هناَ منهاَ على أصولهاَ ومقَاَص عديدة، وفيه فروع كثيرة في كتب الفقَه نن

ًا للختصاَر، إذ ليس هذا ّلة معظمهاَ إيثاَر دون دقاَئقَهاَ ونوادرهاَ، وأحأذُف أد
ّله سإبحاَنه الكتاَب ُيعملْ به، وال ًاَ لبياَن الدلة، إنماَ هو لبياَن ماَ  موضوع

ّفق.  المو

للحْأرام لة ا  باَُب تكبير

للحأرام فريضة كاَنت أو َة ل تصّح إل بتكبيرة ا ُة اعلم أن الصل ناَفلة. والتكبير
أبي حأنيفة عند الشاَفعي والكثرين جزء من الصلة وركن من أركاَنهاَ. وعند

 هي شرٌط ليست من نفس الصلة.

ّله ّله أكبر، أو يقَول: ال الكبر، فهذان واعلم أن لفظِ التكبير أن يقَول: ال
أن جاَئزان عند الشاَفعي وأبي حأنيفة وآخرين، ومنع ماَلك الثاَني، فاَلحأتياَط

للنساَن باَلّول ليخرج من الخلف، ول يجوز التكبير بغير هذين اللفظين. يأتي ا
ّله أعظم، أو أعّز، أو أجلّْ، وماَ ّله المتعاَل، أو ال ّله العظيم، أو ال فلو قاَل: ال

أشبه هذا، لم تصّح صلته عند الشاَفعي والكثرين، وقاَل أبو حأنيفة: تصّح. ولو
ّله، لم تصّح على الصحيح عندناَ، وقاَل بعض أصحاَبناَ: تصح كماَ لو قاَل: أكبُر ال

 في آخر الصلة: عليكم السلم، فإنه يصّح على الصحيح. قاَل

بحيث يسمع واعلم أنه ل يصّح التكبير ول غّيره من الذكاَر حأتى يتلفظِ بلساَنه
ّول ّدمناَ بياَن هذا في الفصول التي في أ نفسه إذا لم يكن له عاَرض، وقد ق

َكه بقَدر ماَ يقَدُر عليه وتصّح الكتاَب، فإن كاَن بلساَنه خرٌس أو عيُب حأّر
 صلته.

من ل يقَدر واعلم أنه ل يصّح التكبير باَلعجمية لمن قدر عليه باَلعربية، وأماَ
ّلم العربية، فإن قّصَر في التعلم لم تصّح صلته وتجب فيصّح ويجب عليه تع

 إعاَدة ماَ صلّه في المدة التي قّصَر فيهاَ عن التعلم.

ّد ول للحأرام ل تم ّطط، بلْ واعلم أن المذهب الصحيح المختاَر أن تكبيرة ا تم
ّد، والصواب الّول. وأماَ باَقي التكبيرات يقَولهاَ مدرجة مسرعة، وقيلْ تم
ّدهاَ إلى أن يصلْ إلى الركن الذي فاَلمذهب الصحيح المختاَر اسإتحباَب م

ّد لم تبطلْ صلته، لكن بعدهاَ، وقيلْ ل ّد ماَ يم ّد أو ترك م ّد ماَ ل يم ّد، فلو م تم
 فاَتته الفضيلة.

ّد في غّيره. ّله ول يم ّد بعد اللم من ال  واعلم أن محلّْ الم

للماَم بتكبيرة ّنة أّن يجهر ا للحأرام فصلْ: والس َعه المأموُم، ا وغّيرهاَ ليسم
ُع لم ُيْس للماَم لم ويسّر المأموم بهاَ بحيث  نفسه، فإن جهر المأموم أو أسإّر ا

ّد تفسد صلته، وليحرص على تصحيح التكبير، ّد في غّير موضعه، فإن م فل يم
ّله، أو أشبع فتحة الباَء من أكبر بحيث صاَرت على لفظِ أكباَر لم الهمزة من ال

 تصّح صلته.
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لرع فيهاَ إحأدى عشرة تكبيرة،  اعلم أن الصلة التي هي:فصلْ ركعتاَن ُش
هي أربع ركعاَت اثنتاَن والتي هي ثلث ركعاَت سإبع عشرة تكبيرة، والتي

ًاَ وعشرون تكبيرة، فإن في كلْ ركعة خمس تكبيرات: تكبيرة للركوع، وأربع
للحأرام، وتكبيرة القَياَم من التشهد ّول. للسجدتين والرفع منهماَ. وتكبيرة ا  ال

ًا ل ًا أو سإهو ّنة لو تركهاَ عمد ُته ثم اعلم أن جميع هذه التكبيرات سإ تبطلُْ صل
للحأرام فإنهاَ ل تنعقَد الصلة إل ول تحرم عليه ول يسجد للسهو، إل تكبيرة ا

ّله أعلم.  بهاَ بل خلف، وال

للحأرام باَُب ماَ يقَوله بعد تكبيرة  ا

َبُر اعلم أنه قد جاَءت فيه أحأاَديث كثيرة يقَتضي مجموعهاَ أن يقَول: ْك ّلُه أ ال
ّله ْبَحاََن ال َوسُإ ًا،  لثير َك له  ّل لل ُد  َوالَحْم ًا،  لبير َطَر َك َف لذي  ّل لل لهَي  َوْج ْهُت  َوّج لصيلً،  َوأ ًة  ْكَر ُب

َلْرَض َوا لت  َوا لكي الّسَم ُنُس َو لتي  لكيَن، إّن َصل لر ًاَ وماَ أناَ من الُمْش للم ًاَ ُمْس لنيف حَأ
َي َناَ َوَمْحياَ لمْرُت وأ ُأ للَك  َذ لب َو َلُه  لريَك  لميَن ل َش َل له َرّب العاَ ّل لل لتي  لمَن َوَمَماَ

ّبي ْنَت َر َأ ْنَت،  لإلّ أ ْنَت الَملُك ل إلَه  ُهّم أ ّل للميَن، ال َلْمُت الُمْس َظ ُدَك،  ْب َع وأناَ 
لبي ُنو ُذ لفْر لي  ْغّ لبي، فاَ ْن َذ لب ْفُت  َتَر ْع لسي وا ْف ْنَت، َن لإلّ أ ُنوَب  ّذ لفُر ال ْغ َي ّنُه لَ  ًاَ، فإ لميع َج

لن لدني لحْأَس ْه َئهاَ ل َوا ّي ّني سَإ َع لرْف  َواْص ْنَت  َأ لدي لحْأَسنهاَ إلّ  ْه َي لق ل  الْخل
ّلُه في ُك ْيُر  ْيَك والَخ َد ْع َوسَإ ْيَك  ّب َل ْنَت،  َأ لإلّ  َئهاَ  ّي لرُف سَإ ْيَك، َيْص َل لإ ْيَس  َل َوالّشّر  ْيَك،  َد َي

ْكَت َتباََر ْيَك،  َل لإ َو لبَك  لعد أناَ  ُهّم باَ ّل ْيَك. ويقَول: ال َل لإ ُتوُب  لفُرَك وأ ْغ َت ْيَت، أسْإ َل َوتعاَ
ْيني ُهّم َب ّل لب، ال لر ْغ َوالَم لق  لر ْيَن الَمْش َب ْدَت  َع َباَ َي كماَ  ْيَن َخطاَياَ َب لمْن و لني  ّقَ َن

لس، َن ّد لمَن ال َيُض  ْب ْوُب ال ّث ّقَى ال َن ُي َي كماَ  َي َخطاَياَ لمْن َخطاَياَ لني  ْل لس ْغّ ُهّم ا ّل ال
لد. َبَر َوال لء  َوالَماَ لج  ْل ّث  باَل

ّله عليه ّله صلى ال  وسإلم. فكلْ هذا المذكور ثاَبت في الصحيح عن رسإول ال

ُأَخر منهاَ:  وجاَء في الباَب أحأاَديث 

ّله عنهاَ: حأديث 1/101  عاَئشة رضي ال

ّله عليه وسإلم إذا افتتح الصلة قاَل: ُهّم كاَن النبّي صلى ال ّل َنَك ال ْبحاَ "سُإ
ّدَك، َتعاَلى َج َو َباََرَك اسْإُمَك،  َت َو لدَك،  لبَحْم ْيُرَك" و َغّ  رواه الترمذي وأبو.َولَ إلَه 

بأسإاَنيد ضعيفة، وضّعفه أبو داود والترمذي والبيهقَي وغّيرهم، داود وابن ماَجه
والنساَئي وابن ماَجه والبيهقَي من رواية أبي سإعيد ورواه أبو داود والترمذي

 الخدري وضعفوه.

ُهّم ّل َنَك ال ْبحاَ لدَك" عن ابن مسعود قاَل البيهقَي: وروي السإتفتاَحا بـ "سُإ لبَحْم و
ًاَ، وكلهاَ ضعيفة. قاَل: ًاَ، وعن أنس مرفوع وأصّح ماَ روي فيه عن عمر مرفوع

ّله عنه، ثم رواه بإسإناَده عنه؛ أنه كبر َنَك بن الخطاَب رضي ال ْبَحاَ ثم قاَل: سُإ
َعاَلى َت َباََرَك اسْإُمَك، و َت لدَك،  لبَحْم ُهّم و ّل ْيُرك.  ال َغّ َول إلَه  ّدَك،   )47  (َج

ّله عنه قاَل: ورويناَ في سإنن البيهقَي، 2/102  عن الحاَرث، عن علّي رضي ال
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ّله عليه وسإلم إذا اسإتفتح الصلة قاَل: "ل ْنَت كاَن النبّي صلى ال َأ لإلّ  إلَه 
لفْر لي ْغّ ًا فاَ ْلُت سُإوء لم َع َو لسي  ْف َن َلْمُت  َظ َنَك  ْبحاَ ْنَت، سُإ َأ لإلّ  ُنوَب  ْغفُر الذ َي ّنُه ل  إ

َوْجهَي. إلى ْهُت  لره" َوّج لخ وهو حأديث ضعيف، قاَل: الحاَرث العور: متفق آ
ّله أعلم. على ضعفه، ّذاب، وال  وكاَن الشعبّي يقَول: الحاَرث ك

ْيَك" َل ْيَس إ َل َوالّشّر  ّله عليه وسإلم: " فاَعلم أن مذهب أهلْ وأماَ قوله صلى ال
ّدثين والفقَهاَء والمتكلمين من الصحاَبة والتاَبعين ومن بعدهم الحق من المح

َعهاَ وَضّرهاَ كلهاَ من من علماَء المسلمين أن جميع الكاَئناَت خيرهاَ وشّرهاَ، نف
ّد من تأويلْ هذا ّله سإبحاَنه وتعاَلى، وبإرادته وتقَديره، وإذا ثبت هذا فل ب ال

للْ الحديث، ْي فذكر العلماَء فيه أجوبة: أحأدهاَ: وهو أشهرهاَ قاَله النضر بن ُشَم
بعده، معناَه: والشّر ل يتقَّرب به إليك، والثاَني: ل يصعد إليك، إنماَ والئمة
ًاَ، فل يقَاَل:  يصعد للم الطيب، والثاَلث: ل يضاَف إليك أدب َك  ياَ خاَلق)48  (ال

ًا باَلنسبة إلى حأكمتك، فإنك ل الخناَزير وإن كاَن خاَلقَهاَ، والرابع: ليس شّر
ّله أعلم. ًاَ، وال ًاَ عبث  )49  ( تخلق شيئ

في دعاَء التوجه، فيستحّب الجمع بينهاَ كلهاَ هذا ماَ ورد من الذكاَر فصلْ:
للماَم إذا أذن له ًا، ول المأمومون. فأماَ إذا لم يأذنوا له فل لمن صلى منفرد

وحَأُسَن اقتصاَُره على: وّجهت وجهي يطّول عليهم بلْ يقَتصر على بعض ذلك،
 ُيؤثر التخفيف. إلى قوله: من المسلمين، وكذلك المنفرد الذي

ّبة في الفريضة والناَفلة، فلو تركه في الركعة واعلم أن هذه الذكاَر مستح
ًاَ َدهاَ لفوات محله، ولو فعله كاَن مكروه ًاَ لم يفعله بع ًا أو سإاَهي الولى عاَمد
ّوذ ول تبطلْ صلته، ولو تركه عقَيب التكبيرة حأتى شرع في القَراءة أو التع

ًاَ فقَد فاَت ُته، ولو كاَن مسبوق محله فل يأتي به، فلو أتى به لم تبطلْ صل
للماَم في إحأدى الركعاَت أتى به إل أن يخاَف من اشتغاَله به فوات أدرك ا

ّنة. ولو أدرك الفاَتحة، فيشتغلْ باَلفاَتحة فإنهاَ آكد لنهاَ واجبة، وهذا سإ
للماََم في غّير القَياَم إماَ ُق ا في الركوع وإماَ في السجود وإماَ في المسبو

للماَم، ول يأتي بدعاَء السإتفتاَحا التشهد أحأرم معه وأتى باَلذكر الذي يأتي به ا
 في الحاَل ول فيماَ بعد.

في اسإتحباَب دعاَء السإتفتاَحا في صلة الجناَزة، )50  (واختلف أصحاَبناَ 
والصّح أنه ل يستحّب لنهاَ مبنية على التخفيف. واعلم أن دعاَء السإتفتاَحا

ّنة للسإرار، فلو جهر سإ ّنة فيه ا ْد للسهو، والس ليس بواجب، ولو تركه لم يسج
ًاَ  ول تبطلْ صلته. به كاَن مكروه

ّوذ بعد دعاَء  السإتفتاَحا باَُب التع

ّنة باَلتفاَق، وهو مقَدمة للقَراءة، قاَل اعلم أن التعّوذ بعد دعاَء السإتفتاَحا سإ
ّله تعاَلى: لن ال ْيطاَ ّله من الّش ْذ باَل لع َت َفاَسْإ َقرأت القَرآَن  لجيم     {فإذا  98 النحلْ:}  الّر

ّله.)51  (معناَه عند جماَهير العلماَء  واعلم أن  : إذا أردت القَراءة فاَسإتعذ باَل
ّله من الشيطاَن الرجيم، وجاَء: أعوذ ّوذ: أعوذ باَل ّله اللفظِ المختاَر في التع باَل

السميع العليم من الشيطاَن الرجيم، ول بأس به، ولكن المشهور المختاَر هو
ّول.  ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي وابن ماَجه والبيهقَي 1/103
 وغّيرهاَ:

لمَن أن النبّي له  ّل ُذ باَل ُعو ّله عليه وسإلم قاَل قبلْ القَراءة في الصلة: "أ صلى ال
له" وفي رواية: لز َهْم له و لث ْف َن َو له  لخ ْف َن لمْن  لم  لجي لن الّر ْيطاَ لع الّش لمي ّله الّس ُذ باَل ُعو "أ

له لز َهْم لمْن  لم  لجي لن الَّر ْيطاَ لمَن الّش لم  للي َع له ال لث ْف َن َو له  لخ ْف َن  وجاَء في تفسيره في"َو
ّله الحديث، أن همزه: ْؤتُة، وهي الجنون، ونفخه: الكبر، ونفثه: الشعُر، وال الم

 )52  (أعلم. 

ّوذ مستحّب ليس ، لو تركه لم يأثم ول تبطلُْبواجب فصلْ: اعلم أن التع
ًا، ًا أو سإهو ول يسجد للسهو، وهو مستحّب في جميع صلته سإواء تركه عمد

صلة الجناَزة على الصّح، الصلوات الفرائض والنوافلْ كلهاَ، ويستحّب في
ًاَ.  ويستحّب للقَاَرىء خاَرج الصلة بإجماَع أيض

ّوذ مستحّب في الركعة ، فإن لمالولى باَلتفاَق فصلْ: واعلم أن التع
ّوذ في يتعّوذ في الولى أتى به في الثاَنية، فإن لم يفعلْ ففيماَ بعدهاَ، فلو تع

لصحاَبناَ، أصحهماَ أنه يستحّب الولى هلْ يستحّب في الثاَنية؟ فيه وجهاَن
لسّر فيهاَ باَلقَراءة أسإّر لكنه في الولى آكد. وإذا تعّوذ في الصلة التي ُي

ُيْجَهر فيهاَ باَلقَراءة فهلْ ّوذ في التي  ّوذ، فإن تع يجهر؟ فيه خلف؛ من باَلتع
ُيسّر، وقاَل الجمهور: للشاَفعي في المسألة قولن: أحأدهماَ أصحاَبناَ من قاَل: 

ُيسّن الجهر للسإرار، وهو نّصه في الم. والثاَني  وهو نّصه في يستوي الجهر وا
للملء. ومنهم من قاَل فيه قولن: أحأدهماَ: يجهر،   ؛ صححه الشيخ)54  ( )53  (ا

للسإفرايني إماَم أصحاَبناَ العراقيين وصاَحأبه المحاَملي وغّيرهماَ، أبو حأاَمد ا
ّله وهو الذي كاَن يفعله أبو هريرة رضي ّله عنه، وكاَن ابن عمر رضي ال ال

لسّر، وهو الصّح عند جمهور أصحاَبناَ، ُي ّله أعلم. عنهماَ   وهو المختاَر، وال

ّوذ ّتع َد ال لة بع  باَُب القَراء

للجماَع مع النصوص المتظاَهرة، ومذهبناَ اعلم أن القَراءة واجبة في الصلة باَ
ُيجزىء غّيرهاَ لمن قدر عليهاَ، ومذهب الجمهور، أن قراءة الفاَتحة واجبة ل 

 للحديث الصحيحح

ّله عليه وسإلم قاَل: ّله صلى ال ُأ أن رسإول ال ْقَر ُي ٌة ل  ُء َصل لزى ُتْج لفيهاَ "ل 
لب" لكتاَ لة ال لتَح ّباَن لبفاَ لحأ ـ بكسر الحاَء ـ في رواه ابن خزيمة وأبو حأاَتم ابن 

للسإناَد الصحيح وحَأكماَ بصحته. وفي الصحيحين  صحيحيهماَ باَ

ّله عليه وسإلم  ّله صلى ال لتَحة"عن رسإول ال َفاَ لب لإلّ  لب" ل َصلَة  لكتاَ ويجب ال
ّله الرحأمن الرحأيم، وهي آية كاَملة من ّول الفاَتحة. وتجب قراءة بسم ال أ

في البسملة، قراءة الفاَحأة بجميع تشديداتهاَ وهي أربع عشرة تشديدة: ثلث
والباَقي بعدهاَ، فإن أخلّْ بتشديدة واحأدة بطلت قراءته. ويجب أن يقَرأهاَ

مرتبة متوالية، فإن ترك ترتيبهاَ أو موالتهاَ لم تصّح قراءته، ويعذر في
للماَم للتلوة، أو سإمع تأمين السكوت بقَدر التنفس. ولو سإجد المأموم مع ا

للماَم فأّمن للماَم ماَ ا لتأمينه، أو سإأل الرحأمة، أو اسإتعاَذ من الناَر لقَراءة ا
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

في أثناَء الفاَتحة لم تنقَطع قراءته على أصّح الوجهين يقَتضي ذلك، والمأموم
 لنه معذور.

ًاَ يخلّْ المعنى بطلت صلته، وإن لم يخلّْ  فإن لحن في الفاَتحة:فصلْ لحن
ّله مثلْ أن يقَول: أنعمت، بضم التاَء أو المعنى صّحت قراءته، فاَلذي يخ

يخلّْ مثلْ أن يقَول: رّب كسرهاَ، أو يقَول: إياَك نعبد، بكسر الكاَف، والذي ل
الثاَنية أو كسرهاَ، العاَلمين، بضم الباَء أو فتحهاَ، أو يقَول نستعين، بفتح النون

ّلين باَلظاَء بطلت صلته على أرجح الوجهين إل أن يعجَز ولو قاَل: ول الّضاَ
ُيعذر.  عن الضاَد بعد التعلم ف

ُيحسن الفاَتحة قرأ بقَدرهاَ من ًاَغّيرهاَ فصلْ: فإن لم  ُيحسن شيئ ، فإن لم 
والتهليلْ ونحوهماَ بقَدر آياَت الفاَتحة، من القَرآن أتى من الذكاَر كاَلتسبيح

ًاَ من الذكاَر وضاَق الوقُت عن ّلم وقف بقَدر القَراءة فإن لم يحسن شيئ التع
ُته إن لم يكن فّرط في التعلم، فإن ُتجزئه صل كاَن فّرط في التعلم ثم يركع و

ّكن من التعلم وجب عليه للعاَدة؛ وعلى كلّْ تقَدير متى تم ّلم وجبت ا تع
ُيحسنهاَ باَلعربية ل يجوز ُيحسُن الفاَتحة باَلعجمية ول  له الفاَتحة، أماَ إذا كاَن 

 قراءتهاَ باَلعجمية بلْ هو عاَجز، فيأتي باَلبدل على ماَ ذكرناَه.

ّنة لو تركهسإورة فصلْ: ثم بعد الفاَتحة يقَرأ سإورة أو بعض ، وذلك سإ
ُته ول يسجد للسهو، وسإواء كاَنت الصلة فريضة أو ناَفلة، ول صّحْت صل

لنهاَ مبنية على يستحّب قراءة السورة في صلة الجناَزة على أصّح الوجهين،
التخفيف، ثم هو باَلخياَر إن شاَء قرأ سإورة، وإن شاَء قرأ بعض سإورة،

والسورة القَصيرة أفضلُْ من قدرهاَ من الطويلة. ويستحّب أن يقَرأ السورة
المصحف، فيقَرأ في الثاَنية سإورة بعد السورة الولى، وتكون على ترتيب

ّنة أن تكون السورة بعد الفاَتحة، فلو قرأهاَ تليهاَ، فلو خاَلف هذا جاَز. والس
 قراءة السورة. قبلْ الفاَتحة لم تحسب له

للماَم والمنفرد وللمأموم فيماَ واعلم أن ماَ ذكرناَه من اسإتحباَب السورة هو ل
للماَم فل يزيد المأموم فيه على الفاَتحة إن للماَم، أماَ ماَ يجهر به ا يسّر به ا
ّبت له للماَم، فإن لم يسمعهاَ أو سإمع همهمة ل يفهمهاَ اسإتح سإمع قراءة ا

ّوُش على غّيره. السورة على  الصّح بحيث ل يش

َنَة أن تكوَن السورة في الصبح ،والظهر من طوال المفصلْ فصلْ: والس
المغرب من قصاَر المفصلْ، وفي العصر والعشاَء من أوسإاَط المفصلْ، وفي

ّفف عن ذلك إل أن يعلم أن المأمومين ًاَ خ ُيؤثرون التطويلْ. فإن كاَن إماَم
ّنة أن يقَرأ في الركعة الولى من صلة الصبح يوم الجمعة سإورة ـ آلم والس
للنساَن، ويقَرأهماَ بكماَلهماَ؛ وأماَ تنزيلْ ـ السجدة، وفي الثاَنية: هلْ أتى على ا

ّنة ّنة. والس أن ماَ يفعله بعض الناَس من القتصاَر على بعضهماَ فخلف الس
يقَرأ في صلة العيد والسإتسقَاَء في الركعة الولى بعد الفاَتحة: ق، وفي
ّبح اسإم ربك العلى، الثاَنية: اقتربت الساَعة؛ وإن شاَء قرأ في الولى: سإ

ّنة؛ وفي والسنة أن يقَرأ في الثاَنية: هلْ أتاَك حأديث الغاَشية، فكلهماَ سإ
الجمعة: سإورة الجمعة، وفي الثاَنية المناَفقَون، وإن شاَء في الولى من صلة

ّبح، وفي ّنة، وليحذر القتصاَر على الولى: سإ الثاَنية: هلْ أتاَك، فكلهماَ سإ
فإن أراد التخفيف أدرج قراءته من غّير بعض السورة في هذه المواضع،
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ّنة الفجر ّنة أن يقَرأ في ركعتي سإ قولوا  {في الولى بعد الفاَتحة:  هذرمة. والس
ّله وماَ أنزل إليناَ ّناَ باَل }  تعاَلى إلى كلمة سإواء     {قلْ ياَ أهلْ الكتاَب ، وفي الثاَنية:}  آم

ّله  وفي الثاَنية:}  الكاَفرون     قلْ ياَ أيهاَ  {الية، وإن شاَء في الولى:  {قلْ هو ال
ّله عليه وسإلم}  أحأد ّله صلى ال  فكلهماَ صّح في صحيح مسلم أن رسإول ال

ّنة المغرب وركعتي الطواف والسإتخاَرة في فعله، ويقَرأ في ركعتي سإ
ّله  { وفي الثاَنية: }  الكاَفرون     قلْ ياَ أيهاَ  {الولى:   وأماَ الوتر فإذا.أحأد}     قلْ هو ال

ّبح  {الفاَتحة:  أوتر بثلث ركعاَت قرأ في الولى بعد  وفي الثاَنية:}  اسإم ربك     سإ
ّله  وفي الثاَلثة:}  الكاَفرون     قلْ ياَ أيهاَ  { مع المعّوذتين، وكلْ هذا أحأد}     {قلْ هو ال

وغّيره مشهورة اسإتغنيناَ بُشهرتهاَ الذي ذكرناَه جاَءت به أحأاَديث في الصحيح
ّله أعلم.  عن ذكرهاَ، وال

الركعة الولى من صلة الجمعة قرأ في : لو ترَك سإورة الجمعة فيفصلْ
ُة العيد والسإتسقَاَء الثاَنية سإورة الجمعة مع سإورة المناَفقَين، وكذا صل

ّنة الفجر وغّيرهاَ مماَ ذكرناَه مماَ هو في معناَه، إذا ترك في الولى والوتر وسإ
هاَتين ماَ هو مسنون أتى في الثاَنية باَلّول والثاَني، لئل تخلو صلته من

السورتين، ولو قرأ في صلة الجمعة في الولى: سإورة المناَفقَين، قرأ في
ُيعيد المناَفقَين، وقد اسإتقَصيُت دلئلَْ هذا في شرحا الثاَنية: سإورة الجمعة، ول 

ّذب.  المه

ّول  ثبَت في الصحيح أن رسإول:فصلْ ّله عليه وسإلم كاَن يط ّله صلى ال ال
يطّول في الثاَنية، فذهب أكثر في الركعة الولى من الصبح وغّيرهاَ ماَ ل

ّول الولى على الثاَنية؛ وذهب المحقَقَون أصحاَبناَ إلى تأويلْ هذا، وقاَل: ل يط
على أن منهم إلى اسإتحباَب تطويلْ الولى لهذا الحديث الصحيح، واتفقَوا

تستحّب  أقصُر من الولى والثاَنية، والصّح أنه ل)55  (الثاَلثة والرابعة يكوناَن 
بتطويلهاَ السورة فيهماَ، فإن قلناَ باَسإتحباَبهاَ فاَلصّح أن الثاَلثة كاَلرابعة، وقيلْ

 عليهاَ.

باَلقَراءة في صلة الصبح والوليين من أجمع العلماَء على الجهر فصلْ:
للسإرار في الظهر والعصر والثاَلثة من المغرب، المغرب والعشاَء. وعلى ا

الجمعة والعيدين والثاَلثة والرابعة من العشاَء، وعلى الجهر في صلة
للماَم والمنفرد فيماَ ينفرد به منهاَ؛ والتراويح والوتر عقَبهاَ، وهذا مستحّب ل

للجماَع؛ ويسّن الجهر في صلة وأماَ المأموم فل يجهر في شيء من هذا باَ
للسإرار في صلة كسوف الشمس، ويجهر في صلة كسوف القَمر وا

ُيسّر في الجناَزة إذا صلّهاَ في النهاَر، وكذا إذا صلّهاَ باَلليلْ السإتسقَاَء، و
نوافلْ النهاَر غّير ماَ ذكرناَه من العيد على الصحيح المختاَر، ول يجهر في

 والسإتسقَاَء.

وهو واختلف أصحاَبناَ في نوافلْ الليلْ فقَيلْ ل يجهر، وقيلْ يجهر. والثاَلث
للسإرار، ولو الصح ـ وبه قطع القَاَضي حأسين والبغوي ـ يقَرأ بين الجهر وا

صلة باَلليلْ فقَضاَهاَ في النهاَر، أو باَلنهاَر فقَضاَهاَ باَلليلْ فهلْ يعتبر في فاَتته
للسإرار وقت الفوات أم وقت القَضاَء؟ فيه وجهاَن: أظهرهماَ يعتبر الجهر وا

للسإرار في وقت القَضاَء. ًاَ. واعلم أن الجهر في مواضعه وا لسّر مطلقَ ُي وقيلْ: 
ّنة ليس للسإرار، أو أسإّر موضع الجهر مواضعه سإ بواجب، فلو جهر موضع ا

المكروه كراهة تنزيه ول يسجد للسهو؛ وقد فصلته صحيحة، ولكنه ارتكب
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للسإرار في القَراءة والذكاَر ّدمناَ أن ا ّد فيه من أن ق المشروعة في الصلة لب
 قراءته ول ذكره. يسمع نفسه، فإن لم يسمعهاَ من غّير عاَرض لم تصّح

للماَم في الصلة الجهرية أن يسكت أربع  قاَل أصحاَبناَ: يستحّب:فصلْ ل
للحأرام، ليأتي بدعاَء السإتفتاَحا، والثاَنية بعد سإكتاَت: إحأداهّن عقَيب تكبيرة ا

ًا بين آخر الفاَتحة وبين آمين، ليعلم أن فراغّه من الفاَتحة سإكتة لطيفة جد
بحيث يقَرأ المأموم آمين ليست من الفاَتحة، والثاَلثة بعد آمين سإكتة طويلة

وتكبيرة الفاَتحة، والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصلْ بهاَ بين القَراءة
 الهوي إلى الركوع.

لحّب له أن يقَول آمين، والحأاَديث فإذا فرغ من الفاَتحة فصلْ: ُت اسْإ
 وعظيم أجره، وهذا التأمين)56  ((الصحيحة كثيرة مشهورة في كثرة فضله 

ًاَ منهاَ؛ وفيه أربع لغاَت: مستحّب لكلْ قاَرىء، سإواء كاَن في الصلة أم خاَرج
ّد والتخفيف، )57  ( أصحهّن والثاَنية باَلقَصر والتخفيف، وأشهرهّن "آمين" باَلم

ّد والتشديد. للماَلة، والرابعة باَلم فاَلولياَن مشهورتاَن، والثاَلثة والثاَلثة باَ
ّول البسيط، والمختاَر الولى، وقد بسطت والرابعة حأكاَهماَ الواحأدي في أ

( بهاَ في القَول في بياَن هذه اللغاَت وشرحأهاَ وبياَن معناَهاَ ودلئلهاَ وماَ يتعلق
للماَم )58 والمأموم والمنفرد، ويجهر به . ويستحّب التأمين في الصلة ل

ًاَ أن المأموم يجهر به، الماَم والمنفرد في الصلة الجهرية، والصحيح أيض
َأْن يكون تأمين ًا. ويستحّب  المأموم مع تأمين سإواء كاَن الجمع قليلً أو كثير

للماَم، ل قبله ول بعده، وليس في الصلة موضع يستحب أن يقَترن فيه قول ا
للماَم إل في قوله: آمين، وأماَ باَقي القوال فيتأخر قول المأموم بقَول ا

 المأموم.

ّله يسّن لكلْ َمن قرأ في الصلة أو غّيرهاَ إذا مّر فصلْ: بآية رحأمة أن يسأل ال
أو من العذاب أو تعاَلى من فضله، وإذا مّر بآية عذاب أن يستعيذ به من الناَر

نحو ذلك؛ من الشّر أو من المكروه، أو يقَول: اللهّم إني أسإألك العاَفية أو
َه فقَاَل: سإبحاَنه وتعاَلى، ّله سإبحاَنه وتعاَلى نّز أو: تباَرك وإذا مّر بآية تنزيه ل

ّلت عظمة ربناَ، أو نحو ذلك. ّله رّب العاَلمين، أو: ج  ال

ّله عنه قاَل: رويناَ 1/104  عن حأذيفة بن اليماَن رضي ال

ّله عليه وسإلم ذات ليلة فاَفتتح البقَرة، ْيُت مع النبّي صلى ال ّل فقَلت: يركع َص
ثم عند المئة، ثم مضى فقَلت: يصلي بهاَ في ركعة، فمضى، فقَلت: يركع بهاَ،
افتتح آل عمران فقَرأهاَ، ثم افتتح النساَء فقَرأهاَ، يقَرأ مترسّإلً إذا مّر بآية

ّوذ ّبَح، وإذا مّر بسؤال سإأل، وإذا مّر بتع ّوذ" فيهاَ تسبيح سإ  رواه مسلم في.تع
 صحيحه.

الصلة قاَل أصحاَبناَ: يستحّب هذا التسبيح والسؤال والسإتعاَذة للقَاَرىء في
للماَم والمأموم والمنفرد، لنه دعاَء فاَسإتووا فيه كاَلتأمين. ويستحّب وغّيرهاَ ول

لميَن  {لكلْ من قرأ:  لك لم الحاَ َك ّلُه بأحْأ ْيَس ال َل أن يقَول: بلى وأناَ على ذلك 8 التين:}  أ
ٍءر  {من الشاَهدين؛ وإذا قرأ:  لد لبقَاَ ْيَس ذلَك  َل َتى}     َأ ْو ليَي الَم ُيْح 40القَياَمة: على أْن 

ُنوَن} قرأ: قاَل: بلى أشهد؛ وإذا لم ْؤ ُه ي َد ْع َب ٍءث  لدي ّي حَأ لبأ َف  قاَل:185العراف: {
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ّله؛ وإذا قرأ: ّبَك آمنت باَل لح اسْإَم َر ّب َلى     {سَإ ْع  قاَل: سإبحاَن ربي1 العلى:}  ال
 )60  (.")59  ( الصلة وغّيرهاَ، العلى، ويقَول هذا كله في

 باَُب أذكاَر الركوع

ّله عليه وسإلم أنه ّله صلى ال كاَن قد تظاَهرت الخباَُر الصحيحُة عن رسإول ال
ُته ًاَ كراهة تنزيه، ول تبطلُْ صل ّنة، ولو تركه كاَن مكروه ّبر للركوع وهو سإ َك ُي

ُد للسهو، وكذلك جميع التكبيرات التي في الصلة هذا حأكمهاَ إل ول يسج
ّد تكبيرات تكبيرة َع ّدمناَ  للحأرام، فإنهاَ ركن ل تنعقَد الصلة إل بهاَ؛ وقد ق ا

 أّول أبواب الدخول في الصلة. الصلة في

للماَم أحأمد رواية: أن جميع هذه التكبيرات واجبة. وهلْ ّد هذا وعن ا يستحّب م
ّله: أصّحهماَ وهو الجديد ّده التكبير؟ فيه قولن للشاَفعي رحأمه ال يستحّب م

ّد الراكعين فيشتغلْ بتسبيح الركوع لئل يخلو جزء من إلى أن يصلْ إلى حأ
ّد فيهاَ، للحأرام، فإن الصحيح اسإتحباَب ترك الم صلته عن ذكر، بخلف تكبيرة ا

ّدهاَ شّق عليه، وإذا اختصرهاَ سإهلْ لنه ّية عليهاَ، فإذا م يحتاَج إلى بسط الن
حأكم باَقي التكبيرات، وقد تقَدم إيضاَحُا هذا في باَب تكبيرة عليه، وهكذا

ّله أعلم. للحأرام، وال  ا

ّد فصلْ: ْبَحاََن فإذا وصلْ إلى حأ الراكعين اشتغلْ بأذكاَر الركوع فيقَول: سُإ
ْبحاََن َربَي لم، سُإ لظي َع لم. َربَي ال لظي َع ْبَحاََن َربَي ال لم، سُإ لظي َع  ال

 حأديث حأذيفة فقَد ثبت في صحيح مسلم من 1/105

ّله عليه وسإلم قاَل في ركوعه الطويلْ الذي كاَن ّله صلى ال ًاَ أن رسإول ال قريب
ْبحاََن َربَي لم" من قراءة البقَرة والنساَء وآل عمران "سُإ لظي َع ومعناَه: كّرر ال

ًاَ في سإنن أبي داود وغّيره. سإبحاَن ربي العظيم فيه، كماَ جاَء ّين  مب

ّله عليه وسإلم قاَل: ْبحاََن وجاَء في كتب السنن أنه صلى ال ُكْم سُإ ُد َذا قاََل أحَأ "إ
ُعُه"  ُكو َتّم ُر ْد  َقَ َف ًاَ  َثلث لم  لظي َع )261والترمذي ( ) ،886أبو داود (()61  (َربَي ال

إسإناَده بمتصلْ، ) ، عن ابن مسعود، وقاَل الترمذي: ليس890وابن ماَجه (
ًاَ لم يلق ابن مسعود) . ) مسلم ( ) ،871( ) ، وأبو داود772لن عون

) ،890ماَجه ( ) وابن261) ، والترمذي (886.) "(أبو داود (3/226والنساَئي 
ًاَ لم يلق ابن عن ابن مسعود، وقاَل الترمذي: ليس إسإناَده بمتصلْ، لن عون

 .)3/226 ) ، والنساَئي871) ، وأبو داود (772مسعود) . ) مسلم (

ّله عنهاَ وثبت في الصحيحين 2/106  عن عاَئشة رضي ال

ّله عليه وسإلم كاَن يقَول في ركوعه وسإجوده: " ّله صلى ال أن رسإول ال
ّوُل لفْر لي" يتأ ْغّ ُهّم ا ّل لدَك، ال لبَحْم ّبناَ و ُهّم َر ّل َنَك ال ْبحاَ  .القَرآَن سُإ

 )62  (

ّله عنه: وثبت في صحيح مسلم 3/107  عن علّي رضي ال
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ّله عليه وسإلم كاَن إذا ركع يقَول: "اللهّم لَك لبَك أن النبّي صلى ال َو ْعُت،  َك َر
لري وُمّخي َبَص َو لعي  َلَك سَإْم َع  َلْمُت، َخَش َلَك أسْإ ْنُت، و لبي". آَم َعص َو لمي  ْظ َع َو
لري وُمّخي َبَص َو لعي  َع سَإْم ّلْت وجاَء في كتاَب السنن "َخَش َقَ َت لمي، وَماَ اسْإ ْظ َع َو

له َرّب ّل لل َدمي  َق له  لميَن لب َل  )63  (."العاَ

ّله عنهاَ: وثبت في صحيح مسلم 4/108  عن عاَئشة رضي ال

ّله عليه وسإلم كاَن يقَول في ركوعه وسإجوده: ّله صلى ال ّبوحٌا أن رسإول ال "سُإ
لحا لة والّرو َك لئ ّدوٌس َرّب الَمل اللغة: سإبوحا قدوس: بضم أولهماَ  قاَل أهلْ"ُق

ًاَ لغتاَن: أجودهماَ وأشهرهماَ وأكثرهماَ له أيض  )64  ( الضّم. وفتح

ّله عننه قاَل: ورويناَ 5/109  عن عوف بن ماَلك رضي ال

ّله عليه وسإلم فقَاَم فقَرأ سإورة البقَرة ل ّله صلى ال يمّر قمُت مع رسإول ال
بآية رحأمة إل وقف وسإأل، ول يمّر بآية عذاب إل وقف وتعّوذ، قاَل: ثم ركع

لت َلكو َوالَم لت  َبُرو لذي الَج ْبحاََن  لء بقَدر قياَمه، يقَول في ركوعه: "سُإ لرياَ لكب وال
لة" ثم قاَل في سإجوده مثلْ ذلك َظَم َع صحيح رواه أبو داود  هذا حأديث.َوال

) أبو والنساَئي في سإننهماَ، والترمذي في كتاَب الشماَئلْ بأسإاَنيد صحيحة.
 )65  ( داود

ّله عنهماَ قاَل: ورويناَ في صحيح مسلم، 6/110  عن ابن عباَس رضي ال

ُع ُكو ّله عليه وسإلم: "فأّماَ الّر ّله صلى ال له الّرّب" قاَل رسإول ال لفي ّظُموا  َع  .َف

ُد الفصلْ، وهو تعظيم الرّب سإبحاَنه واعلم أن هذا الحديث الخير هو مقَصو
َع بين هذه الذكاَر وتعاَلى في الركوع بأّي لفظِ كاَن، ولكن الفضلْ أن يجم

إن تمكن من ذلك بحيث ل يشّق على غّيره، ويقَدم التسبيح منهاَ، فإن كلهاَ
فيستحّب التسبيح، وأدنى الكماَل منه ثلث تسبيحاَت، ولو أراد القتصاََر

ً ُيستحّب إذا اقتصر على البعض اقتصر على مّرة كاَن فاَعل لصلْ التسبيح. و
ًاَ آخر، وهكذا يفعلْ أن يفعلْ في بعض الوقاَت بعضهاَ، وفي وقت آخر بعض

يفعلْ في أذكاَر جميع في الوقاَت حأتى يكون فاَعلً لجميعهاَ، وكذا ينبغي أن
 البواب.

ّنٌة عندناَ وعند جماَهير العلماَء، فلو ًا واعلم أن الذكَر في الركوع سإ تركه عمد
للماَم أحأمد ًا ل تبطلُْ صلته ول يأثُم ول يسجد للسهو. وذهب ا بن أو سإهو

حأنبلْ وجماَعة إلى أنه واجب، فينبغي للمصلي المحاَفظة عليه، للحأاَديث
"أماَ الركوع فعظموا فيه الرّب" الصحيحة في المر به، كحديث: الصريحة

ّله أعلم. وغّيره ّله، وال  )66  ( مماَ سإبق، وليخرج عن خلف العلماَء رحأمهم ال

ُيكره قراءة القَرآن في الركوع ، فإن قرأ غّير الفاَتحة لموالسجود فصلْ: 
ُته، وكذا لو قرأ الفاَتحة ل تبطلْ صلته على الصّح، وقاَل بعض تبطلْ صل

 أصحاَبناَ: تبطلْ.

ّله عنه قاَل: رويناَ في صحيح مسلم 7/111  عن علّي رضي ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ًاَ أو ّله عليه وسإلم أن أقرأ راكع ّله صلى ال ًا "نهاَني رسإوُل ال  )67  (."سإاَجد

ًاَ، 8/112 ّله عنهماَ، ورويناَ في صحيح مسلم أيض  عن ابن عباَس رضي ال

لهيُت ُن َوإني  ّله عليه وسإلم أنه قاَل: "أل  ّله صلى ال ْقرأ عن رسإول ال أْن أ
ًا". لجد ْو سإاَ ًاَ أ لكع ُقَرآَن َرا  ال

 )68  (

لسإه من الركوع وفي لع رأ ُله في رف لله باَُب ماَ يقَو  اعتدا

ُه، َد لم للَمْن حَأ ّلُه  َع ال لم ّنة أن يقَول حأاَل رفع رأسإه: سَإ ّله الس ولو قاَل: من حأمد ال
َلَك سإمع له، جاَز، نّص عليه الشاَفعي في الّم، فإذا اسإتوى َناَ  ّب ًاَ قاََل: َر قاَئم

َء لملْْ له  لفي ًاَ  ًاَ ُمباََرك ّيب َط ًا  ُد حأْمد ُهماَ الَحْم َن ْي َب َء ماَ  لملْْ َو لض  َء الْر لملْْ َو لت  َوا الّسَم
لمْن ْئَت  لش َء ماَ  لملْْ َلَك َو ُد، وكلناَ  ْب َع َقاََل ال ّق ماَ  لد، أحَأ لء والَمْج ّثناَ ْهلَْ ال ُد، أ ْع َب ٍءء  َشْي

ُع َف ْن َي َول  ْعَت،  َن للَماَ َم لطَي  ْع َولَ ُم ْيَت،  َط ْع للَماَ أ َع  لن ٌد، ل ماَ ْب ّد. َع ْنَك الَج لم ّد   َذا الَج

ّله عنه رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/113 عن أبي هريرة رضي ال
 أنه قاَل:

َّلُه َع ال لم ّله عليه وسإلم يقَول: "سَإ ّله صلى ال ُه" حأين كاَن رسإول ال َد لم للَمْن حَأ
َلَك ّبناَ  ُد" وفي رواياَت يرفع صلبه من الركوع، ثم يقَول وهو قاَئم: "َر الَحْم

ُد َلَك الَحْم  حأسن.  باَلواو، وكلهماَ""و

 )69  ( ورويناَ مثله في الصحيحين عن جماَعة من الصحاَبة.

ّله عنهم: ورويناَ في صحيح مسلم، 2/114  عن علّي، وابن أبي أوفى رضي ال

ّله عليه وسإلم كاَن إذا رفع رأسإه ّله صلى ال ّلُه)70  ( أن رسإول ال َع ال لم  قاَل: "سَإ
ُه، َد لم ُد للَمْن حَأ ّبناَ لَك الَحْم َء َر لملْْ َو لض  َء الْر لملْْ َو لت  َء الّسَموا ْئَت مْن لملْْ لش ماَ 
ُد". ْع َب ٍءء   )71  (َشْي

ّله عنه: ـ ورويناَ في صحيح مسلم،3/115  عن أبي سإعيد الخدري رضي ال

ّله عليه وسإلم كاَن إذا رفع رأسإه من الركوع ّله صلى ال قاَل: أن رسإول ال
لض، َوالْر لت  َوا َء الّسَم لملْْ ُد  َلَك الَحْم َناَ  ّب ُهّم َر ّل ُد، "ال ْع َب ٍءء  ْئَت مْن َشْي لش َء ماَ  لملْْ َو

ّق ماَ قاََل لد، أحَأ َوالَمْج لء  ّثناَ ْهلَْ ال ْيَت، أ َط ْع للَماَ أ َع  لن ُهّم ل ماَ ّل ٌد، ال ْب َع َلَك  ّلناَ  ُك ُد و ْب َع ال
ْنَك َول لم ّد  َذا الَج ُع  َف ْن َي َول ْعَت،  َن للَماَ َم لطَي  ْع ّد".) ُم  )72  ( الَج

ًاَ، 4/116  من رواية ابن عباَس: ورويناَ في صحيح مسلم أيض

لض َء الْر لملْْ َو لت  َء الّسَموا لملْْ ُد  َلَك الَحْم َناَ  ّب لمْن "َر ْئَت  َء ماَ َش لملْْ َو ُهماَ،  َن ْي َب َوماَ 
ْعد َب ٍءء  ) ،478.) ") مسلم (2/198 ) ، والنساَئي478 مسلم ())73  (َشْي
 .)2/198والنساَئي 

51

javascript:opencomment('%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F478%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%202/198%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F477%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F847%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%202/198%D9%80199%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F476%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F846%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F3541%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%A3%D9%88%D9%81%D9%89%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F771%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F266%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D9%81%D9%8A%20%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A3%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8E%20%D8%A5%D8%B0%D8%A7%20%D8%B1%D9%8E%D9%81%D8%B9%D9%8E%20%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%8E%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B9%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F)%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F784%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F392%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F480%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%E2%80%8F(%E2%80%8F212%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F480%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F4044%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%20%E2%80%8F(%E2%80%8F4045%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%20%E2%80%8F(%E2%80%8F4046%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%202/188%D9%80189%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=4#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنه ورويناَ في صحيح البخاَري، 5/117 عن رفاَعة بن رافع الزرقي رضي ال
 قاَل:

ّله عليه وسإلم، فلماَ رفع رأسإه من ًاَ نصلي وراء النبّي صلى ال الركعة كناَ يوم
َناَ ّب ُه" فقَاَل رجلْ وراءه: "َر َد لم للَمْن حَأ ّلُه  َع ال لم ًا قاَل: "سَإ لثير َك ًا  ُد حَأْمد َلَك الَحْم َو

له، فلماَ انصرف قاَل: لفي ًاَ  ًاَ ُمباََرك ّيب ّلُم؟" قاَل: أناَ، قاَل: "رأيُت َط َك َت "َمن الُم
لثيَن َثل َعًة و ّوُل لبْض ُبهاَ أ ُت ْك َي ُهْم  ّي َنهاَ أ لدُرو َت ْب  )74  (."َي

ُيستحّب أن يجمع بين هذه ّدمناَه الذكاَر كلهاَ فصلْ: اعلم أنه  على ماَ ق
ّله لمن في أذكاَر الركوع، فإن اقتصر على بعضهاَ فليقَتصْر على "سإمع ال

بينهماَ، وملْء ماَ شئت حأمده ربناَ لك الحمد ملْء السموات وَملْْء الرض وماَ
ّله لمن حأمده ربناَ من شيء بعد" فإن باَلَغ في القتصاَر اقتصر على "سإمع ال

 لك الحمد" فل أقلّْ من ذلك.

للماَم والمأموم والمنفرد، إل للماَم ل واعلم أن هذه الذكاَر كلهاَ مستحبة ل أن ا
ُيؤثرون التطويلْ. واعلم أن يأتي بجميعهاَ إل أن يعلم من حأاَل المأمومين أنهم 

ُد َه له كراهَة تنزيه ول يسج لر ُك ّنة ليس بواجب، فلو تركه  للسهو، هذا الذكر سإ
ّله ُيكره في الركوع والسجود، وال ُة القَرآن في هذا العتدال كماَ  ُيكره قراء و

أعلم.

لد لر الّسجو َكاَ ْذ َأ  باَُب 

ّد التكبير إلى أن ًا وم ّبَر وهوى سإاَجد يضع جبهته فإذا فرغ من أذكاَر العتدال ك
ّنة لو تركهاَ لم ّدمناَ حأكّم هذه التكبيرة وأنهاَ سإ ُته على الرض. وقد ق تبطلْْ صل

 ول يسجد للسهو، فإذا سإجد أتى بأذكاَر السجود، وهي كثيرة:

رواية حأذيفة المتقَدمة في الركوع في فمنهاَ ماَ رويناَه في صحيح مسلم من
ّله عليه وسإلم، حأين قرأ البقَرة وآل عمران والنساَء صفة صلة النبي صلى ال

بآية رحأمة إل سإأل، ول بآية عذاب إل اسإتعاَذ، في الركعة الواحأدة، ل يمّر
ًاَ من قياَمه قاَل: ثم سإجد فقَاَل: "سُإبحاَن ربي )1  ( العلى" فكاَن سإجوده قريب

ّله عنهاَ ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/118 عن عاَئشة رضي ال
 قاَلت:

ّله عليه وسإلم يكثر أن يقَول في ركوعه وسإجوده: كاَن النبّي صلى ال
لفْر ْغّ ُهّم ا ّل لدَك، ال لبَحْم ّبناَ و ُهّم َر ّل َنَك ال ْبحاَ  )2  (.لي" "سُإ

ّدمناَه في ورويناَ في صحيح مسلم 2/119 ّله عنهاَ ماَ ق عن عاَئشة رضي ال
 الركوع:

ّله عليه وسإلم كاَن يقَول في ركوعه وسإجوده: ّله صلى ال ّبوحٌا أن رسإول ال "سُإ
لحا".) لة والّرو َك لئ ّدوس، َرّب الَمل  )3  ( ُق

ًاَ 3/120 ّله عنه: ورويناَ في صحيح مسلم أيض  عن علّي رضي ال
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ْدُت، َلَك سَإَج ُهّم  ّل ّله كاَن إذا سإجد قاَل: "ال َلَك أن رسإول ال ْنُت، و لبَك آَم َو
ُه، ّوَر َوَص َقَُه  َل ّلذي َخ لهي ل َوْج َد  َلْمُت، سَإَج ّلُه أسْإ ُه، تباََرَك ال َبَصَر َو َعُه  ّق سَإْم َوَش

للقَين". أحْأَسُن  الخاَ

 )4  (

عن عوف بن ماَلك ماَ ورويناَ في الحديث الصحيح في كتب السنن، 4/121
ّدمناَه في فصلْ  الركوع: ق

َعه الطويلْ يقَول فيه: َع ركو ّله عليه وسإلم رك ّله صلى ال ْبحاََن أن رسإول ال "سُإ
لرياَء والعظمة" ثم قاَل في سإجوده ْب لك َوال لت  ُكو َل لت والَم ُبرو  ).مثلْ ذلك لذي الَج

الشماَئلْ، وقد تقَدم برقم ، والترمذي في2/191) ، والنساَئي 873أبو داود (
 .)5/109

 في كتب السنن ورويناَ 5/122

َد ـ أي أحأدكم َوإذا سَإَج ّله عليه وسإلم قاَل: " ْبحاََن أن النبّي صلى ال ُقَلْْ: سُإ َي ْل َف ـ 
ًاَ، وذلك ْعلى ثلث ُه" َربَي ال ْدناَ  )5  (.أ

ّله عنهاَ قاَلت: ورويناَ في صحيح مسلم، 6/123  عن عاَئشة رضي ال

ّله عليه وسإلم ذات ليلة فتجسست، فإذا هو راكع أو تفقَدت النبّي صلى ال
ْنَت"، وفي رواية في لإلّ أ لدَك ل إلَه  لبَحْم َنَك و ْبَحاَ مسلم: سإاَجد يقَول:" سُإ

فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهماَ منصوبتاَن وهو يقَول:
لتُك، َب ُقَو ُع لمْن  لتَك  لبُمعاَفاَ لطَك، و لمْن سَإخ لبرَضاََك  ُذ  ُعو ُهّم أ ّل ْنَك، ل "ال لم لبَك  ُذ  ُعو وأ

ْيَت على َن ْث ْنَت كَماَ أ ْيَك، أ َل َع ًء  َثناَ لصي  لسَك" ُأحْأ ْف  )6  (.َن

ّله عنهماَ، ورويناَ في صحيح مسلم، 7/124  عن ابن عباَس رضي ال

ُع ُكو ّله عليه وسإلم قاَل: "فأّماَ الّر ّله صلى ال له الّرّب، أن رسإول ال لفي ّظُموا  َع َف
لمٌن َقَ َف لء  ّدعاَ ُدوا في ال له َت ُد فاَْج ُكم". وأّماَ الّسُجو َل َتَجاََب  ُيْس  أْن 

حأقَيق ُيقَاَل: قمن بفتح الميم وكسرهاَ، ويجوز في اللغة قمين، ومعناَه:
 )7  ( وجدير.

ّله عنه ورويناَ في صحيح مسلم، 8/125  عن أبي هريرة رضي ال

ُكوُن َي ْقَرُب ماَ  ّله عليه وسإلم قاَل:"أ ّله صلى ال َو أن رسإول ال ُه َو له  ّب لمْن َر ُد  ْب َع ال
ّدعاَء".) لثُروا ال ْك ٌد، فأ لج  )8  ( سإاَ

ًاَ، ورويناَ في صحيح مسلم، 9/126  عن أبي هريرة أيض

ّله عليه وسإلم كاَن يقَول في سإجوده: ّله صلى ال لفْر لي أن رسإول ال ْغّ ُهّم ا ّل "ال
ُه لخَر َلُه وآ ّو ّلُه وأ لج َو ّقُه  لد ّلُه،  ُك لبي  ْن لسإّره َذ َو َتُه  َي لن َعل ّله: بكسر أولهماَ،"َو لج لدقه و . 

 ومعناَه: قليله وكثيره.
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منه واعلم أنه يستحّب أن يجمع في سإجوده جميع ماَ ذكرناَه، فإن لم يتمكن
ّدمناَه في البواب الساَبقَة، وإذا اقتصر في وقت أتى به في أوقاَت، كماَ ق

ّدُم التسبيَح، وحأكمه ماَ ذكرناَه يقَتصر على ُيقَ التسبيح مع قليلْ من الدعاَء، و
 )9  (.من كراهة قراءة القَرآن فيه، وباَقي الفروع في أذكاَر الركوع

ّيهماَ أفضلْ؟ اختلف العلماَء في السجود فصلْ: في الصلة والقَياَم أ
ّله عليه فمذهب الشاَفعي ومن وافقَه: القَياَم أفضلْ، لقَول النبّي صلى ال

لت وسإلم في الحديث في صحيح مسلم ُنو ُقَ ُطوُل ال لة  ْفَضلُْ الّصل  .)10  ( ""أ
للماَم أبو عيسى الترمذي في كتاَبه: اختلف أهلْ العلم في هذا، فقَاَل قاَل ا

كثرة الركوع والسجود. وقاَل بعضهم: طوُل القَياَم في الصلة أفضلْ من
ُة الركوع والسجود أفضلُْ من طول القَياَم. وقاَل أحأمد بن حأنبلْ: بعضهم: كثر

لض فيه ّله عليه وسإلم، ولم يقَ ُد روي فيه حأديثاَن عن النبّي صلى ال أحأم
ُة الركوع والسجود، وأماَ باَلليلْ فطوُل بشيء. وقاَل إسإحاَق: أماَ باَلنهاَر فكثر

القَياَم، إل أن يكون رجلْ له جزء باَلليلْ يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود
أحأّب إلّي لنه يأتي على حأزبه، وقد ربح كثرة الركوع والسجود. قاَل في هذا

ّله عليه وسإلم الترمذي: وإنماَ قاَل إسإحاَق هذا لنه وصَف صلة النبّي صلى ال
ّله عليه باَلليلْ ووصَف طول ُيوصف من صلته صلى ال القَياَم. وأماَ باَلنهاَر فلم 

 ُوصف باَلليلْ. وسإلم من طول القَياَم ماَ

ُتحّب فصلْ: أن يقَول في سإجوده ماَ ذكرناَه في إذا سإجد للتلوة اسإ
ُهّم ّل لظْم سإجود الصلة، ويستحّب أن يقَول معه: ال ْع ًا، وأ ُذْخر َدَك  ْن لع ْلهاَ لي  َع اْج

لبهاَ ّني  َع ْع  َوَض ًا،  َهاَ أْجر لب له لي  ْي َل َع َد  ُو َدا لمْن  َتهاَ  ْل ّب َقَ َت ّني كماَ  لم ْلهاَ  ّب َقَ َت َو ًا،  لوْزر
ًاَ:  َتحّب أن يقَول أيض ُيس ّبناَ إْن  {الّسلُم. و ْبحاََن َر ً     سُإ ُعول ْف َلَم ّبناَ  ُد َر ْع َو كاََن 

للسإراء: }    هذا الخير.  نّص الشاَفعي على108ا

ّله رويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي، 10/127 عن عاَئشة رضي ال
 عنهاَ قاَلت:

ّله عليه وسإلم يقَول في سإجود القَرآن: ّله صلى ال لهي كاَن رسإول ال َوْج َد  "سَإَج
له لل ْو لبَح ُه  َبَصَر َو َعُه  ّق سَإْم َوَش َقَُه،  َل ّلذي َخ له". قاَل الترمذي: حأديث صحيح، ل لت ّو ُق َو

ّلُه َتباََرَك ال َف لقَيَن زاد الحاَكم: "  لل  قاَل: وهذه الزياَدة صحيحة على"أحْأَسُن الخاَ
ًا..الخ" فرواه شرط ّلهّم اجعلهاَ لي عندك ذخر الصحيحين. وأماَ قوله "ال

ّله عنهماَ بإسإناَد حأسن. وقاَل الترمذي ًاَ من رواية ابن عباَس رضي ال مرفوع
 )11  ( صحيح. الحاَكم: حأديث

لع رأسإه من السجود وفي الجلوس  بين السجدتين باَب ماَ يقَوُل في رف

ّد التكبير إلى أن ّبَر من حأين يبتدىء باَلرفع، ويم َك ُي ّنة أن  ًاَ، الس َي جاَلس يستو
ّد المبطلْ ّدهاَ، والم ّدمناَ بياََن عدد التكبيرات، والخلف في م لهاَ؛ فإذا وقد ق

ّنة أن يدعو: ًاَ، فاَلس  فرغ من التكبير واسإتوى جاَلس

وغّيرهاَ، بماَ رويناَه في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي والبيهقَي 1/128
ّله ّله عليه عن حأذيفة رضي ال عنه في حأديثه المتقَدم في صلة النبي صلى ال

باَلبقَرة والنساَء وآل عمران، وركوعه نحو وسإلم في الليلْ، وقياَمه الطويلْ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

لفْر لي، قياَمه، وسإجوده نحو ذلك، قاَل: وكاَن يقَول ْغّ بين السجدتين: "َرّب ا
لفْر لي"، وجلس بقَدر ْغّ  )12  ( .سإجوده َرّب ا

عن ابن عباَس في حأديث مبيته عند وبماَ رويناَه في سإنن البيهقَي، 2/129
ّله ّله عليه وسإلم في الليلْ خاَلته ميمونة رضي ال عنهاَ، وصلة النبّي صلى ال

لني فذكره قاَل: وكاَن إذا رفع رأسإه لفْر لي واْرحَأْم ْغّ من السجدة قاَل: "َرّب ا
لني ْع َف َواْر لني  ُبْر لفني واْج َعاَ َو لدني" وفي رواية أبي داود " ْه َوا لني  ْق وإسإناَد "َواْرُز

ّله أعلم.   )13  (حأسن، وال

قاَل فيه ماَ ذكرناَه في الولى سإواء، فإذا سإجد السجدة الثاَنية فصلْ:
ًا وجلس للسإتراحأة ّبر جلسة لطيفة بحيث تسكُن فإذا رفَع رأسإه منه رفع مك

ّد ًاَ، ثم يقَوم في الركعة الثاَنية ويم ّين ًاَ ب ُته سإكون التكبيرة التي رفع بهاَ من حأرك
ّد بعد اللم من ًاَ، ويكون الم ّله، هذا أصّح الوجه السجود إلى أن ينتصب قاَئم ال

ّبر؛ لصحاَبناَ، ولهم وجه أن يرفع بغير تكبير ويجلس للسإتراحأة فإذا نهض ك
ًا، فإذا جلس قطع التكبير ثم ّبر يقَوُم بغير ووجه ثاَلث أن يرفع من السجود مك

أصحاَبناَ: تكبير. ول خلف أنه ل يأتي بتكبيرين في هذا الموضع، وإنماَ قاَل
ّول أصّح لئل يخلو جزء من الصلة عن ذكر.  الوجه ال

ّنة صحيحة ثاَبتة في صحيح البخاَري وغّيره من واعلم أن جلسة السإتراحأة سإ
ّنة ُبهاَ لهذه الس ّله عليه وسإلم، ومذهبناَ اسإتحباَ ّله صلى ال فعلْ رسإول ال

ّبة عقَيب السجدة الثاَنية من كلْ ركعة يقَوم عنهاَ، ول الصحيحة، ثم هي مستح
في الصلة (في هاَمش  أ  وقد أوضحُت هذا في  تستحّب في سإجود التلوة
ًاَ، وليس مقَصودي في هذا الكتاَب إل شرحا المهذب  وفي  شرحا البخاَري  أيض
وشرحا البخاَري من الكتب التي بدأ النووي تأليفهاَ، بياَن الذكاَر الخاَصة. قلت:

ّله  أعلم. وتوفي قبلْ أن يتمهاَ) " ، وال

لة الثاَنية ْكع لر الّر  باَُب أذكاَ

َهاَ في ّل الثاَنية على ماَ اعلم أن الذكاَر التي ذكرناَهاَ في الركعة الولى يفعلهاَ ك
إل ذكرناَه في الولى من الفرض والنفلْ، وغّير ذلك من الفروع المذكورة،

للحأرام وهي ركن، وليس ُدهاَ: أن الركعة الولى فيهاَ تكبيرة ا في أشياَء: أحأ
ّبر في أّولهاَ، وإنماَ التكبيرة التي قبلهاَ للرفع من كذلك الثاَنية فإنه ل يك

ُيشرع دعاَء السإتفتاَحا في الثاَنية بخلف ّنة. الثاَني: ل  السجود مع أنهاَ سإ
ّدمناَ أنه يتعّوذ في الولى بل خلف، وفي الثاَنية خلف، الولى. الثاَلث: ق

الولى، الصّح أنه يتعوذ. الرابع: المختاَر أن القَراءة في الثاَنية تكون أقلّْ من
ّله أعلم. ّدمناَه، وال  وفيه الخلف الذي ق

لت في الّصبح ُقَنو  باَُب ال

ّنة للحديث الصحيح فيه:  اعلم أن القَنوَت في صلة الصبح سإ

ّله عنه: عن 1/130  أنس رضي ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عليه وسإلم لم يزل يقَنت في الصبح حأتى فاَرق ّله صلى ال أن رسإول ال
ّله في كتاَب الربعين، وقاَل:.الدنياَ  حأديث صحيح.  رواه الحاَكم أبو عبد ال

ّنة متأكدة، لو تركه لم واعلم أن القَنوت مشروع عندناَ في الصبح وهو سإ
ًا. وأماَ غّير الصبح ًا أو سإهو تبطلْ صلته لكن يسجد للسهو سإواء تركه عمد

ّله من الصلوات الخمس فهلْ يقَنت فيهاَ؟ فيه ثلثة أقوال للشاَفعي رحأمه ال
قنتوا، وإل فل. المشهوُر منهاَ أنه إن نزل باَلمسلمين ناَزلة تعاَلى: الصّح

ّله أعلم. والثاَني: يقَنتون ًاَ، وال ًاَ. والثاَلث: ل يقَنتو مطلقَ  مطلقَ

ويستحّب القَنوت عندناَ في النصف الخير من شهر رمضاَن في الركعة
الخيرة من الوتر، ولناَ وجه أن يقَنت فيهاَ في جميع شهر رمضاَن، ووجه ثاَلث

ّول، في جميع السنة وهو مذهُب أبي حأنيفة، والمعروف من مذهبناَ هو ال
ّله أعلم.  )14  ( وال

في الصبح بعد الرفع من الركوع في اعلم أن محلْ القَنوت عندناَ فصلْ:
ّله: يقَنت قبلْ الركوع. قاَل أصحاَبناَ: فلو الركعة الثاَنية. وقاَل ماَلك رحأمه ال

ُيحسْب له على الصّح، ولناَ وجه أن يحسب، قنت شاَفعي قبلْ الركوع لم 
لفظه وعلى الصّح يعيده بعد الركوع ويسجد للسهو، وقيلْ ل يسجد، وأماَ

 فاَلختياَر أن يقَول فيه:

والنساَئي ماَ رويناَه في الحديث الصحيح في سإنن أبي داود والترمذي 2/131
للسإناَد الصحيح، ّله وابن ماَجه والبيهقَي وغّيرهاَ باَ عن الحسن بن علّي رضي ال

 قاَل: عنهماَ

ُهّن في ُل ٍءت أقو ّله عليه وسإلم كلماَ ّله صلى ال ّلمني رسإوُل ال ُهّم ع ّل الوتر: "ال
ْيَت، َف َعاَ لفيَمْن  لفني  َعاَ ْيَت، و َد َه لفيَمْن  لدني  ْه للي ا لرْك  َباَ ْيَت، و ّل َو َت لفيَمن  ّلني  َو َت َو

لقني َشّر ماَ َو ْيَت،  َط ْع َأ لذّل لفيماَ  َي ّنُه ل  لإ َو ْيَك،  َل َع ْقََضى  ُي َول  لضي  ْقَ َت ّنَك  ْيَت، فإ َقَض
ْيَت َمْن َل َتعاَ َو ّبناَ  ْكَت َر َباََر َت ْيَت،  َل هذا حأديث حأسن، قاَل: ول . قاَل الترمذي:"َوا

ًاَ أحأسن ّله عليه وسإلم في القَنوت شيئ من هذا. وفي نعرف عن النبّي صلى ال
رضي رواية ذكرهاَ البيهقَي أن محمد بن الحنفية، وهو ابن علي بن أبي طاَلب
ّله عنه قاَل: إن هذا الدعاَء هو الدعاَء الذي كاَن أبي يدعو به في صلة ال

ٍءد الفجر ُهّم َصلّْ على ُمَحّم ّل في قنوته. ويستحّب أن يقَوَل عقَيب هذا الدعاَء: ال
ّلم، فقَد جاَء في رواية النساَئي في هذا الحديث بإسإناَد َوسَإ ٍءد  لل ُمَحّم وعلى آ

لبّي".)15  ( حأسن ّن ّلُه على ال َلى ال َوَص   "

ّله عنه كاَن قاَل أصحاَبناَ: وإن قنت بماَ جاَء عن عمر بن الخطاَب رضي ال
ّناَ ُهّم إ ّل ًاَ، وهو أنه قنت في الصبح بعد الركوع فقَاَل: " ال ُنَك حأسن لعي َت َنْس

ُع َمْن َل َنْخ َو لبَك  لمُن  ْؤ ُن َو ُفُرَك،  ْك َن َولَ  لفُرَك  ْغ َت َنْس َلَك َو ُبد، و ْع َن ّياََك  ُهّم إ ّل ْفُجُرَك، ال َي
ْيَك َل لإ َو َنْسُجد،  َو ّلي  َبَك ُنَص َذا َع َبَك، إّن  َذا َع َنْخَشى  َو َتَك  َنْرُجو َرحْأَم ُد،  لف َونْح َعى  َنْس

لذيَن ّل َة ا َفَر َك لب ال ّذ َع ُهّم  ّل ٌق. ال لح ْل لر ُم ّفاَ ُك ّد باَل لج ُبوَن ال ّذ َك ُي للَك، و لبي َعْن سَإ ّدوَن  َيُص
َءَك. َياَ لل ْو ُلوَن أ لت ُيقَاَ َو َلَك،  لمَي ُرسُإ لل لت والُمْس لمناَ ْؤ َوالُم لنيَن  لم ْؤ ْلُم لفْر ل ْغّ ُهّم ا ّل ال

لت، للماَ لهم والُمْس لب ُلو ُق لفي  َعلْْ  َواْج لهْم،  لب ُلو ُق ْيَن  َب ّلْف  َأ لهْم، و لن ْي َب َذاَت  للح  لليَماََن وأْص ا
ّله له صلى ال ّل لل ال لة َرسُإو ّل لم ُهْم على  ْت ّب َث َو ْكَمَة،  لح ُهْم أْن َوال ْع لز ْو َأ َو عليه وسإلم، 
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له، ْي َل َع ُهْم  َت ْد َه ّلذي عاَ لدَك ا ْه َع لب ُفوا  ّق ُيو لإلَه الَح لهْم  ّو ُد َع َو َوَك  ّد َع ُهْم على  ْنُصْر َوا
ُهْم  ْن لم ْلناَ  َع   وهو موقوف صحيح موصول)16  (َواْج

ّذب الكفرة أهلْ الكتاَب؛ ّله عنه: ع لن واعلم أن المنقَول عن عمر رضي ال
قتاَلهم ذلك الزماَن كاَن مع كفرة أهلْ الكتاَب؛ وأماَ اليوم فاَلختياَر أن يقَول:

ّذب الكفرة" فإنه أعّم. وقوله نخلع: أي: نترك، وقوله يفجر: أي: يلحد في "ع
ّد بكسر لج ُنساَرع، وقوله ال لفد بكسر الفاَء: أي:  الجيم: أي: صفاَتك، وقوله نح

لحق بكسر الحاَء على المشهور ويقَاَل بفتحهاَ، ذكره ابن ْل قتيبة الحق، وقوله ُم
وغّيره، وقوله: ذات بينهم، أي: أمورهم ومواصلتهم، وقوله الحكمة: هي كلْ

ماَ منع من القَبيح، وقوله وأوزعهم: أي: ألهمهم، وقوله واجعلناَ منهم: أي:
مّمن هذه صفته. قاَل أصحاَبناَ: يستحّب الجمع بين قنوت عمر وماَ سإبق، فإن

ّول، وإنماَ جمع بينهماَ فاَلصّح تأخير قنوت عمر، وإن اقتصر فليقَتصر على ال
ًا أو إماََم محصورين يرضون باَلتطويلْ، ُيستحّب الجمع بينهماَ إذا كاَن منفرد

ّله أعلم.  وال

ّي دعاَء دعاَ به واعلم أن القَنوت ل يتعين فيه دعاَء على المذهب المختاَر، فأ
ٍءت من القَرآن العزيز وهي مشتملة على ٍءة أو آياَ َنَت بآي َق حأصلْ القَنوت ولو 

ّنة. وقد ذهب جماَعة من الدعاَء حأصلْ القَنوت، ولكن الفضلْ ماَ جاَءت به الس
 أنه يتعين ول يجزىء غّيره. أصحاَبناَ إلى

ّلهّم ًاَ أن يقَول: ال ّلي إماَم لدناَ بلفظِ الجمع واعلم أنه يستحّب إذا كاَن المص اه
ًاَ، لنه يكره للماَم وكذلك الباَقي، ولو قاَل اهدني حأصلْ القَنوت وكاَن مكروه ل

 تخصيص نفسه باَلدعاَء.

ّله عنه قاَل: ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 3/132  عن ثوباَن رضي ال

ٌد ْب َع ُؤّمّن  َي ّله عليه وسإلم: "ل  ّله صلى ال ْفَسُه قاَل رسإول ال َن َيُخّص  َف ًاَ  ْوم َق
ْد َقَ َف َعلَْ  َف ُهْم، فإْن  َن ُدو ٍءة  َو ْع َد ُهْم لب َن  )17  (  قاَل الترمذي: حأديث حأسن."خاَ

اليدين في دعاَء القَنوت ومسح الوجه اختلف أصحاَبناَ في رفع فصلْ:
ول يمسح الوجه. والثاَني: بهماَ على ثلثة أوجه: أصّحهاَ أنه يستحّب رفعهماَ

واتفقَوا على أنه ل يمسح غّير يرفع ويمسحه. والثاَلث: ل يمسُح ول يرفع.
 الوجه من الصدر ونحوه، بلْ قاَلوا: ذلك مكروه.

للسإرار به فقَاَل أصحاَبناَ: إن كاَن المصلي ًا أسإّر وأماَ الجهر باَلقَنوت وا منفرد
ًاَ جهر على المذهب الصحيح المختاَر الذي ذهب إليه به، وإن كاَن إماَم

الكثرون. والثاَني أنه يسّر كساَئر الدعوات في الصلة. وأماَ المأموم فإن لم
ًا. وإن جهر يجهر ًا كساَئر الدعوات، فإنه يوافق فيهاَ الماَم سإّر للماَم قنت سإّر ا

للماَم باَلقَنوت فإن كاَن المأموم يسمعه أّمن على دعاَئه وشاَركه في الثناَء ا
ًا، وقيلْ يؤّمن، وقيلْ له أن يشاَركه مع في آخره، وإن كاَن ل يسمعه قنت سإّر

ّول.  سإماَعه، والمختاَر ال

ّية وهي المغرب وأماَ غّير الصبح إذا قنت فيهاَ حأيث نقَول به، فإن كاَنت جهر
ُيسّر ًا فقَيلْ  ًا أو عصر ّدم، وإن كاَنت ظهر والعشاَء فهي كاَلصبح على ماَ تقَ
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ّله فيهاَ باَلقَنوت، وقيلْ إنهاَ كاَلصبح. والحديث الصحيح في قنوت رسإول ال
ّله عليه وسإلم على الذين قتلوا القَّراء ببئر معونة يقَتضي ظاَهُره صلى ال

الصلوات، ففي صحيح البخاَري في باَب تفسير قول الجهَر باَلقَنوت في جميع
ّله تعاَلى: لر ال لمَن الْم َلَك  ْيَس  َل ٌء}     { عن أبي هريرة: أن 128آل عمران:  َشْي

َهَر ّله عليه وسإلم َج  )18  ( باَلقَنوت في قنوت الناَزلة النبّي صلى ال

لد في الّصلة ّه  باَُب التش

اعلم أن الصلة إن كاَنت ركعتين فحسب كاَلصبح والنوافلْ فليس فيهاَ إل
ٍءن. ّول، وثاَن ّهدان: أ ًاَ ففيهاَ تش ٌد واحأد، وإن كاَنت ثلث ركعاَت أو أربع ّه تش

ّق المسبوق ثلثة تشّهدات، ويتصور في حأقَه في صلة المغرب ّور في حأ ويتص
للماَم بعد الركوع في الثاَنية فيتاَبعه في أربعة ُيدرَك ا ّهدات، مثلْ أن  تش

ّول ّهد ال للماَم قاَم التش ّلم ا والثاَني ولم يحصلْ له من الصلة إل ركعة، فإذا سإ
ّهد عقَبهاَ لنهاَ المسبوق ليأتي باَلركعتين الباَقيتين عليه، فيصلي ركعة ويتش
ّلي ّلى ناَفلة فنوى أكثر من أربع ثاَنيته، ثم يص الثاَلثة ويتشهد عقَيبهاَ. أماَ إذا ص
ّهدين،  مئة ركعة، فاَلختياَر أن يقَتصر فيهاَ على)19  ( ركعاَت ولو نوى تش

ّلي ماَ نواه إل ركعتين ويتشهد، ثم يأتي باَلركعتين ويتشهد التشهد الثاَني فيص
ّلم. قاَل جماَعة من أصحاَبناَ: ل يجوز أن يزيد على تشهدين، ول يجوز أن ويس

يكون بين التشهد الّول والثاَني أكثر من ركعتين، ويجوز أن يكون بينهماَ ركعة
واحأدة، فإن زاد على تشهدين أو كاَن بينهماَ أكثر من ركعتين بطلت صلته.

آخرون: يجوز أن يتشهد في كلْ ركعة، والصّح جوازه في كلْ ركعتين ل وقاَل
ّله أعلم. في كلْ ركعة،  وال

ّنة عند واعلم أن التشهد الخير واجب عند الشاَفعي وأحأمد وأكثر العلماَء، وسإ
ّنة عند الشاَفعي وماَلك وأبي حأنيفة ّول فس أبي حأنيفة وماَلك؛ وأماَ التشهد ال

والكثرين، وواجب عند أحأمد؛ فلو تركه عند الشاَفعي صّحت صلته، ولكن
ّله أعلم. يسجد للسهو ًا، وال ًا أو سإهو  سإواء تركه عمد

ّله عليه وسإلم ثلث : وأماَ لفظِ التشهد فثبتفصلْ فيه، عن النبّي صلى ال
 تشهدات.

ّله عنه، أحأدهاَ 1/133  رواية ابن مسعود رضي ال

له، ّل لل ّياَُت  لح ّت ّله عليه وسإلم: "ال ّله صلى ال ّيباَُت، عن رسإول ال ّط َوال َواُت  َل َوالّص
َوَرحْأَمُة ّنبّي  َهاَ ال ّي ْيَك أ َل َع له الّسلُم  ّل لد ال لعباَ ْيناَ وعلى  َل َع ُتُه، الّسلم  َكاَ َبَر َو له  ّل ال

للحين، ُه الّصاَ ُد ْب َع ًا  ُد أّن ُمَحّمد َه ّلُه، وأْش لإلّ ال ُد أن ل إلَه  َه ُلُه أْش  رواه"َوَرسُإو
 )20  (البخاَري ومسلم في صحيحيهماَ. 

ّله عنهماَ، الثاَني 2/134  رواية ابن عباَس رضي ال

ّياَُت لح ّت ّله عليه وسإلم: "ال ّله صلى ال ّيباَُت عن رسإول ال ّط َلواُت ال الُمباََركاَُت الّص
َهاَ ّي ْيَك أ َل َع له، الّسلُم  ّل ّله لل لد ال لعباَ ْيناَ وعلى  َل َع ُتُه، الّسلُم  َكاَ َبَر َو له  ّل َوَرحْأَمُة ال ّنبّي  ال

ًا ُد أّن ُمَحّمد َه َوأْش ّلُه،  لإلّ ال ُد أْن ل إلَه  َه للحيَن، أْش له الّصاَ ّل  رواه مسلم"َرسُإوُل ال
 )21  (في صحيحه. 
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ّله في الثاَلث 3/135  عنه، رواية أبي موسإى الشعري رضي ال

ّياَُت لح ّت ّله عليه وسإلم: "ال ّله صلى ال له، عن رسإول ال ّل لل َواُت  َل ّيباَُت الّص ّط ال
ّنبّي َهاَ ال ّي ْيَك أ َل َع له الّسلُم  ّل لد ال لعباَ َوعلى  ْيناَ  َل َع ُتُه، الّسلُم  َكاَ َبَر َو له  ّل َوَرحْأَمُة ال

ُه ُد ْب َع ًا  ّله وأّن مَحّمد لإلّ ال لإلَه  ُد أْن ل  َه لحيَن، أْش ُلُه" الّصاَل رواه مسلم في َوَرسُإو
 )22  ( صحيحه.

عن القَاَسإم قاَل: علمتني ورويناَ في سإنن البيهقَي بإسإناَد جيد، 4/136
ّله عنهاَ قاَلت: عاَئشُة رضي  ال

ّياَُت لح ّت ّله عليه وسإلم: "ال ّله صلى ال ُد رسإول ال ّه َواُت هذا تش َل َوالّص له  ّل لل
ّنبّي َهاَ ال ّي ْيَك أ َل َع ّيباَُت، الّسلُم  ّط َعلى َوال َو َناَ  ْي َل َع ُتُه، الّسلُم  َبَركاَ َو له  ّل َوَرحْأَمُة ال

له ّل لد ال ًا لعباَ ُد أّن ُمَحّمد َه ّلُه، وأْش لإلّ ال لإلَه  َأْن ل  ُد  َه للحين، أْش ُه الّصاَ ُد ْب َع
ُله َده صلى"َوَرسُإو ّه ّله عليه وسإلم . وفي هذا فاَئدة حأسنة، وهي أن تش ال

ّدناَ. ّه  )23  ( بلفظِ تش

ورويناَ في موطأ ماَلك وسإنن البيهقَي وغّيرهماَ باَلسإاَنيد الصحيحة، 5/137
القَاَرّي ـ وهو بتشديد الياَء ـ أنه سإمع عمر بن عن عبد الرحأمن بن عمر

ّله عنه وهو على المنبر ّلم الناَس التشهد يقَول: الخطاَب رضي ال وهو يع
لكياَُت له، الّزا ّل لل ّياَُت  لح ّت َهاَ قولوا: ال ّي ْيَك أ َل َع له، الّسلُم  ّل لل َواُت  َل ّيباَُت الّص ّط له، ال ّل لل

ّنبّي له ال ّل لد ال لعباَ َعلى  َو ْيناَ  َل َع ُتُه، الّسلُم  َكاَ َبَر َو له  ّل ُد أْن َوَرحْأَمُة ال َه للحيَن، أْش الّصاَ
ًا ُد أّن ُمَحّمد َه ّلُه، وأْش ُلُه ل إلَه إلّ ال ُه وَرسُإو ُد ْب  )24  ( .َع

ًاَ بإسإناَد صحيح 6/138 عن ورويناَ في الموطأ وسإنن البيهقَي وغّيرهماَ أيض
ّله عنهاَ  عاَئشة رضي ال

ّيباَُت ّط ّياَُت ال لح ّت ّهدْت: ال ُد أنهاَ كاَنت تقَول إذا تش َه له، أْش ّل لل لكياَُت  َواُت الّزا َل الّص
ّلُه وأّن لإلّ ال َوَرحْأَمُة أن ل إلَه  لبّي  ّن َهاَ ال ّي َليَك أ َع ُلُه، الّسلُم  َوَرسُإو ُه  ُد ْب َع ًا  ُمَحّمد

لحيَن" لل له الّصاَ ّل لد ال لعباَ َوعلى  ْيناَ  َل َع ُتُه، الّسلُم  َبركاَ َو له  ّل وفي رواية عنهاَ في ال
ّيباَُت َط َواُت ال َل ّياَُت الّص لح ّت ّلُه هذه الكتب: "ال لإلّ ال ُد أْن ل إلَه  َه له، أْش ّل لل لكياَُت  الّزا

لريَك ُه لَ َش َد َهاَ َوحْأ ّي ْيَك أ َل َع ُلُه، الّسلُم  َوَرسُإو ُه  ُد ْب َع ًا  َوَرحْأَمُة َلُه، وأّن ُمَحّمد لبّي  ّن ال
لد لعباَ َوعلى  ْيناَ  َل َع ُتُه، الّسلُم  َكاَ َبَر َو له  ّل لحيَن ال لل له الّصاَ ّل  )25  (."ال

للسإناَد الصحيح، 7/139 ًاَ باَ عن ماَلك ورويناَ في الموطأ وسإنن البيهقَي أيض
ّله عنهماَ عن ناَفع عن ابن عمر  رضي ال

له ّل لل ّياَُت  لح ّت له ال ّل لم ال لباَسْإ له، أنه كاَن يتشهد فيقَول:  ّل لل لكياَت  له الّزا ّل لل َواُت  َل الّص
َوَرحْأَمُة لبّي  ّن له الّسلُم على ال ّل لد ال لعباَ َوعلى  ْيناَ  َل َع ُتُه، الّسلُم  َبَركاَ َو له  ّل ال

لحيَن، لل ًا َرسُإوُل الّصاَ ْدُت أّن ُمَحّمد له ّلُه، َش لإلّ ال ْدُت أْن ل إلَه  له له َش ّل ّله.ال  وال
 )26  ( أعلم.

ّله صلى ّله عليه فهذه أنواع من التشهد. قاَل البيهقَي: والثاَبت عن رسإول ال ال
وسإلم ثلثة أحأاَديث: حأديث ابن مسعود، وابن عباَس، وأبي موسإى. هذا كلم

 البيهقَي. وقاَل غّيره: الثلثة صحيحة وأصّحهاَ حأديث ابن مسعود.
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ّي تشّهد شاَء من هذه المذكورات، هكذا نّص ّهد بأ عليه واعلم أنه يجوز التش
ُلهاَ عند الشاَفعي ّله عنهم. وأفض إماَمناَ الشاَفعي وغّيره من العلماَء رضي ال

ابن عباَس للزياَدة التي فيه من لفظِ المباَركاَت. قاَل الشاَفعي وغّيره حأديث
ّله: ولكون المر فيهاَ على السعة والتخيير اختلفت من العلماَء رحأمهم ال

ّله أعلم.  ألفاَظ الرواة، وال

ُلول بكماَله، فلو حأذَف بعَضه الختياَر أن يأتي بتشهد فصلْ: من الثلثة ا
المباَركاَت والصلوات والطيباَت فهلْ يجزئه؟ فيه تفصيلْ، فاَعلم أن لفظِ

ّلهاَ ّنة ليس بشرط في التشّهد، فلو حأذفهاَ ك واقتصر على قوله والزاكياَت سإ
ّيهاَ النبّي إلى آخره أجزأه. وهذا ّله السلم عليك أ ل خلف فيه عندناَ. التحياَت ل

ّيهاَ النبّي، إلى آخره فواجب ل يجوز وأماَ في اللفاَظ من قوله: السلم عليك أ
ّله وبركاَته، ففيهماَ ثلثة أوجه لصحاَبناَ. حأذف شيء منه إل لفظِ ورحأمة ال

أصحهاَ ل يجوز حأذف واحأدة منهماَ، وهذا هو الذي يقَتضيه الدليلْ لتفاَق
الحأاَديث عليهماَ. والثاَني يجوز حأذفهماَ. والثاَلث يجوز حأذف وبركاَته دون

ْيج من أصحاَبناَ: يجوز أن يقَتصر على ورحأمة ّله. وقاَل أبو العباَس بن سُإر ال
ّله الصاَلحين، قوله: ّيهاَ النبّي، سإلم على عباَد ال ّله، سإلم عليك أ التحياَت ل

ُد أْن ّله. وأماَ لفظِ السلم فأكثر أشه ًا رسإول ال ّله وأّن محمد ل إله إلّ ال
ّيهاَ النبّي، وكذا السلم عليناَ باَللف واللم فيهماَ، الرواياَت: السلم عليك أ

الرواياَت: سإلم بحذفهماَ فيهماَ. قاَل أصحاَبناَ: كلهماَ جاَئز، ولكن وفي بعض
 السلم باَللف واللم لكونه الكثر، ولماَ فيه من الزياَدة والحأتياَط. الفضلْ:

ًاَ في سإنن النساَئي ًاَ مرفوع والبيهقَي أماَ التسمية قبلْ التحياَت فقَد رويناَ حأديث
وغّيرهماَ بإثباَتهاَ، وتقَدم إثباَتهاَ في تشّهد ابن عمر، لكن قاَل البخاَري

والنساَئي وغّيرهماَ من أئمة الحديث: إن زياَدة التسمية غّير صحيحة عن
ّله صلى ُيستحّب رسإول ال ّله عليه وسإلم، فلهذا قاَل جمهور أصحاَبناَ: ل  ال

أصحاَبناَ: يستحّب، والمختاَر أنه ل يأتي بهاَ، لن جمهور التسمية، وقاَل بعض
ّهد لم يرووهاَ. الصحاَبة الذين رووا  التش

التشهد مستحّب ليس بواجب، فلو قدم اعلم أن الترتيب في فصلْ:
الذي قاَله الجمهور، بعضه على بعض جاَز على المذهب الصحيح المختاَر

ّله في الم. وقيلْ ل يجوز كألفاَظ الفاَتحة، ويدّل ونّص عليه الشاَفعي رحأمه ال
للجواز تقَديم السلم على لفظِ الشهاَدة في بعض الرواياَت، وتأخيره في

ّدمناَه. وأماَ الفاَتحة فألفاَظهاَ وترتيبهاَ معجز فل يجوز تغييره، ول بعضهاَ كماَ ق
يجوز التشّهد باَلعجمية لمن قدر على العربية، ومن لم يقَدر يتشهد بلساَنه

للحأرام. ويتعلم كماَ  ذكرناَ في تكبيرة ا

ّنة في التشهد للسإرار فصلْ: الس للجماَع المسلمين على ذلك، ويدّل ا
 عليه من الحديث:

ّله بن ماَ رويناَه في سإنن أبي داود والترمذي والبيهقَي 8/140 عن عبد ال
ّله ّنة أن يخفي التشهد مسعود رضي ال  قاَل.تعاَلى عنه قاَل: من الس

 حأسن. الترمذي: حأديث
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّنة كذا كاَن بمعنى قوله: قاَل وقاَل الحاَكم: صحيح. وإذا قاَل الصحاَبي من الس
ّله عليه وسإلم، هذا هو المذهب الصحيح المختاَر الذي ّله صلى ال رسإول ال
ّدثين وأصحاَب الصول والمتكلمين عليه جمهور العلماَء من الفقَهاَء والمح

ّله؛  )27  (فلو جهر به كره ولم تبطلْ صلته ول يسجد للسهو رحأمهم ال

ّله عليه وسإلم ّهد باَُب الصلة على النبّي صلى ال  بعد التش

ّله عليه وسإلم واجبة عند الشاَفعي رحأمه اعلم أن الصلة على النبّي صلى ال
ّله بعد التشّهد الخير، فلو تركهاَ فيه لم تصّح صلته، ول تجب الصلة على ال

ّله عليه وسإلم فيه على المذهب الصحيح المشهور، لكن آل النبّي صلى ال
ُهّم َصلّْ على بعض أصحاَبناَ: تجب. والفضلْ أن يقَول: " تستحّب. وقاَل ّل ال

للَك َوَرسُإو لدَك  ْب َع ٍءد  لته، كماَ ُمَحّم ّي ُذّر َو له  لج َوا َوأْز ٍءد  لل ُمَحّم َعلى آ َو ُلّمي  لبّي ا ّن ال
ٍءد لرْك على ُمَحّم َوباَ لهيَم،  ْبَرا لإ لل  َوعلى آ لهيَم  ْبَرا لإ ْيَت على  ّل َعلى َص َو ُلّمّي  لبّي ا ّن ال

له، كماَ لت ّي ُذّر َو له  لج َوا َوأْز ٍءد  لل ُمَحّم لفي آ لهيَم  ْبَرا لإ لل  َعلى آ َو لهيَم  ْبَرا لإ ْكَت على  باََر
ّنَك لإ لميَن  َل َعاَ ٌد". ال لجي ٌد َم لمي  حَأ

ُعْجَرة عن )28  ( ورويناَ هذه الكيفية في صحيح البخاَري ومسلم ، عن كعب بن 
ّله صلى ّله عليه وسإلم إل بعضهاَ، فهو صحيح من رواية غّير كعب. رسإول ال ال

ّله عليه وآله وسإلم إن وسإيأتي تفصيله في كتاَب ّلى ال الصلة على محمد ص
ّله أعلم. ّله تعاَلى وال ّلهّم صلّْ على النبي، وإن شاَء شاَء ال والواجب منه: ال

ّله على محمد، وإن ّله على رسإوله، أو صلى قاَل: صلى ال شاَء قاَل: صلى ال
ّله على النبي. ولناَ وجه أنه ل يجوز ّلهم صلّْ على محمد. ولناَ ال إل قوله: ال

ّله على ّله وجه أنه يجوز أن يقَول: وصلى ال ّلى ال أحأمد. ووجه أنه يقَول: ص
ّله أعلم.  عليه، وال

ّله عليه ُد الول فل تجب فيه الصلة على النبي صلى ال وسإلم بل وأماَ التشه
على خلف، وهلْ تستحّب؟ فيه قولن: أصّحهماَ تستحّب، ول تستحّب الصلة

ّهد الول عندناَ، ُيستحّب الدعاَء في التش الل على الصحيح، وقيلْ تستحّب، ول 
ّله بلْ ُيكره لنه مبني على التخفيف، بخلف التشهد الخير، وال قاَل أصحاَبناَ 

 أعلم

لد ّه َد التش َعاَء بع ّد  الخير باَُب ال

ٌع بل خلف. ّهد الخير مشرو  اعلم أّن الدعاَء بعد التش

ّله بن مسعود رضي رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/141 عن عبد ال
ّله عنه:  ال

ّلمهم التشّهد ثم قاَل في آخره: ّله عليه وسإلم ع ّيُر أن النبي صلى ال ُيَخ ُثّم  "
له ْي َل َبُه إ ْعَج لء" وفي رواية البخاَري: "أ َعاَ ّد ُعو" وفي رواياَت لمسلم مَن ال ْد َي َف

لة ماَ َل َأ لمَن الَمْس ّيْر  َتَخ َي ُثّم ل َء" "  )29  (.شاَ

ُله، إل أن يكون واعلم أن هذا الدعاَء مستحّب ليس بواجب، ويستحّب تطوي
َو باَلدعوات ًاَ؛ وله أن يدعَو بماَ شاَء من أمور الخرة والدنياَ، وله أن يدع إماَم
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

المأثورة، وله أن يدعو بدعوات يخترعهاَ والمأثورة أفضلْ. ثم المأثورة منهاَ ماَ
ُلهاَ هناَ ماَ ورد هناَ. ورد  في هذا الموطن، ومنهاَ ماَ ورد في غّيره، وأفض

 وثبت في هذا الموضع أدعية كثيرة منهاَ:

ّله ماَ رويناَه في صحيحي البخاَري ومسلم، 2/142 عن أبي هريرة رضي ال
 عنه قاَل:

ُكْم ُد َغ أحَأ َفَر َذا  ّله عليه وسإلم: "إ ّله صلى ال لر قاَل رسإول ال لخي لد ال ّه ّتَش لمَن ال
لمْن ٍءع:  َب لمْن أْر له  ّل لباَل ْذ  ّو َع َت َي ْل َياَ َف لة الَمْح َن ْت لف لمْن  َو لر،  ْب َقَ لب ال َذا َع لمْن  َو ّنَم،  َه لب َج َذا َع

لل" رواه مسلم من طرق كثيرة. وفي ّدّجاَ لح ال لسي لمْن َشّر الَم َو لت،  رواية َوالَمماَ
لمْن له  ّل لباَل ْذ  لع َت َيْس ْل َف ُكْم  ُد َد أحَأ ّه َتَش َذا  لإ لمْن منهاَ: " لبَك  ُذ  ُعو لإني أ ُهّم  ّل ُقَوُل: ال َي ٍءع،  َب َأْر

َومْن ّنَم،  َه لب َج َذا َنة َع ْت لف لمْن َشّر  َو لت،  لة الَمْحياَوالَمماَ َن ْت لف لمْن  َو لر،  ْب َقَ لب ال َذا َع
لل". ّدّجاَ لح ال لسي  الَم

 )30  (

ّله عنهاَ: ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 3/143  عن عاَئشة رضي ال

ُهّم ّل ّله عليه وسإلم كاَن يدعو في الصلة: "ال لبَك أن النبّي صلى ال ُذ  ُعو إني أ
لح لة الَمسي َن ْت لف لمْن  لبَك  ُذ  ُعو َوأ لر،  ْب َقَ لب ال َذا َع لة لمْن  َن ْت لف لمْن  لبَك  ُذ  ُعو ّدّجاَل، وأ ال

ُذ ُعو ُهّم إني أ ّل لت، ال ْغَرم الَمْحياَ والَمماَ لم والَم  )31  (ل".لبَك من المأث

ّله عنه قاَل: ورويناَ في صحيح مسلم، 4/144  عن علّي رضي ال

ّله عليه وسإلم إذا قاَم إلى الصلة يكون من آخر ّله صلى ال ماَ كاَن رسإول ال
َوَماَ ّدْمُت  َق لفْر لي ماَ  ْغّ ُهّم ا ّل َوَماَ يقَول بين التشّهد والتسليم: "ال أّخْرُت، 

َلُم ْع ْنَت أ َوَماَ أ ْفُت  َوَماَ أسْإَر ْنُت،  َل ْع َأ َوَماَ  ْنَت أسْإَرْرُت  ّدُم وأ َقَ ْنَت الُم ّني، أ لم له  لب
ّ لإل لإلَه  َؤّخُر ل  ْنَت الُم  )32  (."أ

ّله بن عمرو بن ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 5/145 عن عبد ال
ّله عنهم: العاَص، عن أبي بكر الصديق رضي  ال

ًء أدعو به ّلمني دعاَ ّله عليه وسإلم: ع ّله صلى ال في صلتي، أنه قاَل لرسإول ال
َو ل ًا  لثير َك ًاَ  ْلم ُظ لسي  ْف َن َلْمُت  َظ ُهّم إني  ّل للْ ال ُق ْنَت، قاَل: " َأ لإلّ  ُنوَب  ّذ لفُر ال ْغ َي

لدَك ْن لع لمْن  ًة  لفَر ْغ للي َم لفْر  ْغّ ُفوُر فاَ َغ ْنَت ال َأ ّنك  لني إ لحأيم" َواْرحأْم هكذا ضبطناَه الّر
ًا" باَلثاَء المثلثة في معظم الرواياَت، وفي بعض رواياَت مسلم لثير َك ًاَ  ْلم ُظ "

ُيقَاَل: ُيجمع بينهماَ ف ًا" باَلباَء الموحأدة، وكلهماَ حأسن، فينبغي أن  لبير َك ًاَ " ْلم ُظ "
ًا" وقد احأتّج البخاَري في صحيحه والبيهقَّي وغّيرهماَ من لبير َك ًا  لثير الئمة بهذا َك

الحديث للدعاَء في آخر الصلة وهو اسإتدلل صحيح، فإن قوله في صلتي
 )33  ( جميعهاَ، ومن مظاَّن الدعاَء في يعّم

عن أبي صاَلح ذكوان، عن ورويناَ بإسإناَد صحيح في سإنن أبي داود، 6/146
ّله عليه وسإلم قاَل: بعض أصحاَب  النبّي صلى ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

لفي ُقَوُل  َت ْيَف  َك ّله عليه وسإلم لرجلْ: " لة؟" قاَل: قاَل النبّي صلى ال الّصل
ّنَة، ُلَك الَج ُهّم إني أسإأ ّل ّهد وأقول: ال لر، أماَ إني ل أحأسُن أتش ّناَ لمَن ال لبَك  ُذ  ُعو وأ

َنَة معاَذ، َد ْن َد َول  َتَك  َن َد ْن لدْن". َد ْن َد َهاَ  َل ْو ّله عليه وسإلم: "حَأ  فقَاَل النبّي صلى ال

 )34  (

لدْن" أي حأول ْن َد ُيفهم معناَه، ومعنى "حأولهاَ  الجنة والناَر، أو الدندنة: كلم ل 
ّله  أعلم. حأول مسألتهماَ: إحأداهماَ سإؤال طلب، والثاَنية سإؤال اسإتعاَذة، وال

َو ُلك العف ّلهّم إني أسإأ والعاَفية، ومماَ يستحّب الدعاَء به في كلْ موطن: ال
ّله أعلم. ُلك الهدى والتقَى والعفاََف والغنى، وال ّلهّم إني أسإأ  ال

ّللْ من لللتح  الّصلة باَُب الّسلم 

ّللْ من الصلة ركٌن من أركاَنهاَ وفرٌض من فروضهاَ ل اعلم أن السلم للتح
لر السلف والخلف، تصّح إل به، هذا مذهب الشاَفعي وماَلك وأحأمد وجماَهي

 الصحيحُة المشهورة ُمصّرحأة بذلك. والحأاَديُث

له" واعلم أن الكملْ في السلم أن يقَول عن يمينه "الّسلُم ّل َوَرحْأَمُة ال ُكْم  ْي َل َع
ُكْم ْي َل َع له "الّسلُم  لر َيساَ َعْن  ُيستحّب أن يقَول معه: وبركاَته، َو له" ول  ّل َوَرحْأَمُة ال

ّله عليه وسإلم، وإن كاَن قد جاَء لنه خلف المشهور عن ّله صلى ال رسإول ال
جماَعة من أصحاَبناَ منهم إماَم الحرمين وزاهر في رواية لبي داود. وقد ذكره

ّياَني في الحلية، ولكنه ّله السرخسي والرو ّدمناَه، وال شاَذ، والمشهور ماَ ق
 أعلم.

ًا في جماَعة قليلة أو ًاَ أو منفرد ًاَ أو مأموم ّلي إماَم كثيرة في وسإواء كاَن المص
ّلم تسليمتين كماَ ذكرناَ ويلتفُت بهماَ إلى ُيس فريضة أو ناَفلة ففي كلْ ذلك 

ّنة لو تركهاَ لم يضّره؛ ثم الجاَنبين، والواجب تسليمة واحأدة، وأماَ الثاَنية فس
من لفظِ السلم أن يقَول: السلم عليكم، ولو قاَل: سإلم عليكم لم الواجب

الصح. ولو قاَل: عليكم السلم أجزأه على الصح، فلو قاَل: يجزئه على
ّله عليكم، أو السلم عليك أو سإلمي عليك، أو سإلمي عليكم، أو سإلم ال

قاَل: السلم عليهم، لم يجزئه شيء من هذا بل سإلُم عليكم بغير تنوين، أو
ًا ًاَ في كلْ ذلك، إل في قوله: السلم خلف، وتبطلْ صلته إن قاَله عاَمد عاَلم

ًاَ لم تبطلْ ول يحصلُْ عليهم، فإنه ل تبطلْ صلته به لنه دعاَء، وإن كاَن سإاَهي
ّللْ من الصلة، بلْ يحتاَج إلى اسإتئناَف سإلم للماَم التح صحيح، ولو اقتصر ا

أبو الطيب على تسليمة واحأدة أتى المأموم باَلتسليمتين. قاَل القَاَضي
للماَم فاَلمأموم باَلخياَر إن شاَء ّلم ا ّلم الطبري من أصحاَبناَ وغّيره: إذا سإ سإ

ّله أعلم.  في الحاَل، وإن شاَء اسإتدام الجلوس للدعاَء وأطاَل ماَ شاَء، وال

ّلمه إنساٌَن وهو ُله الرجلُْ إذا ك  في الّصلة باَُب ماَ يقَو

عن سإهلْ بن سإعد الساَعدي رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/147
ّله عنه:  رضي ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ٌء َبُه َشْي َناَ ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن  ّله صلى ال ُقَلْْ: أن رسإول ال َي ْل َف له  لت لفي َصل
َذا لإ له" وفي رواية في الصحيح: "  ّل ْبحاََن ال لح الّرجاَُل، سُإ ّب ُيَس ْل َف ُكْم أْمٌر  َب َناَ

لق ّف ُتَص ْل ُء" وفي رواية:)35  ( و ّنساَ لء".  ال ّنساَ ُق لل لفي ّتْص َوال لل  لبيُح للّرجاَ ّتْس  "ال

َد الّصلة لر بع  باَُب الذكاَ

ُء على اسإتحباَب الذكر بعد الصلة، وجاَءت فيه أحأاَديث كثيرة أجمع العلماَ
ًاَ من أهمهاَ: ّددة، فنذكُر أطراف  صحيحة في أنواع منه متع

ّله عنه قاَل: رويناَ في كتاَب الترمذي 1/148  عن أبي أماَمة رضي ال

ّله عليه وسإلم: أّي الدعاَء أسإمع؟ قاَل: ّله صلى ال للْ قيلْ لرسإول ال ْي ّل ْوُف ال "َج
ْكتوباَت لت الَم َوا َل ُبُر الّص ُد َو لخر،   )36  ( قاَل الترمذي: حأديث حأسن. "ال

ّله عنهماَ ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 2/149 عن ابن عباَس رضي ال
 قاَل:

ّله عليه وسإلم باَلتكبير. ّله صلى ال وفي كنُت أعرُف انقَضاَء صلة رسإول ال
ّله ّناَ" وفي رواية في صحيحيهماَ عن ابن عباَس رضي ال رواية مسلم "ك

ّناَُس من المكتوبة كاََن على عنهماَ: أن رفَع الصوت باَلذكر حأين ينصرُف ال
ّله لد رسإول ال ّله عليه وسإلم. وقاَل ابن عباَس: كنُت أعلُم إذا عه صلى ال

ُته انصرفوا، بذلك، إذا  )37  (.سإمع

ّله عنه قاَل: ورويناَ في صحيح مسلم 3/150  عن ثوباَن رضي ال

ّله عليه وسإلم إذا انصرف من صلته اسإتغفر ّله صلى ال ًاَ كاَن رسإول ال ثلث
َذا ْكَت ياَ  َتباََر ْنَك الّسلُم،  لم َو ْنَت الّسلُم  ُهّم أ ّل لم وقاَل: ال ْكرا لل َوا لل   قيلْ"الَجل

لفُر للوزاعي وهو أحأد رواة الحديث: كيف ْغ َت ّلَه، أسْإ لفُر ال ْغ َت السإتغفاَر؟ قاَل: اسْإ
ّلَه.  )38  ( ال

عن المغيرة بن شعبة رضي ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 4/151
ّله عنه:  ال

ّلم ّله عليه وسإلم كاَن إذا فرغ من الصلة وسإ ّله صلى ال قاَل: "ل أن رسإول ال
َلُه َو ْلُك  َلُه الُم َلُه،  لريَك  ُه ل َش َد َوحْأ ّلُه  لإلّ ال لديٌر؛ إلَه  َق ٍءء  ُكلّْ َشْي َو على  ُه َو ُد  الَحْم

ْيَت، َط ْع للَماَ أ َع  لن ُهّم ل ماَ ّل ْنَك ال لم ّد  َذا الَج ُع  َف ْن َي َول  ْعَت،  َن للَماَ َم لطَي  ْع ّد". َولَ ُم  الَج

 )39  (

ّله عنهماَ ورويناَ في صحيح مسلم، 5/152 ّله بن الزبير رضي ال  عن عبد ال

ّ لإل ُبَر كلّْ صلة حأين يسلم: "ل إلَه  ُد َلُه أنه كاَن يقَول  َلُه،  ُه ل َشريَك  َد َوحأ ّلُه  ال
ُكلّْ َلة  َع َو  ُه َو ُد  َلُه الَحْم َو ْلُك  ّ الُم لإل لإلَه  ّله، ل  لإلّ باَل َة  ّو ُق َولَ  ْوَل  لديٌر، ل حَأ َق ٍءء  َشْي

ّله ُء ال ّثناَ َلُه ال َو َفْضلُْ،  َلُه ال ْعَمُة و ّن َلُه ال ُه،  ّياَ لإلّ إ ُد  ُب ْع َن ّله َولَ  لإلّ ال الَحَسُن، ل إلَه 
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َه لر َك ْو  َل َو ّديَن  َلُه ال لصيَن  لل ّله صلى ُمْخ لفُروَن" قاَل ابن الزبير: وكاَن رسإول ال الكاَ
ّللْ بهّن ّله عليه وسإلم يه ُكلّْ صلة ال ُبَر   .ُد

 )40  (

ّله عنه: ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 6/153  عن أبي هريرة رضي ال

ّله عليه وسإلم فقَاَلوا: ّله صلى ال ذهَب أهلْ أن فقَراء المهاَجرين أتوا رسإول ال
ّلي، ُنص ّلون كماَ  ُيَص ُعلى والنعيم المقَيم،  ُثور باَلدرجاَت ال ّد ويصومون كماَ ال

ّدقون، نصوم، ولهم فضلْ من أموال يحّجون بهاَ ويعتمرون ويجاَهدون ويتص
ُكْم َقَ َب له َمْن سَإ لب ُكوَن  لر ْد ُت ًاَ  ْيئ ُكْم َش ّلُم َع ُأ َ فقَاَل: "أل  َول ُكـُْم،  َد ْع َب له َمْن  لب ُقَوَن  لب َتْس َو

ُكْم ْن لم ْفَضلَْ  ٌد أ ُكوُن أحَأ ّله! َي ُتْم؟ قاَلوا: بلى ياَرسإول ال ْع َن ْثلَْ ماَ َص لم َنع  لإلّ َمْن َص
ًاَ قاَل: َثلث ٍءة  ُكلّْ َصل ْلَف  ّبُروَن َخ َك ُت َو ُدوَن  َتْحَم َو ّبُحوَن  َثلثيَن". ُتَس  َو

قاَل أبو صاَلح الراوي عن أبي هريرة لماَ سإئلْ عن كيفية ذكره؟ يقَول:
ّلهن ثلث وثلثون. ّله أكبر، حأتى يكون منهّن ك ّله وال ُد ل ّله والحم سإبحاَن ال

ْثر بفتح الدال وإسإكاَن الثاَء المثلثة، وهو الماَل الكثير.  َد  )41  (الدثور: جمع 

ّله عنه، ورويناَ في صحيح مسلم، 7/154 ُعْجَرة رضي ال  عن كعب بن 

َ ّقَباٌَت ل َع ّله عليه وسإلم قاَل: "ُم ّله صلى ال ْو عن رسإول ال ُهّن أ ُل لئ لخيُب قاَ َي
ًاَ َثلث ٍءة:  َب ُتو ْك ٍءة َم ُكلّْ َصل ُبَر  ُد ُهّن  ُل لع ًة، فاَ َد لمي َتْح لثيَن  َثل َو ًاَ  َثلث َو لبيَحًة،  َتْس لثيَن  َثل َو

لثيَن َثل َو ًاَ  ًة". وأْربع لبير ْك  َت

 )42  (

ّله عنه، ورويناَ في صحيح مسلم، 8/155  عن أبي هريرة رضي ال

ّلَه ّبَح ال ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن سَإ ّله صلى ال ٍءة عن رسإول ال ُكلّْ َصل لر  ُب ُد في 
َثلثيَن، َو ًاَ  َثلث ّلَه  َد ال لم َوحَأ لثيَن،  َثل َو ًاَ  َتماََم المئة: َثلث َوقاََل  لثيَن،  َثل َو ًاَ  َثلث ّلَه  ّبَر ال َك و

ّ لإل لإلَه  ُكلّْ ل  َو على  ُه َو ُد  َلُه الَحْم َو ْلُك  َلُه الُم لريَك له،  ُه ل َش َد َوحْأ ّلُه  ٍءء ال َشْي
لد َب ْثلَْ َز لم َنْت  َكاَ َوإْن  ُه  لفَرْت َخطاَياَ ُغّ لديٌر،  لر" َق َبْح  )43  (.ال

عن سإعد بن أبي ورويناَ في صحيح البخاَري في أوائلْ كتاَب الجهاَد، 9/156
ّله عنه:  وقاَص رضي ال

ُبَر الصلة بهؤلء ُد ّوذ  ّله عليه وسإلم كاَن يتع ّله صلى ال الكلماَت: أن رسإول ال
لبَك أْن ُذ  ُعو َوأ لن،  ْب لمَن الُج لبَك  ُذ  ُعو َأ ّني  لإ ُهّم  ّل لبَك "ال ُذ  ُعو لر، وأ لل العُم َذ َأْر ّد إلى  ُأَر

لبَك ُذ  ُعو ْنياَ، وأ ّد لة ال َن ْت لر" لمْن ف ْب َقَ لب ال َذا َع  )44  (.مْن 

ّله بن ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي، 10/157 عن عبد ال
ّله  عنهماَ، عمرو رضي ال

لن ّلتاَ ْو َخ لن أ َلضتاَ ّله عليه وسإلم قاَل: "َخْص لهَماَ عن النبّي صلى ال ْي َل َع لفظُِ  ُيحاَ ل 
لسيٌر، َي ُهَماَ  ّنَة،  َدَخلَْ الَج للٌم إلّ  ٌد ُمْس ْب َتعاَلى َع ّلُه  ّبُح ال ُيَس لليلٌْ:  َق لهَماَ  لب ْعَملُْ  َي َوَمْن 
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ٍءة ُكلّْ َصل ُبَر  َئٌة ُد لم للَك َخْمُسوَن و َذ َف ًا،  َعْشر ّبر  َك ُي ًا، و َعْشر ُد  َيْحَم َو ًا،  َعْشر

ًاَ َبع ّبُر أْر َك ُي َو لا.  لميَز ٍءة في ال َئ لم ْلٌف وَخْمُس لن، وأ ّلساَ َعُة باَل َذ َمْضَج َذا أَخ لثيَن إ َثل َو
ّبُح ُيَس َو َثلثيَن،  َو ًاَ  َثلث ُد  لن". َويْحَم لن، وألٌف باَلميَزا ّلساَ َئٌة باَل لم َذلَك  َف َثلثيَن،  َو ًاَ  َثلث

ّله عليه وسإلم يعقَدهاَ بيده، قاَلوا: قاَل: ّله صلى ال فلقَد رأيت رسإول ال
ّله! ُكْم ـ ياَرسإول ال َد لتي أحَأ كيف هماَ يسير، ومن يعملْ بهماَ قليلْ؟ قاَل: "يأ

له يعني الشيطاَن ـ لت له في َصل لتي َلُه، ويأ ُقَو َي ْبلَْ أْن  َق ّوُمُه  َن ُي َف له  لم ُه في َمناَ ّكَر َذ ُي َف
َهاَ َل ُقَو َي ْبلَْ أْن  َق فيه عطاَء بن الساَئب وفيه  إسإناَده صحيح، إل أن"حأاََجًة 

( حأديثه هذا. اختلف بسبب اختلطه، وقد أشاَر أيوُب السختياَني إلى صحة
45( 

عن عقَبة بن ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي وغّيرهم، 11/158
ّله عنه قاَل:  عاَمر رضي ال

ُبَر ُد ّوذتين  ّله عليه وسإلم أن أقرأ باَلمع ّله صلى ال كلْ صلة. أمرني رسإول ال
ّوذات" فينبغي ّله أحأد، وقلْ أن يقَرأ: وفي رواية أبي داود "باَلمع قلْ هو ال
 )46  ( أعوذ برّب الفلق، وقلْ أعوذ برّب الناَس.

عن معاَذ رضي ورويناَ بإسإناَد صحيح في سإنن أبي داود والنساَئي، 12/159
ّله عنه:  ال

ّله عليه وسإلم أخذ بيده وقاَل: "ياَ ّله صلى ال ّني أن رسإوَل ال لإ له  ّل َوال ُذ!  َعاَ ُم
ُذ! ل لصيَك ياَ ُمعاَ ُأو َفقَاََل:  ّبَك،  لحأ ّني ُل لع ُهّم أ ّل ُقَوُل: ال َت ٍءة  ُكلّْ َصل لر  ُب ُد لفي  َعّن  َد َت

لرَك ْك لذ لتَك" على  َد لعباَ لن  َوحُأْس لرَك  ْك  )47  (.َوُش

ّله عنه قاَل: ورويناَ في كتاَب ابن السنّي، 13/160  عن أنس رضي ال

َته َته مسَح جبه َقضى صل ّله عليه وسإلم إذا  ّله صلى ال بيده كاََن رسإوُل ال
ّلُه الّرحْأَمُن لإلّ ال ُد أْن ل إلَه  َه ّني اليمنى، ثم قاَل: "أْش َع لهْب  ْذ ُهّم أ ّل لحأيُم، ال الّر

َهّم والحزَن  )48  (."ال

ّله عنه قاَل: ورويناَ فيه 14/161 ُأماَمة رضى ال  عن أبي 

ُبر مكتوبة ول ُد ّله عليه وسإلم في  ّله صلى ال ّوع إل ماَ دنوُت من رسإول ال تط
ّلهاَ، ُك َي  َوَخطاَياَ ُنوبي  ُذ لفْر لي  ْغّ ُهّم ا ّل ُته يقَول: "ال لني سإمع ُبْر لني واْج لعْش ْن ُهّم ا ّل ال

لق، َوالْخل لل  ْعماَ للح ال للَصاَ لني  لد ْه ّ َوا لإل َئهاَ  ّي لرُف سَإ َيْص َولَ  للحهاَ  للَصاَ لدي  ْه َي ّنُه لَ  إ
ْنَت  )49  (."َأ

ّله عنه: م ورويناَ فيه 15/162 ّي رضي ال  عن أبي سإعيد الخدر

ّله عليه وسإلم كاَن إذا فرغ من صلته ـ ل أدري قبلْ أن أن النبّي صلى ال
َعّماَ لة  لعّز ّبَك َرّب ال ْبحاََن ر ّلم ـ يقَول: "سُإ ّلم أو بعد أن يس َوسَإلٌم يس ُفوَن،  لص َي

له َرّب ّل لل ُد  َوالَحْم لليَن،  لميَن" على الُمْرسَإ َل َعاَ  )50  (.ال

ّله عنه قاَل: ورويناَ فيه16/162 َأنس رضي ال  عن 

66

javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F119%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F114%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F110%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%87%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%AF%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%9B%20%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%20%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%8B%D8%8C%20%D9%81%D9%8A%D9%87%20%D8%B2%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%20%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%D8%8C%20%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%91%D9%8E%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%20%D8%A3%D8%B4%D8%AF%20%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%8B%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1522%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%203/53%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%D9%89%D8%8C%20%D9%88%20%E2%80%8F(%E2%80%8F109%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%81%D9%8A%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%201/273%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%A8%D9%91%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D9%87%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%203/55%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1532%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2905%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%203/68%D8%8C%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%87%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%A8%D9%91%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%203/53%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5065%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F3407%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%203/74%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%82%D8%AF%20%D8%B5%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%8C%20%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%86%20%D8%A3%D9%86%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B5%D9%84%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%87%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%201/51%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5065%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F3407%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%203/74%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%82%D8%AF%20%D8%B5%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%8C%20%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%86%20%D8%A3%D9%86%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%20%D8%AD%D8%B5%D9%84%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%87%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%201/51%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عليه وسإلم يقَول إذا انصرف من الصلة: َعلْْ كاَن النبي صلى ال ُهّم اْج ّل "ال
لتَمُه، للي َخوا َعَم ْيَر  َوَخ ُه،  لخَر لري آ ُعُم ْيَر  ْلقَاََك َخ ْوَم أ َي ّياَمي  َأ ْيَر  َعلْْ َخ  )51  ( ."َواْج

ّله عنه: ورويناَ فيه 17/163  عن أبي بكرة رضي ال

ُدبر الصلة: ّله عليه وسإلم كاَن يقَول في  ّله صلى ال ُهّم إني أن رسإول ال ّل "ال
لب َذا َع َو لر  ْقَ َف َوال لر  ْف ُك لمَن ال لبَك  ُذ  ُعو لر". أ ْب َقَ  ال

 )52  (

ّله قاَل: ورويناَ فيه بإسإناَد ضعيف 18/164  عن فضاَلة بن عبيد ال

ُكْم ُد ّلى أحَأ َذا َص ّله عليه وسإلم: "إ ّله صلى ال له قاَل رسإول ال ّل لد ال لمي َتْح لب َدأ  ْب َي ْل َف
ّلي على ُيَص ُثّم  له،  ْي َل َع ّثناَء  َوال لبَماَ َتعاَلى  ُعو  ْد َي ُثْم ل ّله عليه وسإلم  ّنبّي صلى ال ال

َء"  )53  (.َشاَ

لة الّصبح َد َصل ّله تعاَلى بع لر ال  باَُب الحّث على ذك

 اعلم أن أشرَف أوقاَت الذكر في النهاَر، الذكُر بعد صلة الصبح.

ّله عنه في كتاَب الترمذي وغّيره قاَل: عن رويناَ 1/165  أنس رضي ال

لر َفْج ّلى ال ّله عليه وسإلم: "َمْن َص ّله صلى ال َد قاَل رسإوُل ال َع َق ُثّم  ٍءة  َع في َجماَ
ُثّم َع الَشْمُس،  ُل ْط َت ّتى  َتعاَلى حأ ّلَه  ُكُر ال ْذ ٍءة َي لر حَأّج َنْت كأْج لن كاَ ْي َت َع ْك ّلى َر َص

ٍءة ٍءة تاَم ٍءة تاَّم ُعْمَر ٍءة َو  )1  (  قاَل الترمذي: حأديث حأسن."تاَم

ّله عنه ورويناَ في كتاَب الترمذي وغّيره، 2/166  عن أبي ذر رضي ال

لر ُب ُد لفي  ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن قاََل  ّله صلى ال َو أن رسإول ال ُه َو لح  ْب لة الّص َصل
ّ لإل لإلَه  ّلَم: ل  َك َت َي ْبلَْ أْن  َق له  َلي لرْج ٍءن  َلُه ثاَ َو ْلُك  َلُه الُم َلُه،  لريَك  ُه لَ َش َد َوحْأ ّلُه  ال

ُيْحيي ُد  َعْشُر الَحْم َلُه  لتَب  ُك ٍءت  َعْشَر مّرا لديٌر  َق ٍءء  ُكلّْ َشْي َو على  ُه َو لميُت  ُي َو
ٍءت، وكاََن َدَرجاَ َعْشُر  َلُه  َع  لف َوُر ٍءت،  ّيئاَ َعْشُر سَإ ْنُه  َع لحَي  ٍءت، وُم ْوَمُه ذلَك حَأَسناَ َي

َلْم لن و ْيطاَ لمَن الّش لرَس  َوحُأ ٍءه  ْكُرو ُكلّْ َم لمْن  ٍءز  لحأْر َكُه في لفي  لر ْد ُي ٍءب أْن  ْن َذ لل لغ  َب ْن َي
له ّل لإلّ الّشْرَك باَل لم  ْو َي . قاَل الترمذي: هذا حأديث حأسن، وفي"َتعاَلى ذلَك ال

 )2  ( بعض النسخ: صحيح.

عن مسلم بن الحاَرث التميمي الصحاَبي ورويناَ في سإنن أبي داود، 3/167
ّله عنه،  رضي ال

َذا ّله عليه وسإلم أنه أسإّر إليه فقَاَل: إ ّله صلى ال لمْن عن رسإول ال ْفَت  ْنَصَر ا
لر ّناَ لمَن ال لني  لجْر ُهّم أ ّل للْ: ال ُقَ َف لب  لر ْغ لة الَم ُثّم َصل ْلَت ذلَك  ُق َذا  ّنَك إ ٍءت، فإ َع َمّرا ْب سَإ

لتَب ُك لتَك  َل ْي َل لمْن  ّنَك إْن ُمّت  للَك، فإ َذ ُقَلْْ ك َف ْبَح  ْيَت الّص ّل َذا َص ْنهاَ، وإ لم َواٌر  لج َلَك 
ْنهاَ". ُمّت لم َواٌر  لج َلَك  لتَب  ُك لمَك  ْو َي  لمْن 

 )3  (
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للماَم أحأمد وسإنن ابن ماَجه وكتاَب ابن السنّي، 4/168 عن ورويناَ في مسند ا
ّله عنهاَ  قاَلت: ُأّم سإلمة رضي ال

ّله عليه وسإلم إذا صلى الصبح قاَل: ّله صلى ال ُهّم إني كاَن رسإول ال ّل "ال
ًاَ لرْزق َو ّبلً،  َقَ َت َعَملً ُم ًاَ، و لفع ًاَ ناَ ْلم لع ُلَك  ًاَ". أسإأ ّيب  َط

 )4  (

ّله عنه: ورويناَ فيه، 5/169  عن ُصهيب رضي ال

ّله عليه وسإلم كاَن يحّرك شفتيه بعد صلة الفجر ّله صلى ال أن رسإول ال
لبَك ُهّم  ّل ّله! ماَ هذا الذي تقَول؟ قاَل: "ال لبَك بشيء، فقَلت: ياَرسإول ال َو لوُل،  ُأحأاَ

لتلُْ" ُأقاَ لبَك  َو لوُل،  ذكرته كثيرة، وسإيأتي في الباَب والحأاَديث بمعنى ماَ ُأَصاَ
ّول النهاَر ماَ ّله التي من بياَن الذكاَر التي تقَاَل في أ تقَّر به العيون إن شاَء ال

 تعاَلى.

ّنة قاَل: قاَل علقَمة بن قيس: ورويناَ عن أبي محمد البغوي في شرحا الس
للم بعد صلة الصبح  ّله تعاَلى من نومة العاَ . )5  (بلغناَ أن الرض تعّج إلى ال

ّله أعلم.  وال

 )6  (

َد لحا وعن ُيقَاَل عند الّصباَ لء باَُب ماَ   المساَ

َع منه، وأناَ ًا ليس في الكتاَب باٌَب أوسإ ٌع جد أذكُر إن اعلم أن هذا الباََب واسإ
ّلهاَ فهي نعمة ّفق للعملْ بك ُو ّله تعاَلى فيه جملً من مختصراته، فمن  شاَء ال
ّله تعاَلى عليه وطوبى له، ومن عجز عن جميعهاَ فليقَتصْر من وفضلْ من ال

ًا. مختصراتهاَ على ًا واحأد  ماَ شاَء ولو كاَن ذكر

ّله سإبحاَنه وتعاَلى: ّبْح والصلُْ في هذا الباَب من القَرآن العزيز قوُل ال َوسَإ }
لبهاَ} ُغُّرو ْبلَْ  َق َو لس  لع الّشْم ُلو ُط ْبلَْ  َق ّبَك  لد َر لد  { وقاَل تعاَلى: 130طه: لبَحْم لبَحْم ّبْح  َوسَإ

لر} ْبكاَ لل لشّي وا َع ْل ّبَك باَ ًاَ  وقاَل تعاَلى:55غّاَفر: َر َتَضّرع لسَك  ْف َن لفي  ّبَك  ُكْر َر ْذ َو ا }
ُدوَن َو َفًة  لخي لل     َو ّو والَصاَ ُد ُغ لل باَل ْو َقَ لمَن ال لر  ْه اللغة:  قاَل أهل205ْ العراف:}  الَج

لذيَن  {الصاَل جمع أصيلْ: وهو ماَ بين العصر والمغرب. وقاَل تعاَلى:  ّل لد ا ْطُر َت َول
ُدوَن لري ُي لشّي  َع ْل َوا لة  َدا َغ ْل ُهْم باَ ّب ُعوَن َر ْد َهُه     َي  قاَل أهلْ اللغة: العشّي:52النعاَم:}  َوْج

َكَر  {وغّروبهاَ. وقاَل تعاَلى:  ماَ بين زوال الشمس ْذ ُي َو َع  َف ُتْر ّلُه أْن  لذَن ال ٍءت أ ُيو ُب لفي 
َ     لفيهاَ اسْإُمُه، َول ٌة  لتجاََر لهْم  لهي ْل ُت لرجاٌَل ل  لل  ّو والَصاَ ُد ُغ ْل لفيهاَ باَ َلُه  ّبُح  له     ُيَس ّل لر ال ْك لذ َعْن  ٌع  ْي َب

  الية.36النور:}  

لشّي  {وقاَل تعاَلى:  َع ْل ّبْحَن باَ ُيَس َعُه  َباََل َم لج ّناَ سَإّخْرناَ ال لق     إ للْشَرا  .18 ص:}  َوا

ّله عنه، ورويناَ في صحيح البخاَري 1/170 ّداد بن أوس رضي ال  عن ش

لر: َفاَ ْغ لت ُد السْإ ّي ّله عليه وسإلم قاَل: "سَإ لإلَه عن النبّي صلى ال ّبي ل  ْنَت َر ُهّم أ ّل ال
ُدَك، وأناَ ْب َع لني وأناَ  َت ْقَ َل ْنَت َخ َلَك لإلّ أ ُء  ُبو ْعُت، أ َط َت لدَك ماَ اسْإ ْع َو َو لدَك  ْه َع على 
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َلّي، َع لتَك  ْعَم لن ْنَت، لب َأ لإلّ  ُنوَب  ّذ لفُر ال ْغ َي ّنه ل  لفْر لي فإ ْغّ َذنبي، فاَ لب ُء  ُبو لبَك َوأ ُذ  ُعو أ

ُيمسي فماَت دخلْ الجنة، أو ْعُت. إذا قاَل ذلك حأين  َن كاَن من لمْن َشّر ماَ َص
ُيصبح فماَت من يومه، مثله (أبوء: أقّر وأعتر معنى"أهلْ الجنة، وإذا قاَل حأين 

7( 

ّله عنه قاَل: ورويناَ في صحيح مسلم، 2/171  عن أبي هريرة رضي ال

ُيْصبُح لحأيَن  ّله عليه وسإلم: "َمْن قاََل  ّله صلى ال لسي: قاَل رسإول ال ُيْم لحأيَن  َو
ٌد لت أحَأ ْأ َلْم ي ٍءة  َئَة َمّر لم له  لد لبَحْم له و ّل ْبحاََن ال ّ سُإ لإل له  لب َء  لمّماَ جاَ ْفَضلَْ  لة بأ لقَياََم ْوَم ال َي

ْو ْثلَْ ماَ قاََل أ ٌد قاََل م لم أحَأ َعظي له ال ّل ْبحاََن ال له" وفي رواية أبي داود "سُإ ْي َل َع َد  َزا
له". لد لبَحْم  و

 )8  (

ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي وغّيرهماَ باَلسإاَنيد 3/172
ّله بن الصحيحة، ّله عنه قاَل: عن عبد ال ُخبيب ـ بضم الخاَء المعجمة ـ رضي ال

ّله عليه وسإلم خرجناَ في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبّي صلى ال
ُقلْْ، فلم أقلْ ًاَ، ثم قاَل:  ُقلْْ، فلم أقلْ شيئ ًاَ، ليصلي لناَ فأدركناَه فقَاَل: " شيئ

َو ُه ُقلْْ  ّله! ماَ أقول؟ قاَل:  ُقلْْ، فقَلت: ياَرسإول ال ٌد ثم قاَل:  ّلُه أحَأ ال
ٍءت َثلَث َمّرا لبُح  ُتْص لحأيَن  َو لسي  ُتْم لحأيَن  لن  ْي َت َذ ّو َع ٍءء َوالُم ُكلّْ َشْي لمْن  لفيَك  ْك  قاَل"َت

 الترمذي: حأديث حأسن صحيح.

 )9  (

ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي وابن ماَجه وغّيرهاَ باَلسإاَنيد 4/173
ّله عنه، عن أبي هريرة رضي الصحيحة،  ال

ّله عليه وسإلم أنه كاَن يقَول إذا أصبح: َبْحناَ، عن النبّي صلى ال لبَك أْص ُهّم  ّل "ال
َنُموُت لبَك  َو َنْحياَ،  لبَك  َو ْيناَ،  لبَك أْمَس لبَك َو ُهّم  ّل ّنُشوُر؛ وإذا أمسى قاَل: ال ْيَك ال َل لإ َو

لبَك َو ْيناَ،  ّنُشوُر أْمَس ْيَك ال َل لإ َو َنُموُت  لبَك  َو (.حأديث حأسن  قاَل الترمذي:"َنْحياَ، 
10( 

ّله عنه: ورويناَ في صحيح مسلم، 5/174  عن أبي هريرة رضي ال

ّله عليه وسإلم كاَن إذا كاَن في سإفر أو سإحر يقَول: َع أن النبّي صلى ال "سَإّم
ّبناَ ْيناَ، َر َل َع له  لئ َبل لن  َوحُأْس له  ّل لد ال لبَحْم ٌع  لم له مَن سإاَ ّل ًا باَل لئذ ْيناَ، عاَ َل َع لضلْْ  ْف ْبناَ، وأ لحأ َصاَ

لر ّناَ َع بفتح الميم "ال قاَل القَاَضي عياَض وصاَحأب المطاَلع وغّيرهماَ: سإّم
ّددة، ومعناَه: ًاَ على الذكر في السَحر المش ّلغ سإاَمع قولي هذا لغيره، تنبيه ب

َع بكسر الميم والدعاَء في ذلك الوقت، لم وضبطه الخطاَبي وغّيره سَإ
للماَم أبو سإليماَن الخطاَبي: ٌد. المخففة؛ قاَل ا َد شاَه ٌع معناَه: شه لم َع سإاَ لم سَإ

ُد ُع وليشهد الشاَه لع الساَم ّله تعاَلى على نعمته وحأسن وحأقَيقَته: ليسم حَأْمدناَ ال
 بلئه.

 )11  (
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنه ورويناَ في صحيح مسلم، 6/175 ّله بن مسعود رضي ال عن عبد ال
 قاَل:

ْيناَ ّله عليه وسإلم إذا أمسى قاَل: "أْمَس له، كاَن النبّي صلى ال ّل لل ْلُك  وأْمَسى الُم
ُه ل َد َوحأ ّلُه  لإلّ ال لإلَه  له ل  ّل لل ُد  َلُه والَحْم َلُه" قاَل الراوي: أراه قاَل فيهٌن: " لريَك  َش

ُد َلُه الَحْم َو ْلُك  لة الُم َل ْي ّل له ال لذ َه لفي  ْيَر ماَ  ُلَك َخ َقديٌر، َرّب أسإأ ٍءء  ُكلّْ َشْي َو على  ُه َو
َوَشّر َماَ لة  َل ْي ّل له ال لذ َه لمْن َشّر ماَ في  لبَك  ُعوذ  َدهاَ وأ ْع َب ْيَر َماَ  ُذ َوَخ ُعو َأ َهاَ، َرّب  َد ْع َب

ُذ ُعو لر، أ َب لك لء ال َوسُإو لم  َهَر َوال َكَسلْ  لمَن ال ٍءب في لبَك  َذا َع َو لر  ّناَ ٍءب في ال َذا َع لمْن  لبَك 
َبَح قاََل ذلَك َذا أْص َوإ لر،  ْب َقَ له ال ّل لل ْلُك  َبَح الُم َبْحناَ وأْص ًاَ: أْص ْيض  )12  (."أ

ّله عنه قاَل: ورويناَ في صحيح مسلم، 7/176  عن أبي هريرة رضي ال

ّله! ّله عليه وسإلم فقَاَل: ياَرسإول ال ماَ لقَيُت من جاَء رجلٌْ إلى النبّي صلى ال
ْيَت: لحأيَن أْمَس ْلَت  ُق ْو  َل له عقَرب لدغّتني الباَرحأة؟ قاَل: "أماَ  ّل لت ال للماَ َك لب ُذ  ُعو أ

َلْم َق  َل لمْن َشّر ماَ َخ لت  ّتاَّماَ  ذكره مسلم متصلً بحديث لخولة بنت"َتُضّرَك ال
ّله عنهاَ  وهكذا. حأكيم رضي ال

له"ورويناَه في كتاَب ابن السني، وقاَل فيه:  ّل لت ال للماَ َك لب ُذ  ُعو لمْن َشّر أ لت  ّتاَّماَ ال
ُه َيُضّر َلْم  ًاَ  َثلث َق  َل ٌء". ماَ َخ  َشْي

 )13  (

للسإناَد الصحيح في سإنن أبي داود والترمذي، 8/177 عن أبي هريرة ورويناَ باَ
ّله عنه  رضي ال

ّله! ُمْرني ّله عنه قاَل: ياَرسإول ال بكلماَت أقولهّن أن أباَ بكر الصديق رضي ال
لطَر َفاَ ُهّم  ّل للْ ال ُق للَم إذا أصبحُت وإذا أمسيت، قاَل: " لض، عاَ َوالْر لت  َوا الّسَم

ٍءء ُكلّْ َشْي لة، َرّب  َد َهاَ َوالّش لب  ْي َغ لمْن ال لبَك  ُذ  ُعو ْنَت، أ لإلّ أ ُد أن ل إلَه  َه َكُه، أْش للي َوَم
لسي ْف َن ْيَت َشّر  َذا أْمَس َوإ َبْحَت  َذا أْص ْلهاَ إ ُق له. قاََل:  لك لشْر َو لن  ْيطاَ َذا َوَشّر الّش َوإ

َعَك ْذَت َمْضَج   قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح."أَخ

 )14  (

رواية أبي ماَلك الشعري رضي ورويناَ نحوه في سإنن أبي داود من 9/178
ّله عنهم أنهم قاَلوا:  ال

ّلمناَ كلمة نقَولهاَ إذا أصبحناَ وإذا أمسيناَ ّله! ع واضطجعناَ، فذكره، ياَ رسإول ال
َعلى ًا  لرَف سُإوء َت ْقَ َن له "وأْن  لك لشْر َو ُه إلى وزاد فيه بعد قوله:  َنُجّر ْو  لسناَ أ ُف ْن أ

ٍءم" لل ّله عليه وسإلم ُمْس "وشركه" روي على وجهين: أظهرهماَ قوله صلى ال
للشراك: أي ماَ يدعو إليه وأشهرهماَ بكسر الشين مع إسإكاَن الراء من ا

ّله تعاَلى، والثاَني َشَركه للشراك باَل بفتح الشين والراء: ويوسإوس به من ا
 هاَء. حأباَئله ومصاَيده، واحأدهاَ َشَركة بفتح الشين والراء وآخره

 )15  (
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ّله ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 10/179 عن عثماَن بن عفاَن رضي ال
 قاَل: عنه

ُقَوُل َي ٍءد  ْب َع لمْن  ّله عليه وسإلم: "َماَ  ّله صلى ال ٍءم قاَل رسإول ال ْو َي ُكلّْ  لحا  في َصباَ
َيُضّر ّلذي لَ  له ا ّل لم ال ٍءة، باَسْإ َل ْي َل ُكلّْ  لء  َول في َوَمساَ لض  لفي الْر ٌء  له َشْي لم َع اسْإ َم

لليم، َع ُع ال لمي َو الّس ُه َو لء  ٌء الّسماَ َيُضّره َشْي َلْم  ٍءت   قاَل الترمذي: هذا"َثلَث َمّرا
ُة حأديث َفْجأ ْبُه  لص ُت َلم  حأسن صحيح، هذا لفظِ الترمذي. وفي رواية أبي داود: "
ٍءء".  َبل
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ّله عنه قاَل: ورويناَ في كتاَب الترمذي، 11/180  عن ثوباَن رضي ال

لحأيَن ّله عليه وسإلم: "َمْن قاََل  ّله صلى ال ّله قاَل رسإول ال لضيُت باَل لسي: َر ُيْم
ٍءد َصلى لبُمَحّم ًاَ، و لدين لم  للسْإل َوباَ ًاَ،  ّب ّله َر ًاَ على ال ّقَ ًاَ، كاََن حَأ ّي لب َن ّلم  َوسَإ له  ْي َل َع ّلُه  ال

َيُه تعاَلى أْن لض  في إسإناَده سإعد بن المرزباَن أبو سإعد البقَاَل باَلباَء،"ُيْر
ّفاَظ   ، وقد قاَل)17  (الكوفّي مولى حأذيفة بن اليماَن، وهو ضعيف باَتفاَق الح

غّريب من هذا الوجه، فلعله صّح عنده من الترمذي: هذا حأديث حأسن صحيح
بأسإاَنيد جيدة عن رجلْ خدم النبّي طريق آخر. وقد رواه أبو داود والنساَئي

ّله عليه وسإلم ّله عليه وسإلم عن النبّي صلى ال بلفظه، فثبت أصلْ صلى ال
ّله في ّله الحمد. وقد رواه الحاَكم أبو عبد ال المستدرك على الحديث، ول

وغّيره: الصحيحين؛ وقاَل: حأديث صحيح السإناَد، ووقع في رواية أبي داود
ًاَ" فيستحّب أن يجمع ّي ٍءد رسإول"ً وفي رواية الترمذي: "نب للسإاَن "وبمحم ا
ً ًاَ ورسإول"ً ولو اقتصر على أحأدهماَ كاَن عاَمل ّي  باَلحديث. بينهماَ فيقَول "نب
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ورويناَ في سإنن أبي داود بإسإناَد جيد لم يضعفه، عن أنس رضي 12/181
ّله عنه:  ال

ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن قاََل حأيَن ّله صلى ال لسي: أن رسإول ال ُيْم ْو  ُيْصبُح أ
َلَة ُد حَأَم له ُأْش ُدَك و له ُأْش َبْحُت  ّني أْص لإ ُهّم  ّل ّنَك ال لقََك أ ْل َع َخ لمي َوَج َتَك  َك لئ َوَمل لشَك  َعْر

ْنَت، لإلّ أ لإلَه  ْنَت ل  لر، أ ّناَ لمَن ال َعُه  ُب ّلُه ُر َق ال َت ْع ُلَك. أ َوَرسُإو ُدَك  ْب َع ًا  وأّن ُمَحّمد
َلهاَ َقاَ َوَمْن  ّناَر،  لمَن ال َفُه  ّلُه نْص َق ال َت ْع لن أ ْي َت َهاَ َمّر َل َقاَ ّلُه تعاَلى َفَمْن  َق ال َت ْع َأ ًاَ  َثلث

ًاَ َبع َأْر َهاَ  َل له، فإْن قاَ لع َباَ َثَة أْر لر". َثل ّناَ لمَن ال َتعاَلى  ّلُه  َقَه ال َت ْع  أ

 )19  (

ّناَم ورويناَ في سإنن أبي داود بإسإناَد لم يضعفه، 13/182 ّله بن غّ عن عبد ال
ّله عنه باَلغين  المعجمة والنون المشددة البياَضي الصحاَبي رضي ال

ّله عليه وآله وسإلم قاَل: "َمْن قاََل ّلى ال ّله ص ُهّم ماَ أن رسإول ال ّل ُيْصبُح: ال لحأيَن 
َدَك ل َوحْأ ْنَك  لم َف ٍءة  ْعَم لن لمْن  لبي  َبَح  ْد أْص َقَ َف ْكُر،  َلَك الّش َو ُد  َلَك الَحْم َلَك،  لريَك  َش

له؛ لم ْو َي ْكَر  ّدى ُش ْكَر أ ّدى ُش َقَد أ َف لسي  ُيْم لحأيَن  ْثلَْ ذلَك  لم َقاََل  له". َوَمْن  لت َل  َلي
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ماَجه، ورويناَ باَلسإاَنيد الصحيحة في سإنن أبي داود والنساَئي وابن 14/183
ّله  عنهماَ قاَل: عن ابن عمر رضي ال

ُيمسي ُع هؤلء الدعوات حأين  َد َي ّله عليه وسإلم  وحأين لم يكن النبّي صلى ال
لة، لخَر َياَ وال ْن ّد لفي ال َيَة  لف ُلَك العاَ ُهّم إني أسإأ ّل َو ُيصبح: "ال ْف َع ُلَك ال ُهّم إني أسإأ ّل ال

للي ْه َي وأ َياَ ْن ُد َو لديني  َيَة في  لف َعاَ لتي، َوال ْوعاَ لمْن َر لتي وآ ْوَرا َع ُتْر  ُهَّم اسْإ ّل للي، ال وَماَ
لني ْظ َف ُهّم احْأ ّل لقي، ال ْو َف لمْن  َو للي  لشماَ َعْن  َو لني  لمي َي َعْن  َو لفي  ْل لمْن َخ ّي و َد َي ْين  َب لمْن 

لتي" َتْح لمْن  ْغّتاََل  ُأ لتَك أْن  َظَم َع لب ُذ  ُعو يعني الخسف. قاَل الحاَكم أبو قاَل وكيع: وأ
للسإناَد. ّله: هذا حأديث صحيح ا  )21  ( عبد ال

للسإناَد الصحيح 15/184 عن ورويناَ في سإنن أبي داود والنساَئي وغّيرهماَ باَ
ّله عنه،  علّي رضي ال

ّله عليه وسإلم، أنه كاَن يقَول عند مضجعه: ّله صلى ال ّني عن رسإول ال لإ ُهّم  ّل "ال
لمْن لة  ّتاَّم لتَك ال للماَ َك لب َو لم  لري َك لهَك ال َوْج لب ُذ  ُعو ْنَت أ ُهّم أ ّل له، ال لت َي لص لبناَ ٌذ  لخ ْنَت آ َشر ماَ أ

ْغَرَم والَمأثَم، لشُف الَم ْك َذا َت ُع  َف ْن َي َولَ  ُدَك،  ْع َو َلُف  ُيْخ َول  ُدَك  ْن ْهَزُم ُج ُي ُهّم ل  ّل ال
لدَك لبَحْم َو َنَك  ْبحاَ ّد، سُإ ْنَك الَج لم ّد   )22  (."الَج

عن أبي عياَش ـ ورويناَ في سإنن أبي داود وابن ماَجه بأسإاَنيد جيدة 16/185
ّله عنه باَلشين المعجمة ـ رضي  ال

َذا لإ ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن قاََل  ّله صلى ال ّلُه أن رسإول ال لإلّ ال َبَح: ل إلَه  أْص
ْلُك َلُه الُم َلُه،  لريَك  ُه لَ َش َد َلُه َوحْأ لديٌر. كاََن  َق ٍءء  ُكلّْ َشْي َو على  ُه َو ُد  َلُه الَحْم َو

لمْن ٍءة  َب َق ْدُل َر ٍءت لع َناَ َعْشُر حَأَس َلُه  لتَب  ُك ّله عليه وسإلم، و لعيلَْ صلى ال لد إسْإَماَ َل َو
لمَن َوحُأّط ٍءز  لحأْر لفي  ٍءت، وكاََن  َدَرجاَ َعْشُر  َلُه  َع  لف َوُر ٍءت،  ّيئاَ َعْشُر سَإ ْنُه  لن َع ْيطاَ الّش

ّتى ْثلُْ ذلَك حأ لم َذا أْمَسى كاََن له  لإ َهاَ  َل َقاَ َوإْن  لسَي،  ُيْم  )23  (."ُيْصبَح حأتى 

عن أبي ماَلك ورويناَ في سإنن أبي داود، بإسإناَد لم يضعفه، 17/186
ّله عنه:  الشعري رضي ال

َبَح َذا أْص ّله عليه وسإلم قاَل: "إ ّله صلى ال ُقَلْْ أن رسإول ال َي ْل َف ُكْم  ُد َناَ:أحَأ َبْح َأْص  
لميَن، َل َعاَ له َرّب ال ّل لل ْلُك  َبَح الُم ُه وأْص َنْصَر َو ْتَحُه  َف لم  ْو َي َذا ال َه ْيَر  ُلَك َخ ُهّم أسإأ ّل ال

ُه ُنوَر ُه. َو َد ْع َب َوَشّر ماَ  له  لفي لمْن َشر ماَ  لبَك  ُذ  ُعو ُه، وأ َدا ُه َو َتُه  َك َبَر ُثّم إذا أْمَسى َو
ْثلَْ ذلَك". لم ُقَلْْ  َي ْل  َف

 )24  (

عن عبد الرحأمن بن أبي بكرة أنه قاَل ورويناَ في سإنن أبي داود، 18/187
لت! ُهّم لبيه: ياَ أب ّل َدني، ال َب لفي  لفني  ُهّم عاَ ّل إني أسإمعك تدعو كلّْ غّداة: "ال

لني لف لمَن عاَ لبَك  ُذ  ُعو ُهّم إني أ ّل َبَصري، ال لفني في  ُهّم عاَ ّل لعي، ال لر في سَإْم ْف ُك ال
لإلَه لر، ل  َقَب لب ال َذا َع لمْن  لبَك  َذ  ُعو ُهّم إني أ ّل لر، ال ْقَ َف ْنَت" تعيدهاَ حأين تصبح َوال لإلّ أ
ُتمسي، فقَاَل: إني سإمعت رسإول ًاَ حأين  ًاَ، وثلث ّله عليه وسإلم ثلث ّله صلى ال ال

ّنته ُأحأّب أن أسإتن بس  .يدعو بهّن، فأناَ 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية
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ّله عنهماَ ورويناَ في سإنن أبي داود 19/188  عن ابن عباَس رضي ال

لحأيَن ّله عليه وسإلم أنه قاَل: "َمْن قاََل  ّله صلى ال ْبحاَن  {ُيْصبُح  عن رسإول ال َفُس
َلُه َو لبحوَن.  ُتْص لحأيَن  َو ُتْمُسوَن  لحأيَن  له  ّل لحأيَن     ال َو ًاَ  ّي لش َع َو لض  َو الْر لت  َوا ُد في الّسَم الَحْم

لرُج ُيْخ لهُروَن.  ْظ َد     ُت ْع َب ليي الْرَض  ُيْح لمَن الَحّي، و ّيَت  لرُج الَم ُيْخ لت و ّي لمَن الَم َهاَ     الَحّي  لت ْو َم
ُتْخرُجوَن} للَك  َذ َك لفي19ـ17الروم:  َو َتُه  لحأيَن  أدرك ماَ فاَ ُهّن  َل َوَمْن قاَ له ذلَك،  لم ْو َي

َتُه في َفاَ ْدَرَك ماَ  َأ لسي  له ُيْم لت َل ْي  لم يضعفه أبو داود، وقد ضعفه البخاَري في"َل
 الكبير، وفي كتاَبه كتاَب الضعفاَء. تاَريخه

 )26  (

ّله عليه ورويناَ في سإنن أبي داود 20/189 عن بعض بناَت النبّي صلى ال
 وسإلم ورضي عنهّن،

ُقولي حأيَن ّلمهاَ فيقَول: " ُيع ّله عليه وسإلم كاَن  ُتْصبحيَن: أن النبّي صلى ال
َء له، ماَ شاَ ّل لإلّ باَل َة  ّو ُق له، ل  لد لبَحْم ّله و ْبحاََن ال ُكن، سُإ َي َلْم  َيشأ  َلْم  َكاََن، وَماَ  ّله  ال

ٍءء ُكلّْ َشْي ّلَه على  َلُم أّن ال ْع ّنُه أ ًاَ، فإ ْلم لع ٍءء  ُكلّْ َشْي لب ْد أحأاََط  َق ّلَه  َأّن ال لديٌر، و َق
لسي َمْن ُيْم لحأيَن  ُهّن  َل َقاَ َوَمْن  لسَي،  ُيْم ّتى  لفظَِ حأ ُيْصبُح حُأ لحأيَن  ُهّن  َل لفظَِ حأّت قاَ حُأ

 )27  (.ُيْصبَح"

ّله عنه ورويناَ في سإنن أبي داود 21/190 عن أبي سإعيد الخدري رضي ال
 قاَل:

ّله عليه وسإلم ذاَت يوم المسجد فإذا هو ّله صلى ال برجلْ من دخلَْ رسإوُل ال
ُأماََمَة! ماَ لي أَراَك ُيقَاَل له أبو أماَمة، فقَاَل: "ياَ أباَ  ًاَ في النصاَر  للس جاَ

ٍءة؟" قاَل: هموم لزمتني وديون ياَ لت َصل ْق َو لر  ْي َغّ لفي  لد  لج ّله! الَمْس رسإول ال
ّلُه َهَب ال ْذ َتُه أ ْل ُق َذا  ًاَ إ َكلم ّلُمَك  َع ُأ َفل  َنَك؟" قلت: قاَل: "أ ْي َد ْنَك  َع َهّمَك وقضى 

ُقلْْ ّله! قاَل:" لمَن بلى ياَ رسإول ال لبَك  ُذ  ُعو لإني أ ُهّم  ّل ْيَت: ال َذا أْمَس َوإ َبْحَت  َذا أْص إ
َهّم لن ال ْب لمَن الُج لبَك  ُذ  ُعو للْ، وأ َكَس لز وال َعْج لمَن ال لبَك  ُذ  ُعو للْ، والُحزن، وأ ُبخ وال

لر ْه َق َو لن  ْي ّد لة ال َب َل َغّ لمْن  لبَك  ُذ  لل" وأعو ّله.الّرجاَ  قاَل: ففعلُت ذلك، فأذهَب ال
 )28  ( وقضى عني ديني. تعاَلى هّمي وغّّمي

ّله بن أبزى ورويناَ في كتاَب ابن السني، بإسإناَد صحيح، 22/191 عن عبد ال
ّله عنه  قاَل: رضي ال

َناَ َبْح ّله عليه وسإلم إذا أصبح قاَل: "أْص ّله صلى ال لة كاَن رسإوُل ال ْطَر لف على 
ٍءد صلى ّياَ ُمَحّم لب لن ن ْي لد َو لص،  للْخل لة ا للَم َك لم، و للسْإل لة ا ّل لم َو ّله عليه وسإلم،  ال

ًاَ للم ًاَ ُمْس لنيف ّله عليه وسإلم حَأ لهيَم صلى ال ْبَرا لكيَن". لإ لر لمَن الُمْش  وَماَ أناَ 

ّيناَ محمد" وهو غّير ممتنع، ّله قلُت: كذا وقع في كتاَبه: "ودين نب ّله صلى ال ولع
ّله أعلم. َعه غّيره فيتعلمه، وال ًا ليسم  عليه وسإلم قاَل ذلك جهر

 )29  (
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله ورويناَ في كتاَب ابن السني، 23/192 ّله بن أوفى رضي ال عن عبد ال
 عنهماَ قاَل:

َبْحناَ ّله عليه وسإلم إذا أصبح قاَل: أْص ّله صلى ال ْلُك كاَن رسإول ال َبَح الُم وأْص
ُء لرياَ ْب لك َوال له،  ّل لل ُد  َوالَحْم َوَجلّْ،  َعّز  له  ّل ْيلُْ لل ّل َوال َوالْمُر  ُق  ْل َوالَخ له،  ّل لل َظَمُة  َع َوال

َكَن َوماَ سَإ َهاَُر  ّن ًاَ، َوال لر َصلحأ ّنهاَ َذا ال َه ّوَل  َأ َعلْْ  ُهّم! اْج ّل َتعاَلى، ال له  ّل لل لفيهماَ 
َأْرحَأَم ًاَ، ياَ  َفلحأ ُه  لخَر ًاَ وآ َنجاَحأ َطُه  ْوسَإ َأ لميَن!". َو لحأ  الّرا

 )30  (

عن ورويناَ في كتاَبي الترمذي وابن السني، بإسإناَد فيه ضعف، 24/193
ّله  عنه َمعقَلْ بن يساَر رضي ال

لبُح ُيْص لحأيَن  َقاََل  ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن  ُذ عن النبّي صلى ال ُعو ٍءت: أ َثلَث َمّرا
لن َطاَ ْي لمَن الّش لم  للي َع لميع ال له الّس ّل لر، باَل لة الَحْش لمْن سُإوَر ٍءت  َثلَث آياَ َأ  َقَر َو لم،  لجي الّر

َتعاَلى ّلُه  ّكلَْ ال لفي َو َوإْن ماََت  لسَي،  ُيْم ّتى  له حَأ ْي َل َع ّلوَن  ُيَص ٍءك  َل ْلَف َم َأ لعيَن  ْب له سَإ لب
ْلَك لبت لسي كاََن  ُيْم لحأيَن  َهاَ  َل َقاَ َوَمْن  ًا،  لهيد لم ماََت َش ْو َي للَك ال لة". َذ َل لز ْن  الَم

 )31  (

عن محمد بن إبراهيم، عن أبيه رضي ورويناَ في كتاَب ابن السنّي، 25/194
ّله عنه قاَل:  ال

َناَ أن ّله عليه وسإلم في سإرية، فأَمَر ّله صلى ال َناَ رسإوُل ال َه نقَرأ إذا أمسيناَ وّج
ُكْم وأصبحناَ: ْقَناَ َل َنماَ َخ ُتْم أ ْب لس َفَح َأ ًاَ     { َبث   فقَرأناَ، فغنمناَ وسإلمناَ.115المؤمنون: }  َع

 )32  (

ّله عنه: ورويناَ فيه 26/195  عن أنس رضي ال

ّله عليه وسإلم كاَن يدعو بهذه الدعوة إذا أصبح ّله صلى ال وإذا أن رسإول ال
لمْن لبَك  ُذ  ُعو لر، وأ ْي لة الَخ َفْجأ ُلَك مْن  ُهّم أسإأ ّل لة الّشّر". أمسى: "ال  َفجأ

 )33  (

ّله عنه قاَل: ورويناَ فيه 27/196  عن أنس رضي ال

ّله عنهاَ: "ماَ ّله عليه وسإلم لفاَطمة رضي ال ّله صلى ال لك أْن قاَل رسإول ال ُع َن َيْم
َذا َوإ لت  َبْح َذا أْص لليَن إ ُقَو َت له؟  لب لك  لصي ُأو لعي ماَ  لبَك َتْسَم ّيوُم  َق َياَ  لت: ياَ حَأّي  ْي أْمَس

ّلُه ُك لني  للْح لي شأ لغيُث فأْص َت لن" أسْإ ْي َع َفَة  َطْر لسي  ْف َن ْلني إلى  لك َت  )34  (.َولَ 

ّله عنهماَ: ورويناَ فيه، بإسإناَد، ضعيف، 28/197  عن ابن عباَس رضي ال

ُبه ُتصي ّله عليه وسإلم أنه  ّله صلى ال الفاَُت، فقَاَل أن رجلً شكاَ إلى رسإول ال
َبْحَت: َذا أْص ُقلْْ إ ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال له على له رسإوُل ال ّل لم ال باَسإ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ٌء" َلَك َشْي َهُب  ْذ َي ّنُه ل  ْهلي وَماَلي، فإ لسي وأ ْف فقَاَلهّن الرجلُْ، فذهبْت عنه َن
 الفاَُت.

 )35  (

ُأّم سإلمة رضي ورويناَ في سإنن ابن ماَجه وكتاَب ابن السني، 29/198 عن 
ّله عنهاَ؛  ال

ّله عليه وسإلم كاَن إذا أصبح ّله صلى ال ُلَك أّن رسإوَل ال ُهّم إني أسإأ ّل قاَل:"ال
ً َعَمل َو ًاَ،  ّيب َط ًاَ  لرْزق َو ًاَ،  ًاَ ناَفع ْلم ّبل"ً. لع َقَ َت  ُم

 )36  (

ّله عنهماَ، قاَل: ورويناَ في كتاَب ابن السني، 20/199  عن ابن عباَس رضي ال

َذا ّله عليه وسإلم: "َمْن قاََل إ ّله صلى ال َبُحُت قاَل رسإول ال ُهّم إني أْص ّل َبَح: ال أْص
ٍءر، ْت َوسَإ ٍءة  َي لف َوعاَ ٍءة  ْعَم لن ْنَك في  ْنياَ م ّد لفي ال ْتَرَك  َوسَإ َتَك  َي لف َعاَ َو َعلّي  َتَك  ْعَم لن لتّم  فأ

لة. لخَر َتعاَلى أْن وال له  ّل ًاَ على ال ّقَ َأْمَسى، كاَن حَأ َذا  لإ َو َبَح  َذا أْص لإ ٍءت  لتّم َثلَث َمّرا ُي
له" ْي َل  )37  (.َع

ّوام رضي ورويناَ في كتاَبي الترمذي وابن السني، 31/200 عن الزبير بن الع
ّله عنه،  ال

ٍءحا لمْن َصباَ ّله عليه وسإلم قاَل: "ماَ  ّله صلى ال ٍءد عن رسإول ال لإلّ ُمناَ ُد  لعباَ لبُح ال ُيْص
ّدوس" وفي ُقَ لك ال ْبحاََن الَمل لدي: سُإ ّيهاَ ُيناَ لرٌخ: أ رواية ابن السني "إلّ َصَرَخ َصاَ

ّبحوا الَملَك ُق! سَإ ّدوَس" الخلئ ُقَ  )38  (.ال

ّله عنه، قاَل: ورويناَ في كتاَب ابن السني، 32/201 ُبريدة رضي ال  عن 

َبَح َذا أْص َقاََل إ ّله عليه وسإلم: "َمْن  ّله صلى ال ّبَي قاَل رسإوُل ال َذا أْمَسى: َر لإ َو
َو ُه لإلّ  لإلَه  له ل  ْي َل َع ْلُت  ّك َو َت ّلُه  ّ ال لإل لإلَه  لم، ل  َعظي لش ال َعْر َو َرّب ال ُه َو ْلُت  ّك َو َت له  ْي َل َع

ّلُه َلُم ال ْع َأ ُكْن،  َي َلْم  ْاَ  َيش َلْم  ّلُه كاََن، وَماَ  َء ال لظيُم، ماَ شاَ َع للّي ال َع ّلَه على ال أّن ال
ٍءء ُكلّْ َشْي لب ْد أحأاََط  َق ّلَه  لديٌر، وأّن ال َق ٍءء  ّنة ُكلّْ َشْي َدَخلَْ الَج ُثّم َماََت  ًاَ،  ْلم (."لع

39( 

ّله عنه؛ ورويناَ في كتاَب ابن السني، 33/202  عن أنس رضي ال

ُكْم ُد لجُز أحَأ ْع َي ّله عليه وسإلم قاَل:"أ ّله صلى ال لبي أن رسإول ال ُكوَن كأ َي أْن 
َياَ َرسُإوَل ٍءم  ُبو َضْمَض َوَمْن أ ُلوا:  ٍءم؟" قاَ َبَح قاََل: َضْمَض َذا أْص لإ َكاََن  له؟! قاََل: " ّل ال

ْد َق لإني  ُهّم  ّل للُم ال ْظ َي َولَ  َتَمُه،  ُتُم َمْن َش َيْش َفل  َلَك،  لضي  لعْر َو لسي  ْف َن ْبُت  َه َمْن َو
َبُه" لرُب َمْن َضَر َيْض َول  َلَمُه،   )40  ( .َظ

ّله عنه، ورويناَ فيه، 34/203  عن أبي الدرداء رضي ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ٍءم ْو َي ُكلّْ  لفي  ّله عليه وسإلم قاَل:"َمْن قاََل  لحأيَن عن النبّي صلى ال َو ُيْصبُح  لحأيَن 
له ْي َل َع َو  ُه لإلّ  لإلَه  ّلُه ل  لبَي ال لسي: حَأْس َع ُيْم ْب لم سَإ لظي َع لش ال َعْر َو َرّب ال ُه َو ْلُت  ّك َو َت

ّلُه ُه ال َفاَ َك ٍءت  لة". َمّرا لخَر ْنياَ وال ّد لر ال لمْن أْم  َتعاَلى ماَ أهّمُه 

 )41  (

عن أبي ورويناَ في كتاَبي الترمذي وابن السني، بإسإناَد ضعيف، 35/204
ّله عنه قاَل:  هريرة رضي ال

َقرأ  ّله عليه وسإلم: "َمْن  ّله صلى ال لمن إلى:  {قاَل رسإول ال ْؤ له     حَأم} الُم ْي َل لإ }
لصيُر} ُيْصبُح3ـ1غّاَفر:  الَم لحأيَن  لسإّي  ُكْر َوَمْن  وآيَة ال لسي،  ُيْم ّتى  لهَماَ حأ لب لفظَِ  حُأ

ّتى لهماَ حَأ لب لفظَِ  لسي حُأ ُيْم لحأيَن  ُهماَ   .ُيْصبَح" َقرأ

 )42  (

ّفقَه ّله فهذه جملٌة من الحأاَديث التي قصدناَ ذكَرهاَ، وفيهاَ كفاَيٌة لمن و ال
ّله العظيم التوفيَق للعملْ بهاَ وسإاَئر وجوه الخير.  تعاَلى، نسأُل ال

 عن طلق بن حأبيب، قاَل: ورويناَ في كتاَب ابن السني، 36/205

ُتك، فقَاَل: ماَ جاَء رجلٌْ إلى أبي الدرداء فقَاَل: ياَ أباَ الدرداء قد احأترق بي
ّله ّله عّز وجلّْ ليفعلَْ ذلك بكلماَت سإمعتهّن من رسإول ال احأترق، لم يكن ال

ُيمسي، وَمْن ْبه مصيبٌة حأتى  ّول نهاَره لم تص ّله عليه وسإلم، من قاَلهاَ أ صلى ال
لإلَه قاَلهاَ ُهَّم أنَت َربي، ل  ّل ُيصبَح: "ال ْبه مصيبٌة حأتى  ْنَت آخَر النهاَر لم تص َأ لإلَّ 

َء لم، ماَ شاَ لظي َع لش ال َعْر ْنَت َرّب ال ْلُت وأ ّك َو َت ْيَك  َل َلْم َع ْأ  َيش َلْم  َوَماَ  ّلُه كاََن،  ال
ّ لإل َة  ّو ُق َول  ْوَل  ُكْن، ل حَأ ٍءء َي ُكلّْ َشْي َعلى  ّلَه  َلُم أّن ال ْع لم، أ لظي َع للّي ال َع له ال ّل باَل

لديٌر، لبَك َق ُذ  ُعو لإني أ ُهّم  ّل ًاَ، ال ْلم لع ٍءء  ُكلّْ َشْي لب ْد أحَأاََط  َق ّلَه  لسي، وأّن ال َنْف لمْن َشّر 
َيتهاَ، إّن لص لبناَ ٌذ  لخ ْنَت آ ٍءة أ ّب َدا ُكلّْ  لمْن َشّر  ٍءم". َو لقَي َت ٍءط ُمْس لصَرا ّبي على   َر

ّله عليه وسإلم، لم يقَلْ عن ورواه من طريق آخر، من أصحاَب النبّي صلى ال
لرك داَرك فقَد أبي الدرداء، وفيه: أنه تكّرر مجيء الرجلْ إليه يقَول: أد

ّله عليه وسإلم احأترقْت وهو يقَول: ماَ احأترقْت لني سإمعُت النبّي صلى ال
ُيصبح هذه الكلماَت ـ يقَول: ُيصبه في "َمن قاَل حأين  وذكر هذه الكلماَت ـ لم 

 وقد قلتهاَ اليوم، ثم قاَل: انهضوا بناَ،"يكرهه نفسه ول أهله ول ماَله شيء
 فاَنتهوا إلى داره وقد احأترق ماَ حأولهاَ ولم يصبهاَ شيء. فقَاَم وقاَموا معه،

 )43  (

لة الجمعة ُيقَاَُل في َصبيح  باَُب ماَ 

ُيزاد ُيقَاَل فيه، و ُيقَاَل في غّير يوم الجمعة   اسإتحباَُب)44  ( اعلم أن كلّْ ماَ 
ُد ُيزا ّله كثرة الذكر فيه على غّيره، و ّله صلى ال ُة الصلة على رسإول ال كثر

 عليه وسإلم.

ّله عنه ورويناَ في كتاَب ابن السني، 1/206  عن أنس رضي ال
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لبيَحَة ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن قاََل َص لة عن النبّي صلى ال ْبلَْ َصل َق لة  َع لم الُجُم ْو َي
لذي ل ّل ّلَه ا لفُر ال ْغ َت لة: أسْإ َدا َغ ٍءت ال َثلَث َمّرا له  ْي َل لإ ُتوُب  ّيوَم وأ َقَ َو الَحّي ال ُه لإلّ  لإلَه 

َفَر لر". َغّ َبْح لد ال َب ْثلَْ َز لم َنْت  َكاَ ْو  َل َو َبُه  ُنو ُذ ّلُه   ال

للكثاَُر من الدعاَء في جميع يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى ُيستحّب ا و
ُتلف فيهاَ على أقوال للجاَبة، فقَد اخ َء مصاَدفة سإاَعة ا غّروب الشمس َرجاَ

هي بعد طلوع الفجر وقبلْ طلوع الشمس، وقيلْ: بعد طلوع كثيرة، فقَيلْ:
وقيلْ: بعد العصر، وقيلْ غّير ذلك. والصحيُح، بلْ الشمس، وقيلْ: بعد الزوال،

عن أبي موسإى  :)45  ( ثبت في صحيح مسلم الصواُب الذي ل يجوز غّيُره ماَ
ّله عليه ّله صلى ال ّي، عن رسإول ال للماَم الشعر وسإلم؛ أنهاَ ماَ بيَن جلوس ا

ّلم من ُيَس  )46  ( .الصلة على المنبر إلى أن 

لت الّشمس َيقَوُل إذا طلع  باَُب ماَ 

ّي رويناَ في كتاَب ابن السني، بإسإناَد ضعيف، 1/207 عن أبي سإعيد الخدر
ّله عنه،  قاَل: رضي ال

ّله عليه وسإلم إذا طلعت الشمس قاَل: ّله صلى ال له كاَن رسإول ال ّل لل ُد  "الَحْم
لمْن لس،  َء باَلَشْم َوجاَ َتُه،  َي لف ْوَم عاَ َي َلناَ ال ّل ّلذي َج ُد ا َه َبْحُت أْش ُهّم أْص ّل لعهاَ، ال َل ْط َم

لسَك، ْف َن لل له  لب ْدَت  له لبماَ َش لقََك َلَك  ْل ُع َخ لمي َوَج لشَك  َعْر َلُة  ُتَك وحَأَم َك لئ له َمل لب َدْت  له َوَش
ْنَت َأ ّنَك  ْنَت إ لإلّ أ لإلَه  لط، ل  لقَْس لئُم باَل ْنَت القَاَ لإلّ أ لإلَه  ّلُه ل  ُتْب ال ْك لكيُم، ا لزيُز الَح َع ال

للي ُأو لتَك و َك لئ لة َمل َد َد َشهاَ ْع َب َدتي  ْنَك الّسلُم َشهاَ لم َو ْنَت الّسلُم  ُهّم أ ّل لم، ال ْل لع ال
ْيَك الّسلُم، َل لإ َناَ، وأْن َو َت َو ْع َد َلناَ  لجيَب  َت َتْس لم أْن  ْكَرا لل لل وا َذا الَجل ُلَك ياَ  أسإأ

لمْن ّناَ  َع َتُه  ْي َن ْغّ َعّمْن أ َناَ  لني ْغ ُت َتناَ، وأْن  َب ْغّ َناَ َر َي لط ْع لني ُت لدي ُهّم أْصلْح لي  ّل لقََك، ال ْل َخ
للْح لي لري، وأْص لعْصَمُة أْم َو  ُه لذي  ّل للْح لي ا لتي، وأْص لعيَش لفيهاَ َم لتي  ّل َي ا ْنياَ ُد

ْيهاَ َل لتي إ ّل لتي ا لخَر لبي آ َل َقَ ْن  )47  (."ُم

ًاَ عليه أنه ورويناَ فيه 2/208 ّله عنه موقوف ّله بن مسعود رضي ال عن عبد ال
له ّل لل ُد  َيْرقُب له طلوع الشمس، فلماَ أخبره بطلوعهاَ قاَل: الَحْم لذي جعلَْ من  ّل ا

له من لفي َلناَ  ْوَم وأقاَ َي َذا ال َه َناَ  َل َهَب   )48  ( َو

لت ّل   الّشمس)49  ( باَُب ماَ يقَوُل إذا اسإتقَ

ّله عنه، رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/209  عن عمرو بن عبسة رضي ال

لقَلّْ َت َتْس ّله عليه وسإلم قاَل: "ماَ  ّله صلى ال ٌء عن رسإول ال َقَى َشْي ْب َي َف الّشْمُس 
ّلَه ّبَح ال لإلّ سَإ َعاَلى  َت له  ّل لق ال ْل لن لمْن َخ ْيطاَ لمَن الّش لإلّ ماَ كاََن  ُه  َد لم َوحَأ َوَجلّْ  َعّز 

لني َب لء  َتاَ ْع لشَراُر وأ َفقَاََل: " َدَم؟  لني آ َب ْعتاَء  َعْن أ ْلُت  َفسأ َدَم"  لق" آ ْل  )50  (.الَخ

لس إلى َوال الّشم َد َز  العصر باَُب ماَ يقَوُل بع

َء، َبه، وإذا خرَج من بيته، وإذا دخلَْ الخل لبَس ثو َل وإذا خرج منه، قد تقَدم إذا 
َبه، وإذا صاََر فيه، َد، وإذا وصلَْ باَ َد المسج َأ، وإذا قص وإذا سإمع وإذا توّض
َد ُله إذا أرا للقاَمة، وماَ يقَو ّذن والمقَيَم، وماَ بين الذان وا القَياَم للصلة، المؤ
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ُله بعدهاَ، وهذا ُله في الصلة من أّولهاَ إلى آخرهاَ، وماَ يقَو ّله يشترُك وماَ يقَو ك
ُع الصلوات.  فيه جمي

للكثاَر من الذكاَر وغّيرهاَ من العباَدات عقََب الزوال.  ويستحّب ا

ّله عنه لماَ رويناَ في كتاَب الترمذي 1/210 ّله بن الساَئب رضي ال  عن عبد ال

ًاَ بعد أن تزول ّلي أربع ُيص ّله عليه وسإلم كاَن  ّله صلى ال الشمس أن رسإول ال
لء، َواُب الّسماَ ْب لفيهاَ أ َتُح  ْف ُت ّنهاَ سإاَعٌة  َد لي قبلْ الظهر، وقاَل: "إ َع َيْص لحأّب أْن  ُأ ف

للٌح َعَملٌْ َصاَ  حأديث حأسن.  قاَل الترمذي:"لفيهاَ 

ّله تعاَلى: ُة الذكاَر بعد وظيفة الظهر؛ لعموم قول ال ُيستحّب كثر ّبْح و َوسَإ لبَحْمد     {
لر} ْبكاَ لل َوا لشّي  َع ّبَك باَل اللغة: العشّي من زوال الشمس إلى  قاَل أهل55ْغّاَفر:  َر

للماَم أبو منصور الزهري  : العشّي عند العرب: ماَ بين أن )51  (غّروبهاَ. قاَل ا
 )52  ( الشمس إلى أن تغرب. تزوَل

لب ُغّرو لر إلى  َد العص ُله بع  الّشمس باَُب ماَ يقَو

للكثاَُر من ُيستحّب ا ُله بعد الظهر والعصر كذلك، و الذكاَر في قد تقَدم ماَ يقَو
ًا فإنهاَ الصلة الوسإطى على قول جماَعاَت من السلف ًاَ متأكد العصر اسإتحباَب

ُة العتناَء باَلذكاَر في الصبح، فهاَتاَن الصلتاَن ُتستحّب زياَد والخلف، وكذلك 
للكثاَُر من الذكاَر بعد العصر أصّح ُيستحّب ا ماَ قيلْ في الصلة الوسإطى، و

ّله تعاَلى:  وآخر النهاَر ْبلَْ  {أكثر، قاَل ال َق َو لس  لع الّشْم ُلو ُط ْبلَْ  َق ّبَك  لد َر لبَحْم ّبْح  َفَس
لبهاَ} ّله تعاَلى: 130طه:  ُغُّرو لد  { وقاَل ال لبَحْم ّبْح  لر     َوسَإ ْبكاَ لل لشّي وا َع ّبَك باَل غّاَفر:}  َر

ّله تعاَلى: 55 ّبَك  { وقاَل ال ُكْر َر ْذ لل     وا ْو َقَ لمَن ال لر  ْه ُدوَن الَج َو َفًة  لخي َو ًاَ  َتَضّرع لسَك  ْف َن في 
ّو ُد ُغ لفيهاَ  { وقاَل تعاَلى: 205العراف:  والَصاَل}     باَل َلُه  ّبُح  لرجاٌَل     ُيَس لل  ّو والَصاَ ُد ُغ باَل

لر ْك لذ َعْن  ٌع  ْي َب َول  ٌة  لتجاََر لهْم  لهي ْل ُت له     ل  ّل  وقد تقَدم أن الصاَل ماَ بين36 النور:}  ال
 العصر والمغرب.

ّله عنه ورويناَ في كتاَب ابن السني بإسإناَد ضعيف، 1/211 عن أنس رضي ال
 قاَل:

َع للَس َم َأْج َلْن  ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال َعّز قاَل رسإول ال ّلَه  ُكُروَن ال ْذ َي ٍءم  ْو َق
ْغُرَب َت لر إلى أْن  َعْص لة ال لمْن َصل َيًة َوَجلّْ  لن َثَماَ َق  لت ْع َأْن أ لمْن  الّشْمُس، أحَأّب إلّي 

لد َل َو لعيلَْ لمْن   )53  (."إسْإماَ

َع أذاَن ُله إذا سإم  المغرب باَُب ماَ يقَو

ّله عنهاَ رويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 1/212 ُأّم سإلمة رضي ال عن 
 قاَلت:

ّله عليه وسإلم أن أقول عند أذان ّله صلى ال ّلمني رسإوُل ال ُهّم ع ّل المغرب: "ال
َواُت لرَك وأْص َنهاَ َباَُر  ْد لإ َو للَك  ْي َل ْقباَُل  َذا إ لفْر لي" َه ْغّ لتَك فاَ  )54  (.ُدعاَ

لة َد َصل ُله بع  المغرب باَُب ماَ يقَو
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ًاَ أنه يقَول عقَيب كلْ الصلوات الذكاََر المتقَدمة، ُيستحّب أن قد تقَدم قريب و
ّنة المغرب: ّلي سإ َد فيقَول بعد أن يص  يزي

ّله عنهاَ قاَلت: ماَ رويناَه في كتاَب ابن السني 1/213 ُأّم سإلمة رضي ال  عن 

ّله عليه وسإلم إذا اصرف من صلة المغرب يدخلْ ّله صلى ال كاَن رسإول ال
لر ْبَصاَ َل َوا لب  ُلو ُقَ ّلَب ال َقَ َبناَ فيصلي ركعتين ثم يقَول فيماَ يدعو: "ياَ ُم ُلو ُق ّبْت  َث

لنَك". لدي  على 

 )55  (

 عن عماَرة بن شبيب قاَل: ورويناَ في كتاَب الترمذي 2/214

لإلَه ّله عليه وسإلم: "َمْن قاََل ل  ّله صلى ال لريَك قاَل رسإول ال ُه لَ َش َد َوحْأ ّلُه  لإلّ ال
ليي ُيْح ُد  َلُه الَحْم َو ْلُك  َلُه الُم ٍءت َلُه،  َعْشَر َمّرا لديٌر  َق ٍءء  ُكلّْ َشْي َعلى  َو  ُه َو لميُت  ُي و

لب، لر ْغ لر الَم َث له على أ َن ُلو ّف َك َت َي َلَحًة  َلُه َمْس َتعاَلى  ّلُه  َعَث ال لن)56  ( َب ْيطاَ لمَن الّش  
َتَب َك َو ُيْصبَح،  ّتى  ٍءت حَأ ّيئاَ َعْشَر سَإ ْنُه  َع َوَمَحاَ  لجباَت،  ٍءت ُمو َعْشَر حَأَسناَ لبهاَ  َلُه  ّلُه  ال

ٍءت ْؤمناَ ٍءب ُم لرقاَ لر  َعْش لل  ْد لع لب َلُه  َنْت  ٍءت، وكاَ لبقَاَ الترمذي: ل نعرُف  قاَل"ُمو
ّله عليه وسإلم. ًاَ من النبي صلى ال  )57  ( لعماَرة بن شبيب سإماَع

أحأدهماَ قلت: وقد رواه النساَئي في كتاَب عملْ اليوم والليلة من طريقَين:
هكذا، والثاَني عن عماَرة عن رجلْ من الننصاَر. قاَل الحاَفظِ أبو القَاَسإم بن

 عساَكر: هذا الثاَني هو الصواب.

اللم وباَلحاَء قلُت: قوله: "َمسلحة" بفتح الميم وإسإكاَن السين المهملة وفتح
 المهملة: وهم الحرس.

ُله لر وماَ يقَو لة الوت ُؤه في َصل َدهاَ باَُب ماَ يقَر  بع

ّنة لمن أوتَر بثلث ركعاَت أن يقَرأ في الولى بعد الفاَتحة: لح اسْإَم الس ّب ّبَك     {سَإ َر
َلى ْع ّيهاَ  وفي}  ال ُقلْْ ياَ أ لفُروَن     الثاَنية{ ّلُه: وفي الثاَلثة}  الكاَ َو ال ُه ُقلْْ  ٌد      { }  أحَأ

ّبح} في الولى}، لن. فإن نسي {سَإ ْي َت َذ ّو َع ّيهاَ والُم أتى بهاَ مع {قلْ ياَ أ
ّيهاَ الكاَفرون} أتى الكاَفرون} في الثاَنية، وكذا إن نسَي في الثاَنية{قلْ ياَ أ

ّوذتين. ّله أحأد} والمع  بهاَ في الثاَلثة مع {قلْ هو ال

للسإناَد الصحيح، 1/215 عن ورويناَ في سإنن أبي داود والنساَئي وغّيرهماَ باَ
ّله  عنه قاَل: ُأبّي بن كعب رضي ال

ّلم في الوتر قاَل: ّله عليه وسإلم إذا سإ ّله صلى ال لك كاَن رسإول ال لل ْبحاََن الَم "سُإ
ْبحاََن لس" وفي رواية النساَئي وابن السني "سُإ ّدو ُقَ َثلَث ال لس  ّدو ُقَ لك ال لل الَم

ٍءت".  َمّرا

 )58  (
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي 2/216 عن علّي رضي ال
 عنه؛

ّله عليه وسإلم كاَن يقَول في آخر وتره: ُذ أن النبّي صلى ال ُعو َأ ُهّم إني  ّل "ال
لمْن لتَك  لبُمعاَفاَ ُذ  ُعو لطَك، وأ لمْن سَإَخ لرَضاََك  ًء لب َثناَ لصي  ُأحْأ لبَك ل  ُذ  ُعو لتَك، وأ َب ُقَو ُع

ْيَت على َن ْث ْنَت كماَ أ َأ ْيَك  َل لسك" َع ْف  )59  ( قاَل الترمذي: حأديث حأسن. َن

َع على َد النوَم واضطج لشه باَُب ماَ يقَوُل إذا أرا  فرا

ّله تعاَلى:  لق  {قاَل ال ْل ُلولي     إّن في َخ ٍءت  لر لياَ ّنهاَ َوال للْ  ْي ّل لف ال َ لتل َواْخ لض  َوالْر لت  َوا الّسَم
َعلى َو ًا  ُعود ُق َو ًاَ  لقياَم ّله  ُكُروَن ال ْذ َي لذيَن  ّل لب. ا ْلباَ لهْم}     ال لب ُنو 191ـ190آل عمران:  ُج

 الياَت.

ّله، من 1/217 رواية حأذيفة وأبي ذّر رضي ورويناَ في صحيح البخاَري رحأمه ال
ّله  عنهماَ: ال

ّله عليه وسإلم كاَن إذا أوى إلى فراشه قاَل: ّله صلى ال لمَك أن رسإول ال " باَسْإ
ُهّم أحْأياَ وأُموت" ّل ُه في صحيح مسلم، من ال رواية البراء بن عاَزب ورويناَ

ّله عنهماَ.  )60  ( رضي ال

ّله عنه: ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 2/218  عن علّي رضي ال

ّله ّله عليه وسإلم قاَل له ولفاَطمة رضي ال ّله صلى ال َذا أن رسإول ال عنهماَ: "إ
ُكماَ َع لج ُتماَ َمَضاَ ْذ َذا أَخ ْو إ ُكماَ، أ لش لفَرا ُتماَ إلى  ْي َو ًاَ أ َثلث ّبحاَ  َوسَإ لثيَن،  َثل َو ًاَ  َثلث ّبَرا  َك َف

َدا َواحْأَم لثيَن،  َثل لثيَن". و َثل َو ًاَ   َثلَث

لثيَن". لثل َو ًاَ  َبع لبيُح أْر ّتْس  وفي رواية: "ال

لثيَن". قاََل َثل َو ًاَ  ْكبيُر أْربع ّت ُته من َوفي رواية: "ال علّي: فماَ تركته منذ سإمع
ّله عليه وسإلم، قيلْ له: ول ّله صلى ال ليلة صفين؟ قاَل: ول ليلة رسإول ال

ّفين.  ص

 )61  (

ّله عنه ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم 3/219 عن أبي هريرة رضي ال
 قاَل:

ُكْم إلى ُد َوى أحَأ َذا أ ّله عليه وسإلم: "إ ّله صلى ال ُفْض قاَل رسإول ال ْن َي ْل َف له  لش لفَرا
لري ماَ ْد َي ّنُه ل  له، فإ لر لإَزا لة  َل َداخ لب لمَك َربي لفَراَشُه  ُقَوُل: باَسْإ َي ُثّم  له،  ْي َل َع َفُه  َل َخ

لبَك َو لبي  ْن ْعُت َج ْظهاَ َوَض َف َتهاَ فاَحْأ ْل لإْن أْرسَإ َو لسي فاَْرحَأْمهاَ،  ْف َن ْكَت  ُعُه، إْن أْمَس َف أْر
َثلَث بماَ ُفُضُه  ْن َي للحيَن" وفي رواية " َدَك الّصاَ لعباَ له  لب َفظُِ  ٍءت". َتْح  َمّرا

 )62  (

ّله عنهاَ ورويناَ في الصحيحين 4/220  عن عاَئشة رضي ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عليه وسإلم: كاَن إذا أخذ مضجعه نفث في ّله صلى ال يديه أن رسإول ال
 وقرأ باَلمعّوذات ومسح بهماَ جسده.

 )63  (

 الصحيحين عنهاَ وفي 5/221

ّله عليه وسإلم كاَن إذا أوى إلى فراشه كلْ ليلة جمع ّفيه ثم أن النبّي صلى ال ك
ُذ ُعو ُقلْْ أ ٌد} و{ ّلُه أحَأ َو ال ُه ُقلْْ  ُقلْْ نفث فيهماَ وقرأ فيهماَ: { لق} و{ َل َف لبَرّب ال

ُثم مسح بهماَ ماَ اسإتطاَع من لبَرّب الناَس}  ُذ  ُعو جسده، يبدأ بهماَ على رأسإه أ
، قاَل أهلْ اللغة: النفث:مّرات ووجهه وماَ أقبلْ من جسده، يفعلْ ذلك ثلث

 نفخ لطيف بل ريق.

 )64  (

عن أبي مسعود النصاَري البدري عقَبة بن ورويناَ في الصحيحين 6/222
ّله عنه  قاَل: عمرو رضي ال

لر لخ لمْن آ لن  َيتاَ ّله عليه وسإلم: "ال ّله صلى ال َقرأ قاَل رسإول ال لة َمْن  َقََر َب لة ال سُإوَر
ُه". َفتاَ َك ٍءة  َل ْي َل لهماَ في   لب

كفتاَه من اختلف العلماَء في معنى كفتاَه؛ فقَيلْ: من الفاَت في ليلته وقيلْ:
ُيراد المران.  قياَم ليلته. قلت: ويجوز أن 

ّله عنهماَ، قاَل: ورويناَ في الصحيحين 7/223 َبراء بن عاَزب رضي ال  عن ال

ْيَت َت َذا أ ّله عليه وسإلم:"إ ّله صلى ال َءَك قاَل لي رسإول ال ُوُضو َأ  َوّض َت َف َعَك  َمْضَج
لقََك لش ْع على  لج َط ُثّم اْض لة،  ْيَك، لللّصل َل لإ لسي  ْف َن َلْمُت  ُهّم أسْإ ّل للْ: ال ُق َو لن  ْيَم ال

لري ّوْضُت أْم َف َول َو ْيَك، ل ملجأ  َل لإ َبًة  ْه َوَر َبَة  ْغّ ْيَك، َر َل لإ لري  ْه َظ ْأُت  َوألج ْيَك،  َل لإ
ّيَك لب َن َو ْلَت،  ْنَز ّلذي أ لبَك ا لكتاَ لب ْنُت  ْيَك، آَم لإل لإلّ  ْنَك  لم ْنَجى  لمّت َم ْلَت. فإْن  َأْرسَإ ّلذي  ا

لخَر ماَ ُهّن آ ْل َع لة، واْج ْطَر لف ُقَوُل لمّت على ال  هذا لفظِ إحأدى رواياَت البخاَري،"َت
 )65  (مسلم مقَاَربة لهاَ.  وباَقي رواياَته ورواياَت

 )66  (

ّله عنه قاَل: ورويناَ في صحيح البخاَري، 8/224  عن أبي هريرة رضي ال

ّله عليه وسإلم بحفظِ زكاَة رمضاَن، فأتاَني ّله صلى ال ّكلني رسإوُل ال ٍءت و آ
فجعلْ يحثو من الطعاَم.. وذكر الحديث، وقاَل في آخره: إذا أويَت إلى

لشَك ّله تعاَلى حأاَفظِ، ول فرا فاَقرأ آيَة الكرسإي، فإنه لن يزاَل معَك من ال
َبك شيطاٌَن حأتى َو يقَر ُه َو َقَك  َد ّله عليه وسإلم:"َص لبَح. فقَاَل النبّي صلى ال ُتْص

َذاَك ُذوٌب،  ُبخاَري في صحيحه فقَاَل: وقاَل عثماَن بن"َشيطاٌَن َك  أخرجُه ال
ّدثناَ عوف عن محمد بن سإيرين، عن أبي هريرة وهذا متصلْ، فإن الهيثم: حأ

الهيثم أحأد شيوخ البخاَري الذين روى عنهم في صحيحه، وأماَ قول عثماَن بن
ّله الحميدي ًاَ، أبي عبد ال في الجمع بين الصحيحين: إن البخاَري أخرجه تعليقَ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

المختاَر عند العلماَء والذي عليه فغير مقَبول؛ فإن المذهب الصحيح
ّقَقَون أن قول البخاَري وغّيره: "وقاَل فلن" محموٌل على سإماَعه منه المح

َيه، وهذا من ذلك. ًاَ وكاَن قد لقَ ّلس ُق ماَ واتصاَله إذا لم يكن مد ّل وإنماَ المع
وقاَل أسإقَط البخاَري منه شيخه أو أكثر بأن يقَول في مثلْ هذا الحديث:

ّله أعلم.  عوف، أو قاَل محمد بن سإيرين، وأبو هريرة، وال

 )67  (

ّله عنهاَ؛ ورويناَ في سإنن أبي داود 9/225 ُأّم المؤمني رضي ال  عن حأفصة 

َع َد وض َد أن يرق ّله عليه وسإلم كاَن إذا أرا ّله صلى ال َده اليمنى أن رسإول ال ي
َعُث ْب َت ْوَم  َي َبَك  َذا َع لقني  ُهّم  ّل ّده ثم يقَول: ال ٍءت تحَت خ َثلَث َمّرا َدَك.   ورواه"لعباَ

ّله عليه وسإلم وقاَل: حأديث الترمذي من رواية حأذيفة، عن النبّي صلى ال
ًاَ من رواية البراء بن عاَزب ولم يذكر فيهاَ ثلث صحيح حأسن. ورواه أيض

 مرات.

 )68  (

ورويناَ في صحيح مسلم وسإنن أبي داود والترمذي والنساَئي وابن 10/226
ّله عنه، عن أبي هريرة رضي ماَجه،  ال

ّله عليه وسإلم أنه كاَن يقَوُل إذا أوى إلى فراشه: ُهّم عن النبّي صلى ال ّل "ال
لم، لظي َع لش ال َعْر َوَرَّب ال لض  َوَرّب الْر لت  َوا َق َرّب الّسَم لل ٍءء، فاَ ُكلّْ َشْي َوَرّب  ّبناَ  َر

لة ْوَرا ّت َنّزل ال َوى، ُم ّن َوال لذي َشّر الَحّب  ُكلّْ  لمْن َشّر  لبَك  ُذ  ُعو لن، أ ُقَرآ َوال للْ  لجي للن َوا
ٌذ لخ ْنَت آ ْيَس أ َل َف لخُر  ْنَت ال ٌء، وأ َلَك َشْي ْب َق ْيَس  َل َف ّوُل  ْنَت ال له؛ أ لت َي لص َناَ َدَك لب ْع َب

لطُن ْنَت الباَ ٌء، وأ َقَك َشْي ْو َف ْيَس  َل َف لهُر  ّظاَ ْنَت ال َأ ٌء، و ٌء، َشْي َنَك َشْي ُدو ْيَس  َل َف
لر" وفي ْقَ َف لمَن ال لنناَ  ْغّ ْيَن، وأ ّد ّناَ ال َع لض  ْق ْيَن، ا ّد ّني ال َع لض  ْق رواية أبي داود "ا

لمَن لنني  ْغّ لر". وأ َفقَ  ال

 )69  (

للسإناَد الصحيح في سإنن أبي داود والنساَئي، 11/227 عن علّي ورويناَ باَ
ّله عنه،  رضي ال

ّله عليه وسإلم أنه كاَن يقَول عند مضجعه: ّله صلى ال ُهّم إني عن رسإول ال ّل "ال
لمْن ّتاَّمة،  لتَك ال للماَ َك َو لم،  لري َك لهَك ال َوْج لب ُذ  ُعو ْنَت أ ُهّم أ ّل له، ال لت َي لص َناَ لب ٌذ  لخ ْنَت آ َشّر ماَ أ

ْغَرَم لشُف الَم ْك َول َت ُدَك،  ْع َو َلُف  ُيْخ َول  ُدَك،  ْن ْهَزُم ُج ُي ُهّم ل  ّلض َذا والمأثَم، ال ُع  َف ْن َي
ُهّم ّل َنَك ال ْبحاَ ّد، سُإ ْنَك الَج لم ّد  لدَك". الَج لبَحْم  َو

 )70  (

عن أنس رضي ورويناَ في صحيح مسلم وسإنن أبي داود والترمذي 12/228
ّله عنه؛  ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عليه وسإلم كاَن إذا أوى إلى فراشه قاَل: ّله صلى ال ُد أن رسإول ال "الَحْم
لمّمْن َكْم  َف َواناَ،  َكفاَناَ وآ َقَاَناَ، و َوسَإ َعَمناَ  ْط ّلذي أ له ا ّل َي" لل لو ْؤ َول ُم َلُه  لفَي  قاَل ل كاَ

 الترمذي: حأديث حأس صحيح.

 )71  (

للسإناَد الحسن في سإنن أبي 13/229 ّي، ويقَاَل: داود، ورويناَ باَ عن أبي الزهر
ّله عنه؛ أبو زهير  النماَري رضي ال

ّله عليه وسإلم كاَن إذا أخذ مضجعه من الليلْ ّله صلى ال قاَل: أن رسإول ال
ْء لسى لبي، وأْخ ْن َذ لفْر  ْغّ ُهّم ا ّل لبي، ال ْن ْعُت َج َوَض له  ّل لم ال لني، "باَسْإ لرهاَ ُفّك  َو لني،  ْيطاَ َش

ّي لد ّن لفي ال لني  ْل َع َلى َواْج ْع   الندّي: بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياَء."ال

للماَم أبي سإليماَن أحأمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاَب ورويناَ عن ا
ّله في تفسير هذا الحديث قاَل: الندّي: القَوم المجتمعون الخطاَبي رحأمه ال

ّي العلى: المل في مجلس، ومثله الناَدي، وجمعه أندية. قاَل: يريد باَلند
 الملئكة. العلى من

 )72  (

ّله ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 14/230 عن نوفلْ الشجعي رضي ال
 عنه قاَل:

ُقلْْ ياَ ْقرأ:  ّله عليه وسإلم: "ا ّله صلى ال َنْم قاَل لي رسإول ال ُثّم  لفُروَن،  ّيهاَ الكاَ أ
لمَن ٌة  َء َبَرا ّنهاَ  لتهاَ فإ لتَم لك". على خاَ  الّشْر

ّله عنهماَ، وفي مسند أبي يعلى الموصلي،  عن ابن عباَس رضي ال

ُكْم على ّل ُد ّله عليه وسإلم قاَل: "أل أ لمَن عن النبّي صلى ال ُكْم  َنّجي ُت ٍءة  للَم َك
ْقََرؤوَن: َت َوَجلّْ،  َعّز  له  ّل لك باَل للْشَرا ُكْم ا لم َناَ َد َم ْن لع لفُروَن  ّيهاَ الكاَ  )73  ( "ُقلْْ ياَ أ

عن عرباَض بن سإاَرية رضي ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 15/231
ّله عنه؛  ال

ّبحاَت  ّله عليه وسإلم كاَن يقَرأ المس  قاَل.قبلْ أن يرقد )74  ((أن النبّي صلى ال
 )75  ( الترمذي: حأديث حأسن.

ّله عنهاَ قاَلت: ورويناَ 16/232  عن عاَئشة رضي ال

ّله عليه وسإلم ل يناَُم حأتى يقَرأ بني إسإرائيلْ  قاَل.والزمر كاَن النبّي صلى ال
 )76  ( الترمذي: حأديث

للسإناَد الصحيح في سإنن أبي داود 17/233 ّله ورويناَ باَ عن ابن عمر رضي ال
 عنهماَ؛
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عليه وسإلم كاَن يقَول إذا أخذ مضجعه: " ّلذي أن النبّي صلى ال له ا ّل لل ُد  الَحْم
لذي َمّن ّل َوا لني،  َقَاَ َوسَإ لني  َعَم ْط لني، وأ َوا لني كفاَني وآ ّلذي أعطاَ َوا ْفَضلَْ،  َعلّي فأ

ٍءل؛ ُكلّْ حأاَ له على  ّل لل ُد  ُكلّْ فأْجَزل، الَحْم لإلَه  َو َكُه،  للي َوَم ٍءء  ُكلّْ َشْي ُهّم َرّب  ّل ال
لبَك ُذ  ُعو ٍءء، أ لر َشْي ّناَ  )77  (."لمَن ال

ّله عه، ورويناَ في كتاَب الترمذي 18/234  عن أبي سإعيد الخدري رضي ال

لوي َيأ لحأيَن  َقاََل  ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن  له: عن النبّي صلى ال لش لفَرا إلى 
َو الَحّي ُه لإلّ  لإلَه  ّلذي ل  ّلَه ا لفُر ال ْغ َت ّلُه أسْإ َفَر ال َغّ ٍءت،  َثلَث َمّرا له،  ْي َل لإ ُتوب  ّيوَم وأ َقَ ال

َلُه َد َتعاَلى  َد َع َنْت  َكاَ لإْن  َو  لر،  َبْح لد ال َب ْثلَْ َز لم َنْت  لإْن كاَ َو  َبُه  ُنو َنْت ُذ لإْن كاَ َو لم،  ّنُجو ال
لم ّياَ َد أ َد َع َنْت  َو إْن كاَ ٍءج،  للْ عاَل َد َرْم َد َياَ َع ْن ّد  )78  (."ال

عن رجلْ من أسإلم ورويناَ في سإنن أبي داود وغّيره بإسإناَد صحيح، 19/235
ّله عليه وسإلم قاَل: من أصحاَب النبّي صلى  ال

ّله عليه وسإلم فجاَء رجلٌْ من ّله صلى ال ًاَ عند رسإول ال أصحاَبه كنُت جاَلس
ْغُّت الليلَة فلم أنم حأتى أصبحُت، قاَل: لد ُل له!  ّل َذا؟" قاَل: فقَاَل: ياَ رسإول ال "َماَ

لحأيَن ْلَت  ُق ْو  َل ّنَك  لمْن عقَرٌب، قاَل: " أماَ إ لت  ّتاَّماَ له ال ّل لت ال للماَ َك ُذ ب ُعو ْيَت: أ أْمَس
َلْم َق  َل َتعاَلى". َشّر ماَ َخ ّلُه  َء ال ٌء إْن شاَ  َيُضّرَك َشْي

ّدم ًاَ في سإنن أبي داود وغّيره من رواية أبي هريرة، وقد تقَ )79  ( ورويناَه أيض
 عند الصباَحا والمساَء. روايتناَ له عن صحيح مسلم في باَب: ماَ يقَاَل

 )80  (

ّله عنه؛ ورويناَ في كتاَب ابن السني20/236  عن أنس رضي ال

ّله عليه وسإلم أوصى رجلً إذا أخذ مضجعه أن يقَرأ سإورة أن النبّي صلى ال
للْ ْه لمْن أ ًا" أو قاَل: " لهيد لمّت َش لمّت  لة الحشر وقاَل:" إْن  ّن  )81  ("الَج

ّله عنهماَ؛ ورويناَ في صحيح مسلم، 21/237  عن ابن عمر رضي ال

ْنَت ُهّم أ ّل ْنَت أنه أمر رجلً إذا أخذ مضجعه أن يقَول: "ال لسي وأ ْف َن ْقََت  َل َخ
َتهاَ ْي َي َوَمْحياَهاَ، إْن أحْأ ُتهاَ  َلَك َمَماَ ّفاَهاَ،  َو َت ُهّم َت ّل َهاَ، ال َل لفْر  ْغّ ّتهاَ فاَ َوإْن أَم ْظهاَ،  َف فاَحْأ

ُلَك ّني أسإأ ّله عليه إ ّله صلى ال َيَة" قاَل ابن عمر: سإمعته من رسإول ال لف العاَ
 )82  ( .وسإلم

ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي وغّيرهماَ باَلسإاَنيد الصحيحة، 22/238
ّله ّدمناَه في باَب: ماَ يقَول عند الصباَحا حأديث أبي هريرة رضي ال عنه الذي ق

ّله عنه: والمساَء في قصة أبي بكر الصديق رضي  ال

لب ْي َغ للَم ال لض عاَ لت والْر َوا لطَر الّسَم ُهّم فاَ ّل َكُه، "ال للي َوَم ٍءء  ُكلّْ َشْي لة َرّب  َد َهاَ َوالّش
ْنَت لإلّ أ لإلَه  ُد أْن ل  َه ْلهاَ أْش ُق له.  لك لشْر َو لن  ْيطاَ َوَشّر الّش لسي  لف َن لمْن َشّر  لبَك  ُذ  ُعو أ

َذا ْعَت". إ َطَج َذا اْض َوإ ْيَت  َأْمَس َذا  َوإ َبْحَت   )83  ( َأْص

84
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

عن شداد بن أوس رضي ورويناَ في كتاَب الترمذي، وابن السنني، 23/239
ّله عنه قاَل:  ال

ٍءم يأوي لل لمْن ُمْس ّله عليه وسإلم: "ماَ  ّله صلى ال ُأ قاَل رسإول ال ْقَر َي َف له  لش لفَرا إلى 
ُذ لحأيَن يأُخ َتعاَلى  له  ّل لب ال لكتاَ لمْن  ًة  ًاَ ل سُإوَر َلك له َم لب َوَجلَْ  َعّز ّلُه  ّكلَْ ال َو لإلّ  َعُه  َمْضَج

ًاَ ْيئ ُع َش َد َهّب" َي َتى  ُهّب َم َي ّتى  له حأ لذي ْؤ ُي ُبُه  ْقََر ومعنى هّب: انتبه إسإناَده ضعيف، َي
 )84  ( وقاَم.

ّله عنه، ورويناَ في كتاَب ابن السني، 24/240  عن جاَبر رضي ال

َذا ّله عليه وسإلم قاَل:"إّن الّرُجلَْ إ ّله صلى ال له أن رسإول ال لش لفَرا َوى إلى  أ
ُهّم ّل َلُك: ال َقَاََل الَم َف ْيطاٌَن،  َوَش َلٌك  ُه َم َدَر َت ْب لتْم ا ْيطاَُن: اْخ َفقَاََل الّش ٍءر،  ْي لبَخ لتْم  اْخ

ّلَه َكَر ال َذ ُه". لبَشّر، فإْن  َلؤ ْك َي َلُك  ُثّم ناََم باََت الَم  َتعاَلى 

 )85  (

ّلله عنهماَ، ورويناَ فيه 25/241 ّله بن عمرو بن العاَص رضي ا  عن عبد ال

ّله عليه وسإلم أنه كاَن يقَول إذا اضطجع للنوم: ّله صلى ال عن رسإول ال
لفْر لي ْغّ لبي فاَ ْن ْعُت َج َوَض لمَك َربي  ُهّم! باَسْإ ّل لبي". "ال ْن  َذ

 )86  (

ّله عنه قاَل: ورويناَ فيه 26/242 ُأماَمة رضي ال  عن أبي 

َوى إلى ّله عليه وسإلم يقَوُل: "َمْن أ َكَر سإمعُت النبّي صلى ال َذ َو ًا،  لهر له طاَ لش لفَرا
ّنعاَُس َكُه ال لر ْد ُي ّتى  َوَجلّْ حَأ َعّز  ّلَه  َعّز ال ّلَه  َيسأُل ال للْ  ْي ّل لمَن ال َعًة  ّلْب سإاَ َقَ َت َي َلْم 

لفيهاَ ُه َوَجلّْ  ْعطاَ لإلّ أ لة  ْنياَ والخَر ّد ْير ال لمْن َخ ًا  ْير ُه" َخ ّياَ  )87  (.إ

ّله عنهاَ قاَلت: ورويناَ فيه 27/243  عن عاَئشة رضي ال

ّله عليه وسإلم إذا أوى إلى فراشه قاَل: ّله صلى ال ُهّم كاَن رسإوُل ال ّل "ال
ّني، لم لرَث  َوا ُهماَ ال ْل َع َواْج لري،  َبَص َو لعي  لبَسْم لني  ْع لت ّوي أْم ُد َع لني على  ْنُصْر لني َوا لر َوأ

ُذ ُعو ُهّم إني أ ّل لري، ال ْأ ُع". َث لجي ْئَس الّض لب ّنُه  لع فإ لمَن الُجو َو لن  ْي ّد لة ال َب َل َغّ لمْن   لبَك 

إلى أن قاَل العلماَء: معنى اجعلهماَ الوارث مني: أي أبقَهماَ صحيحين سإليمين
َبر وضعف العضاَء وباَقي لك أموت؛ وقيلْ المراد بقَاَؤهماَ وقوتهماَ عند ال

ْين بعدهاَ؛ وقيلْ المراد َي لق ّوة باَقي العضاَء والباَ الحواس: أي اجعلهماَ وارثْي ق
باَلسمع: وعي ماَ يسمع والعملْ به، وباَلبصر: العتباَر بماَ يرى، وروي "واجعله

َده. للمتاَع فوحّأ ّد الهاَء إلى ا َفَر  الوارث مني" 

 )88  (

ًاَ، قاَلت: ورويناَ فيه 28/244 ّله عنهاَ أيض  عن عاَئشة رضي ال

85
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عليه وسإلم ـ منذ صحبته ـ يناَُم حأتى ّله صلى ال َق الدنياَ ماَ كاَن رسإول ال فاَر
َبر، وسإوء لك لء ال المنظر حأتى يتعّوذ من الجبن والكسلْ، والسآمة والبخلْ، وسإو

 )89  ( .في الهلْ والماَل، وعذاب القَبر، ومن الشيطاَن وشركه

ًاَ، ورويناَ فيه 29/245  عن عاَئشة أيض

ُلَك ّني أسإأ لإ ُهّم  ّل ْيَر أنهاَ كاَنْت إذا أرادْت النوَم تقَول: ال َغّ َقة  لد للَحًة، َصاَ ْؤياَ َصاَ ُر
ٍءة. وكاَنْت ْيَر َضاَّر َغّ َعًة  لف َبًة، ناَ لذ إذا قاَلت هذا قد عرفوا أنهاَ غّير متكلمة كاَ

 )90  ( الليلْ. بشيء حأتى تصبَح أو تستيقَظَِ من

للماَم الحاَفظِ أبو بكر بن أبي داود بإسإناَده، 30/246 عن علّي رضي وروى ا
ّله عنه قاَل:  ال

ًا يعقَلْ يناَم قبلْ أن يقَرأ الياَت الثلث الواخر من سإورة ماَ كنُت أرى أحأد
 )91  ( إسإناَده صحيح على شرط البخاَري ومسلم. .البقَرة

للسإلم يناَُم حأتى وروي 31/247 ًا يعقَلُْ دخلَْ في ا ًاَ عن علّي: ماَ أرى أحأد أيض
 )92  ( .الكرسإي يقَرأ آيَة

 إبراهيم النخعي قاَل: وعن 32/248

ّوذتين. وفي ّلمونهم إذا أووا إلى فراشهم أن يقَرؤوا المع ُيع رواية: كاَنوا كاَنوا 
ّبون أن يقَرؤوا هؤلء السور في كلّْ ليلة ثلَث مرات: قلْ هو ّله أحأد يستح ال

ّوذتين   إسإناَده صحيح على شرط مسلم..والمع

 )93  (

ّفق واعلم أن الحأاَديث والثاَر في هذا الباَب كثيرة، وفيماَ ذكرناَه كفاَية ُو لمن 
ّله ًاَ من المللْ على طاَلبه وال أعلم؛ ثم للعملْ به، وإنماَ حأذفناَ ماَ زاد عليه خوف

للنساَُن بجميع المذكور في هذا الباَب، فإن لم يتمكن اقتصَر الولى أن يأتَي ا
.على ماَ يقَدُر عليه من أهّمه

َتعاَلى ّله  لر ال ْك لذ لر  لمن غّي ْوم  لة الن  باَُب كراه

ّله رويناَ في سإنن أبي داود بإسإناَد جيد 1/249 عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه ّله صلى ال ّلَه عنه،عن رسإول ال ُكر ال ْذ َي َلْم  ًا  َعد ْقَ َد َم َع َق وسإلم قاَل: "َمْن 

َنْت َكاَ له  لفي َعاَلى  ّلَه َت ُكُر ال ْذ َي ًاَ ل  َع َمْضَجع َطَج َوَمْن اْض ٌة،  لتَر له  ّل لمَن ال له  ْي َل َتعاَلى َع
ٌة لتَر َتعاَلى  له  ّل لمَن ال له  ْي َل َع َنْت  له كاَ  بكسر التاَء المثناَة فوق)1  ( الترة  قلت:"لفي

 )2  ( ومعناَه: نقَص، وقيلْ تبعة. وتخفيف الراء،

َد َده باَُب ماَ يقَول إذا اسإتيقَظَِ في الليلْ وأرا ّنوَم بع  ال

َده، ّدمناَ اعلم أن المستيقَظِ باَلليلْ على ضربين: أحأدُهماَ: من ل يناَم بع وقد ق
َده، فهذا ُيريد النوم بع ّول الكتاَب أذكاََره. والثاَني: من  ُيستحّب له أن في أ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله تعاَلى إلى أن يغلبه النوم، وجاَء فيه أذكاَر كثيرة، فمن ذلك ماَ تقَدم يذكَر ال
ّول. ومن ذلك:  في الضرب ال

ّله ماَ رويناَه في صحيح البخاَري 1/250 عن عباَدة بن الصاَمت رضي ال
ّله لإلَه عنه،عن النبّي صلى ال َفقَاََل: ل  للْ  ّلي َتعاَّر من ال عليه وسإلم، قاَل: "َمْن 

ّلُه ٍءء لإلَّ ال ُكلْ َشْي َو على  ُه َو ُد  َلُه الَحْم َو ْلُك  َلُه الُم َلُه،  لريَك  ُه ل َش َد لديٌر، َوحْأ َق
ّلُه، لإلّ ال لإلَه  َول  له،  ّل ْبحاََن ال َوسُإ له،  ّل لل ُد  ّ والَحْم للل َة إ َّو ُق ْوَل ول  َول حَأ َبُر،  ْك ّلُه أ َوال

َقاََل: ُثّم  له،  ّل َلْت باَل لب ُق َوّضأ  َت َلُه، فإْن  لجيَب  ُت َدعاَ ـ اسْإ ْو  ْغّفْر لي ـ أ ُهّم ا ّل ُتُه" ال َصل
البخاَري، هكذا ضبطته في أصلْ سإماَعناَ المحقَق، وفي النسخ المعتمدة من

ّله أكبر" في كثير من ّله" قبلْ "وال لإله إلّ ال النسخ، ولم وسإقَط قول "ول 
ًاَ في الجمع بين الصحيحين، وثبت هذا اللفظِ في رواية يذكره الحميدي أيض

الترمذي وغّيره، وسإقَط في رواية أبي داود، وقوله "اغّفر لي أو دعاَ" هو شك
الوليد بن مسلم أحأد الرواة، وهو شيخ البخاَري وأبي داود والترمذي من

 الحديث. وغّيرهم في هذا

ّله عليه وسإلم "تعاَّر" هو بتشديد الراء ومعناَه:  )3  (اسإتيقَظِ.  وقوله صلى ال

ّله ورويناَ في سإنن أبي داود بإسإناَد لم يضعفه، 2/251 عن عاَئشة رضي ال
ّله ّله عليه وسإلم كاَن إذا اسإتيقَظِ من الليلْ قاَل: "ل عنهاَ،أن رسإول ال صلى ال

ْنَت لإلّ أ ُهّم إلَه  ّل َتَك، ال ُلَك َرحْأَم لبي، وأسإأ ْن َذ لل لفُرَك  ْغ َت ُهّم، أسْإ ّل َنَك ال ْبحاَ لني سُإ ْد لز
ْنَك ُد َل لمْن  للي  َهْب  َو َتني  ْي َد َه ْذ  لبي بعد إ ْل َق ْغ  لز ُت َولَ  ًاَ  ْلم ْنَت لع ّنَك أ َرحْأَمًة، إ

ّهاَُب". َو  ال

 )4  (

ّله عنهاَ قاَلتكاَن ـ ورويناَ في كتاَب ابن السني 3/252 عن عاَئشة رضي ال
ّله صلى ّ تعني رسإول ال لإل لإلَه  ّله عليه وسإلم ـ إذا تعاَّر من الليلْ قاَل: "ل  ال

ُد لحأ َوا ّلُه ال لزيُز ال َع ُهماَ ال َن ْي َب َوماَ  لض  لت والْر َوا ّهاَُر َرّب الّسَم َقَ ّفاَُر ال َغ  )5  (."ال

ّله عنه ورويناَ فيه بإسإناَد ضعيف 4/253  عن أبي هريرة رضي ال

ّد َذا َر ّله عليه وسإلم يقَول:"إ ّله صلى ال َوَجلّْ إلى أنه سإمع رسإول ال َعّز  ّلُه  ال
للْ ْي ّل لمَن ال ْفَسُه  َن لم  لل لد الُمْس ْب َع ْنُه". ال لم ّبلَْ  َقَ َت ُه  َدعاَ َو ُه  َفَر ْغ َت َواسْإ َّبَحُه   َفَس

 )6  (

عن ورويناَ في كتاَب الترمذي وابن ماَجه وابن السني بإسإناَد جيد، 5/254
ّله عنه،  قاَل: أبي هريرة رضي ال

َعْن ُكْم  ُد َذا قاََم أحَأ ّله عليه وسإلم:"إ ّله صلى ال للْ قاَل رسإول ال ْي ّل لمَن ال له  لش لفَرا
له لر لإَزا لة  َف لن لبَص ُفْضُه  ْن َي ْل َف له  ْي َل لإ َد  له، ثم عاَ ْي َل َع َفُه  َل لري ماَ َخ ْد َي ّنُه ل  ٍءت، فإ َثلث َمّرا

َع َطَج َذا اْض لإْن فإ ُعُه،  َف لبَك أْر َو لبي  ْن ْعُت َج َوَض ُهّم  ّل لمَك ال ُقَلْْ: باَسْإ َي ْل ْكَت َف أْمَس
له لب َفظُِ  َتْح لبماَ  ْظهاَ  َف َتهاَ فاَحْأ ْد َد لإْن َر َو لسي فاَْرحَأْمهاَ،  ْف للحين َن َدَك الّصاَ  قاَل"لعباَ

للزار: بكسر النون، جاَنبه الذي الترمذي: حأديث حأسن. قاَل أهلْ لنفة ا اللغة: َص
ّي  جاَنب كاَن. ل هدب فيه، وقيلْ جاَنبه؛ أ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

 )7  (

ّله في باَب الدعاَء آخر 6/255 للماَم ماَلك رحأمه ال كتاَب ورويناَ في موطأ ا
ّله عنه؛ الصلة، عن ماَلك أنه بلغه  عن أبي الدرداء رضي ال

لت َوغّاََر ُيوُن  ُع لت ال ْنَت حَأّي أنه كاَن يقَوم من جوف الليلْ فيقَول: ناََم ّنُجوُم وأ ال
ُيوم  )8  (  قلت: معنى غّاَرت: غّربت..َق

لشه فلم َق في فرا َيقَوُل إذا قل  ينْم باَُب ماَ 

ّله عنه، قاَل: رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/256  عن زيد بن ثاَبت رضي ال

ًاَ أصاَبني ّله عليه وسإلم أَرق ّله صلى ال ُهّم شكوُت إلى رسإول ال ّل للْ ال ُق فقَاَل:"
ْنَت حَأّي ُيوُن وأ ُع لت ال َهدأ َو ّنُجوُم  لت ال ْوٌم، ياَ حأّي ياَ غّاََر َن َولَ  َنٌة  لسإ ُذَك  َتأُخ ّيوٌم ل  َق

ْيلي، َل ْء  لدى ْه َأ ّيوُم  ّله عّز وجلّْ عني ماَ كنُت َق ُتهاَ، فأذهب ال لني" فقَل ْي َع لنْم  وأ
 )9  ( .أجد

ّباَن ـ بفتح الحاَء والباَء الموحأدة، ورويناَ 2/257  فيه عن محمد بن يحيى بن حَأ

ٌق، فشكاَ ذلك إلى َبه أر ّله عنه أصاَ النبّي صلى ـ أن خاَلد بن الوليد رضي ال
ّتاَّماَت ّله ال لت ال ّوذ عند مناَمه بكلماَ ّله عليه وسإلم، فأمره أن يتع من غّضبه، ال

َيحضرون حأديث مرسإلْ،  هذا.ومن شّر عباَده، ومن همزات الشياَطين وأْن 
 )10  ( محمد بن يحيى تاَبعي. قاَل أهلْ اللغة: الرق هو السهر.

ّعفه الترمذي 3/258 ُبريدة ورويناَ في كتاَب الترمذي بإسإناَد ضعيف، وض عن 
ّله عنه،  قاَل: رضي ال

ّله عليه وسإلم ّله عنه إلى النبّي صلى ال فقَاَل: ياَ شكاَ خاَلد بن الوليد رضي ال
ّله عليه ّله! ماَ أناَم الليلْ من الرق، فقَاَل النبّي صلى ال َذا رسإول ال وسإلم: "إ

لت َوا ُهّم َرّب الّسَم ّل ُقَلْْ: ال َف لشَك  لفَرا ْيَت إلى  َو َلرضيَن أ َوَرّب ا ّلْت،  َظ َوماَ أ لع  ْب الّس
لن لطي َوَرّب الّشياَ ّلْت،  َق ًاَ أْن َوَماَ أ لميع لهْم َج ّل ُك لقََك  ْل لمْن َخ ًا  ُكْن لي جاَر ّلْت،  َوَماَ أَض

ْفرَط علّي لإلَه َي َول  ُؤَك  َثناَ َوَجلّْ  َعّز جاَُرَك،  ْبغي علّي،  َي ُهْم أو أْن  ْن لم ٌد  ْيُرَك، أحَأ َغّ
ْنَت لإلّ أ لإلَه   )11  (."َول 

ُع في  مناَمه باَُب ماَ يقَوُل إذا كاََن يفز

عن عمرو بن رويناَ في سإنن أبي داود والترمذي وابن السني وغّيرهاَ، 1/259
ّده؛  شعيب، عن أبيه، عن ج

ّله عليه وسإلم كاَن يعلمهم من الفزع كلماَت: ّله صلى ال ُذ أن رسإول ال ُعو "أ
لمْن َو له،  لد لعباَ َوَشّر  له  َغَّضب لمْن  لة  ّتاَّم له ال ّل لت ال للماَ َك لن وأْن لب لطي لت الّشياَ َهَمَزا

ّله بن عمرو يعلمهّن لن" قاَل: وكاَن عبد ال َمْن عقَلْ من بنيه، وَمْن لم َيْحُضُرو
وفي رواية ابن السني: يعقَلْ كتبه فعلقَه عليه. قاَل الترمذي: حأديث حأسن.

ُع في ّله عليه وسإلم فشكاَ أنه يفز مناَمه، فقَاََل جاَء رجلٌْ إلى النبّي صلى ال
لشَك لفَرا ْيَت إلى  َو َذا أ ّله عليه وسإلم: "إ ّله صلى ال لت رسإوُل ال للماَ َك لب ُذ  ُعو َأ ُقَلْْ:  َف
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َومْن َشّر له  لب َغَّض لمْن  لة  ّتاَّم ّله ال لن ال َيْحضُرو لن وأْن  لطي لت الّشياَ َهَمزا لمْن  َو له،  لد "لعباَ
 )12  ( فذهب عنه. فقَاَلهاَ،

لحّب أو ُي لمه ماَ  ُه باَُب ماَ يقَوُل إذا َرأى في مناَ  َيكر

ّله عنه؛ رويناَ في صحيح البخاَري 1/260  عن أبي سإعيد الخدري رضي ال

ُكْم ُد َذا َرأى أحَأ ّله عليه وسإلم يقَول: "إ ّنَماَ أنه سإمع النبّي صلى ال ّبهاَ، فإ لح ُي ْؤياَ  ُر
َتعاَلى ّله  لد ال َيْحَم ْل َف َتعاَلى،  له  ّل لمَن ال َفل لهَي  لبهاَ" وفي رواية " ّدْث  ُيَح ْل َو ْيهاَ  َل َع

لإلّ َمْن لبهاَ  ّدْث  لن ُيَح ْيطاَ لمَن الّش لهَي  ّنَماَ  ُه فإ ْكَر َي لمّماَ  ْيَر ذلَك  َغّ َذا رأى  َوإ لحّب،  ُي
ٍءد فإنهاَ ل ُكْرهاَ لحَأ ْذ َي َول  لمْن َشّرهاَ  ْذ  لع َت َيْس ْل ُه" َف  )13  (.َتّضّر

ّله عنه ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 2/261 َقتاَدة رضي ال عن أبي 
 قاَل:

ْؤياَ ّله عليه وسإلم: "الّر ّله صلى ال ْؤياَ قاَل رسإول ال للَحُة" وفي رواية "الّر الّصاَ
لمَن ْلُم  له، والُح ّل لمَن ال َنُة  َعْن الَحَس ُفْث  ْن َي ْل َف ُهُه  ْكَر َي ًاَ  ْيئ َفَمْن رأى َش لن،  ْيطاَ الّش

ًاَ َثلث له  لل ُه" وفي رواية لشماَ َتُضّر َهاَ ل  ْيطاَن، فإن لمَن الّش ْذ  ّو َع َت َي ْل ْق َو ْبُص َي ْل َف  بدل:""
 )14  (نفخ لطيف ل ريق معه.  فلينفْث، والظاَهر أن المراد النفث، وهو

ّله عنه، ورويناَ في صحيح مسلم 3/262  عن جاَبر رضي ال

ُكُم ُد َذا رأى أحَأ لإ ّله عليه وسإلم قاَل: " ّله صلى ال ُههاَ عن رسإول ال ْكَر َي الّرؤياَ 
ّله ْذ باَل لع َت َيْس ْل َو ًاَ،  َثلث له  لر َيساَ َعْن  ْق  ْبُص َي ْل له َف لب ْن َعْن َج ّوْل  َتَح َي ْل َو ًاَ،  َثلث لن  ْيطاَ لمَن الّش

لذي كاََن ّل له" ا ْي َل  )15  (.َع

ًاَ: وروى 4/263  الترمذي من رواية أبي هريرة مرفوع

ًا ّدْث بهاَ أحَأد ُيَح َفل  َههاَ  ْكر َي ْؤياَ  ُكْم ُر ُد َذا رأى أحَأ ُيَصلّْ "إ ْل َف ُقَْم  َي ْل  )16  (."َو

ْؤياَ ورويناَ في كتاَب ابن السني وقاَل فيه: 5/264 ُكْم ُر ُد َذا َرأى أحَأ ُههاَ "إ ْكَر َي
ّلهّم للْ: ال ُقَ َي ُثّم ل ٍءت،  َثلث َمّرا له  لر َيَساَ ُفلْْ عن  ْت َي ْل َعَملْ َف لمْن  لبَك  ُذ  ُعو إني أ

َ َهاَ ل ّن لم؛ فإ لت الحْأل ّيئاَ َوسَإ لن  ْيطاَ ًاَ" الّش ْيئ ُكوُن َش  )17  (.َت

ُقّصْت عليه  ُرؤياَ باَُب ماَ يقَوُل إذا 

 رويناَ في كتاَب ابن السني؛ 1/265

ّله عليه وسإلم قاَل: ْيَت أن النبّي صلى ال ًا َرأ ْير "َمْن قاَل له رأيت رؤياَ، قاَل: َخ
ًا ْير ُه، َخ ّقاَ َو َت ًا  َوَشّر ُه،  ْلقَاَ َت ًا  ْير ُكوُن" وفي رواية "َخ َي ًا  ْير ًا على وَخ َوَشّر َلناَ، 

له َرّب ّل لل ُد  لئناَ، والَحْم َدا ْع لميَن أ َل  )18  (."العاَ

لف لر في النص ّدعاَء والسإتغفاَ  الثاَني من كلّْ ليلة باَُب الَحّث على ال

ّله عنه رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم 1/266  عن أبي هريرة رضي ال
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ّبناَ لزُل َر ْن َي ّله عليه وسإلم قاَل: " ّله صلى ال لء عن رسإول ال ٍءة إلى الّسماَ َل ْي َل ُكلّْ 
لخر ْيلْ ال ّل ُلُث ال ُث َقَى  ْب َي لحأيَن  ْنياَ  ّد َلُه؟ َمْن ال لجيَب  َت لني فأسْإ ُعو ْد َي ُقَوُل َمْن  َي َف

َيُه؟ َمْن لط ْع ُأ ُلني ف ّلُه َيْسأ لزُل ال َين َلُه؟" وفي رواية لمسلم " لفر  ْغّ َأ َف لفُرني  ْغ َت َيْس
ُلُث ُث لضي  َيْم لحأيَن  ٍءة  َل ْي َل ُكلّْ  ْنياَ  ّد لء ال َتعاَلى إلى الّسماَ َو َنُه  ْبحاَ ّوُل سُإ للْ ال ْي ّل ال

ّلذي َذا ا للُك، َمْن  للُك أناَ الَم ُقَوُل: أناَ الَم َي ّلذي َف َذا ا َلُه؟ َمْن  لجيَب  َت َفأسْإ لني  ُعو ْد َي
َيُه؟ َمْن لط ْع ُأ لني ف ُل ّتى َيسأ للَك حأ َذ َك َيَزاُل  َفل  َلُه،  لفَر  ْغّ لني فأ لفُر ْغ َت َيْس لذي  ّل َذا ا

َء لضي ْو ُي للْ أ ْي ّل ْطُر ال َذا َمَضى َش لإ َفْجُر". وفي رواية" ُه". ال َثاَ ُل  ُث

 " )19  (

ّله ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي 2/267 عن عمرو بن عبسة رضي ال
 عنه

ُكوُن َي ْقَرُب ماَ  ّله عليه وسإلم يقَول: "أ لد أنه سإمع النبّي صلى ال ْب َع لمَن ال الّرّب 
ُكوَن َت ْعَت أْن  َط َت للْ الخر، فإن اسْإ ْي ّل لف ال ْو ْلَك لفي َج لت لفي  َتعاَلى  ّلَه  ُكُر ال ْذ َي لمّمْن 

ُكْن َف لة  َع  )20  (قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح.  "الّساَ

ّله لت الليلْ ك لء في َجميع سإاَعاَ ّدعاَ للجاَبة باَُب ال لدَف سإاَعَة ا ُيصاَ َء أن   رجاَ

ّله عنهماَ قاَل: رويناَ في صحيح مسلم 1/268 ّله رضي ال  عن جاَبر بن عبد ال

للْ ْي ّل لإّن في ال ّله عليه وسإلم يقَول: " ُقَهاَ سإمعت النبّي صلى ال لف ُيوا َعًة ل  َلساَ
لمْن ًا  ْير َتعاَلى َخ ّلَه  َيسأُل ال للٌم  ُه، َرُجلٌْ ُمْس ّياَ ّلُه إ ُه ال ْعطاَ لة إلّ أ لخَر ْنياَ وال ّد ال

ُكلّْ لة َوذلَك  َل ْي  )21  (."َل

ّله الحسنى  باَُب أسإماَء ال

ّله تعاَلى:  ُء  {قاَل ال له السْإماَ ّل لل لبهاَ     َو ُه  ُعو ْد َنى فاَ  .180العراف:}  الُحْس

ّله عنه وعن 1/269  أبي هريرة رضي ال

َتعاَلى له  ّل لل ّله عليه وسإلم قاَل:"إّن  ّله صلى ال لعيَن أن رسإول ال لتْس َو َعًة  لتْس
ّنَة، َدَخلَْ الَج ًا، َمْن أحْأَصاَهاَ  لحأد َوا لإلّ  ًاَ،  لر اسْإم ْت لو لحّب ال ُي ْتٌر  لو ّنُه  ّلُه)22  ( إ َو ال ُه  ، 

ّ لإل لإلَه  ّلذي ل  لمُن، ا ْؤ ّدوُس، الّسلُم، الُم ُقَ للُك، ال لحأيُم، الَم َو، الّرحْأَمُن، الّر ُه
ُء، ُق، الباَرى لل ّبُر، الخاَ َك َت ّباَُر، الُم لزيُز، الَج َع لمُن، ال ْي َه ّهاَُر، الُم َقَ ّفاَُر، ال َغ ّوُر، ال الُمَص

ّتاَحُا، َف ُق، ال ّهاَُب، الّرّزا َو لذّل، ال لعّز، الُم ُع، الُم لف لفُض، الّرا لسإُط، الَخاَ لليُم، الباَ َع ال
ُع، لمي لظيُم، الّس َع لطيُف، الَخبيُر، الَحليُم، ال ّل ْدُل، ال َع َكُم، ال لصيُر، الَح َب ُفوُر، ال َغ ال

لليلُْ، لسيُب، الَج لغيُث، الَح لبيُر، الُم َك للّي، ال َع ُكوُر، ال لجيُب، الّش لقيُب، الُم لريُم، الّر َك ال
ُد، لجي ُد، الَم ُدو َو لكيُم، ال ُع، الَح لسإ َوا ّي، ال لو َقَ لكيلُْ، ال َو ّق، ال ُد، الَح لهي لعُث، الّش الباَ

َولّي، لتيُن، ال لميُت، الَحّي، الَم ليي، الُم ُد، الُمْح لعي ُء، الُم لدى ْب لصي، الُم ُد، الُمْح لمي الَح
لدُر، َت ْقَ لدُر، الُم ُد، القَاَ ُد، الّصَم لحأ َوا ُد، ال لج ُد، الَماَ لج َوا ّيوُم، ال َقَ َؤّخُر، ال ّدُم، الُم َقَ الُم

لهُر،الو ّظاَ لخُر، ال ّو، ُّل، ال ُف َع لقَُم، ال َت ْن ّواُب، الُم ّت َبّر، ال لل، ال َتعاَ َوالي، الُم لطُن، ال َباَ ال
ُع، لم لسُط، الجاَ ْقَ لم، الُم ْكَرا لل َوا لل  ُذو الَجل لك،  ْل للُك الُم ُؤوف، ماَ لني، الّر ْغ لنّي، الُم َغ ال

لدي، َهاَ ّنوُر، ال ُع، ال ّناَف ُع، الّضاَر، ال لن ُبوُر" الَماَ ُد، الّص لشي لرُث، الَر َوا لقي، ال ُع، الباَ لدي َب ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

إلى قوله "يحّب الوتر" وماَ بعده حأديث حأسن، هذا حأديث البخاَري ومسلم
"المغيث" روي بدله "المقَيت" باَلقَاَف والمثناَة، رواه الترمذي وغّيره. قوله

"الرقيب"، وروي "المبين" باَلموحأدة بدل "المتين" وروي "القَريب" بدل
المثناَة، ومعنى أحأصاَهاَ: حأفظهاَ، هكذا فسره باَلمثناَة فوق، والمشهور

َدَخلَْ البخاَري والكثرون، ويؤيده أن في رواية َهاَ  َظ لف في الصحيح "َمْن حَأ
ّنَة" وقيلْ معناَه من عرف معاَنيهاَ وآمن بهاَ، وقيلْ معناَه: من أطاَقهاَ الَج

ّلق بماَ يمكنه من العملْ ّله أعلم. بحسن الرعاَية لهاَ وتخ  بمعاَنيهاَ، وال

كتاب تلّواةا القرآن   
o  باَُب تلوة القَرآن   

  تلوة القَرآن     فصلْ:المحاَفظة على   
  المختاَرة للقَراءة     فصلْ: الوقاَت   
  وماَ يتعلق به     فصلْ: في آداب الختم   
  ُيستحّب الدعاَء    عند الختم     فصلْ: 
  حأزبه ووظيفته المعتاَدة.     فصلْ: فيمن ناَم عن   
  القَرآن     فصلْ: في المر بتعهد   
  ينبغي للقَاَرىء العتناَء بهاَ     فصلْ: في مساَئلْ وآداب   
  َفَمُه باَلّسواك وغّيره     فصلْ: إذا أراد ّظَف     القَراءة أن ين
  فصلْ:التحلي باَلخشوع   
  في المصحف أفضلْ     فصلْ: قراءة القَرآن   
  وخفضه عند القَراءة     فصلْ: حأكم رفع الصوت   
  الصوت باَلقَراءة وتزيينهاَ     فصلْ: يستحّب تحسين   
  أن يبدأمن أول الكلم الرتبط     فصلْ: يستحب للقَاَرئ   
  عند القَراءة     فصلْ: البدع المنكرة   
  يقَوَل: سإورة البقَرة     فصلْ: يجوز أن   
  ُيكره أن يقَول    نسيُت آية كذا أو سإورة كذا     فصلْ: 
  والقَراءة     فصلْ: آداب القَاَرىء   
  آكد الذكاَر     فصلْ: قراءة القَرآن   

 كتاَب تلوة القَرآن

 باَُب تلوة القَرآن

وللقَراءة اعلم أن تلوة القَرآن هي أفضلْ الذكاَر، والمطلوب القَراءة باَلتدبر،
ًا  ُاَ مختصر  مشتملً على)1  (آداٌب ومقَاَصد، وقد جمعت قبلْ هذا فيهاَ كتاَب

وصفاَتهاَ وماَ يتعلق بهاَ، ل ينبغي لحاَملْ نفاَئس من آداب القَّراء والقَراءة
لشيُر في ُأ َد من ذلك القَرآن أن يخفى عليه مثله، وأناَ  هذا الكتاَب إلى مقَاَص

ّله التوفيق. مختصرة، وقد دللُت من أراد ذلك وإيضاَحأه على مظنته،  وباَل

ً ًا فصلْ: ينبغي أن يحاَفظِ على تلوته ليل ًا، وقد كاَنتونهاَر ًا وحأضر ، سإفر
ّله عنهم عاَدات مختلفة في القَدر الذي يختمون فيه، فكاَن للسلف رضي ال

شهر ختمة، جماَعٌة منهم يختمون في كلْ شهرين ختمة، وآخرون في كلْ
ٍءل ختمة، وآخرون وآخرون في كلْ عشر لياَل ختمة، وآخرون في كلْ ثماَن لياَ

ٍءل ختمة، وهذا فعلْ الكثرين من السلف، وآخرون في كلْ في كلْ سإبع لياَ
خمس، وآخرون في أربع، وكثيرون في كلْ ثلث، سإّت لياَل، وآخرون في

ختمة، وختم جماَعة في كلْ يوم وكاَن كثيرون يختمون في كلْ يوم وليلة
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

وختم بعضهم في وليلة ختمتين. وآخرون في كلْ يوم وليلة ثلث ختماَت،
ًاَ في النهاَر: ًاَ في الليلْ، وأربع ومّمن ختم اليوم والليلة ثماَني ختماَت: أربع

ًاَ في النهاَر السيد الجليلْ ابن الكاَتب الصوفي  ًاَ في الليلْ وأربع  رضي)2  (أربع
ّله عنه، وهذا أكثر ماَ بلغناَ في اليوم  والليلة. ال

وروى السيد الجليلْ أحأمد الدورقي بإسإناَده عن منصور بن زاذان بن عباَد
ّله عنه أنه كاَن يختم القَرآن ماَ بين الظهر والعصر، ويختمه التاَبعي رضي ال

ًاَ فيماَ بين المغرب والعشاَء، ويختمه فيماَ بين المغرب والعشاَء في أيض
ًاَ، وكاَنوا يؤخرون العشاَء في رمضاَن إلى أن يمضي ربع رمضاَن ختمتين وشيئ

 الليلْ.

ّله كاَن يختم ًا رحأمه ال القَرآن وروى ابن أبي داود بإسإناَده الصحيح أّن مجاَهد
 في رمضاَن فيماَ بين المغرب والعشاَء.

ُيحصون لكثرتهم، فمنهم عثماَن بن وأماَ الذين ختموا القَرآن في ركعة فل 
ّداري، وسإعيد بن جبير.  عفاَن، وتميم ال

الفكر والمختاَر أن ذلك يختلف باَختلف الشخاَص، فمن كاَن يظهر له بدقيق
لطاَئف ومعاَرف فليقَتصر على قدر يحصلْ له فهم ماَ يقَرأ، وكذا من كاَن

العلم أو فصلْ الحكوماَت بين المسلمين أو غّير ذلك من مشغولً بنشر
للمسلمين، فليقَتصر على قدر ل يحصلْ له مهماَت الدين والمصاَلح العاَّمة

ومن لم يكن من هؤلء بسببه إخلل بماَ هو مرصد له ول فوت كماَله،
ّد المللْ أو ْثر ماَ أمكنه من غّير خروج إلى حأ الهذرمة في المذكورين فليستك

 القَراءة.

 وقد كره جماَعة من المتقَدمين الختم في يوم وليلة، ويدّل عليه:

والنساَئي ماَ رويناَه باَلسإاَنيد الصحيحة في سإنن أبي داود والترمذي 1/270
ّله وغّيرهاَ، ّله عنهماَ قاَل: عن عبد ال  بن عمرو بن العاَص رضي ال

َقرأ َقَُه َمْن  ْف َي ّله عليه وسإلم: "لَ  ّله صلى ال لمْن قاَل رسإول ال َقلّْ  لفي أ ُقَرآَن  ال
ٍءث".  َثل

في وأماَ وقت البتداء والختم فهو إلى خيرة القَاَرىء، فإن كاَن مّمن يختم
ّله عنه يبتدىء ليلة الجمعة ويختم ليلة السإبوع مّرة، فقَد كاَن عثماَن رضي ال
للحأياَء: الفضلْ أن يختم ختمة للماَم أبو حأاَمد الغزالي في ا الخميس، وقاَل ا

وأخرى باَلنهاَر، ويجعلْ ختمة النهاَر يوم الثنين في ركعتي الفجر أو باَلليلْ،
ختمة الليلْ ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهماَ، بعدهماَ، ويجعلْ

ّول النهاَر وآخره.  ليستقَبلْ أ

ّله عنه قاَل: وروى ابن أبي داود عن عمرو بن مّرة التاَبعي الجليلْ رضي ال
ّبون أن يختم القَرآن من أّول الليلْ أو من أّول النهاَر. وعن طلحة بن كاَنوا يح

للماَم قاَل: من ختم القَرآن أية سإاَعة كاَنت من النهاَر مصرف التاَبعي الجليلْ ا
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّلت عليه ّلْت عليه الملئكُة حأتى يمسي، وأية سإاَعة كاَنت من الليلْ ص ص
 )3  (ُيصبح. وعن مجاَهد نحوه.  الملئكُة حأتى

للماَم المجمع على حأفظه وجللته وإتقَاَنه 2/271 وبراعته ورويناَ في مسند ا
ّله، ّله عنه قاَل: أبي محمد الدارمي رحأمه ال عن سإعد بن أبي وقاَص رضي ال

ّلت عليه الملئكة حأتى يصبح، وإن وافق إذا وافق ختم القَرآن أول الليلْ ص
ّلت عليه ُيمسي ختمه آخر الليلْ ص  قاَل الدارمي: هذا حأسن.الملئكة حأتى 

 )4  (عن سإعد. 

، اعلم أن أفضلْ القَراءة ماَ كاَن فيللقَراءة فصلْ: في الوقاَت المختاَرة
ّله: أن تطويلَْ القَياَم في الصلة الصلة، ومذهب الشاَفعي وآخرين رحأمهم ال

ُة في غّير الصلة باَلقَراءة أفضلُْ من تطويلْ السجود وغّيره. وأماَ القَراء
ُلهاَ قراءة الليلْ، والنصف الخير منه ُة بين فأفض ّول، والقَراء أفضلْ من ال

ُة النهاَر ُلهاَ ماَ بعد صلة الصبح، ول المغرب والعشاَء محبوبة. وأماَ قراء فأفض
النهي عن الصلة. كراهة في القَراءة في وقت من الوقاَت، ول في أوقاَت

ّله عن ُمعاَن بن رفاَعة رحأمه ّله عن وأماَ ماَ حأكاَه ابن أبي داود رحأمه ال ال
َد العصر وقاَلوا: إنهاَ )5  (مشيخته  دراسإة يهود، فغير أنهم كرهوا القَراءة بع

والخميس، ويوم مقَبول ول أصلْ له، ويختاَر من الياَم: الجمعة، والثنين،
رمضاَن؛ َعَرَفة؛ ومن العشاَر: العشر الّول من ذي الحجة والعشر الخير من

 ومن الشهور: رمضاَن.

َدهبه فصلْ: في آداب الختم وماَ يتعلق ، قد تقَدم أن الختم للقَاَرىء وحأ
من يختم في غّير صلة، والجماَعة الذين ُيستحب أن يكون في صلة. وأماَ

ُيستحّب أن يكون ختُمهم في ّول النهاَر يختمون مجتمعين، ف أّول الليلْ أو في أ
ُيصاَدف ُيستحّب صياَم يوم الختم إل أن  ُع عن كماَ تقَدم. و ًاَ نهى الشر يوم

ّيب بن رافع وحأبيب بن أبي صياَمه. وقد صّح عن طلحة بن مصّرف والمس
ًاَ ُيصبحون صياَم ّله أجمعين؛ أنهم كاَنوا  ّييَن رحأمهم ال ّييَن الكوف اليوم ثاَبت التاَبع

ُيحسن ُيستحّب حأضوُر مجلس الختم لمن يقَرأ ولمن ل  الذي يختمون فيه. و
 القَراءة.

 الصحيحين: رويناَ في 3/272

ّيَض باَلخروج يوَم ّله عليه وسإلم أمر الُح ّله صلى ال ْدَن أّن رسإوَل ال العيد فيشه
َة المسلمين  الخيَر ودعو

 )6  (

ّله عنهماَ ورويناَ في مسند الدارمي 4/273  عن ابن عباَس رضي ال

ُيراقب رجلً يقَرأ القَرآن، فإذا أراد أن يختَم أعلم ابَن أنه كاَن يجعلْ رجلً 
ّله عنهماَ، فيشهد ذلك  )7  ( .عباَس رضي ال

َدة التاَبعّي الجليلْ وروى ابن أبي داود بإسإناَدين صحيحين، 5/274 َقتاَ عن 
للماَم ّله عنه قاَل: ا  صاَحأب أنس رضي ال
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ّله عنه إذا ختم القَرآن جمع أهله َوى.ودعاَ كاَن أنُس بن ماَلك رضي ال  ور
َبَة ـ باَلتاَء ْي َت ُع المثناَة فوق والمثناَة تحت ثم بأسإاَنيد صحيحة عن الحكم بن 

للماَم قاَل: أرسإلْ ُة بن أبي الباَء الموحأدة ـ التاَبعي الجليلْ ا َد ْب َع إلّي مجاَهد و
ّناَ أردناَ أن نختم ّناَ أرسإل إليك ل ُيستجاَب عند ُلباَبة فقَاَل: إ القَرآن، والدعاَء 

 ختم القَرآن.

وروى بإسإناَده الصحيح عن ُمجاَهد قاَل: كاَنوا يجتمعون عند ختم القَرآن
 يقَولون: تنزُل الرحأمُة.

 )8  (

ًاَ ُيستحّب الدعاَء عند الختم اسإتحباَب ّدمناَه فصلْ: و ًا لماَ ق ًا شديد  .متأكد

ّله، قاَل: ورويناَ في مسند الدارمي 6/275  عن حُأميد العرج رحأمه ال

َلك. َمن قرأ القَرآن ثم دعاَ أّمَن على دعاَئه أربعُة آلف  َم

 )9  (

ُيلّح في الدعاَء، وأن يدعَو باَلمور المهمة والكلماَت الجاَمعة، وأن وينبغي أن 
يكون معظم ذلك أو كله، في أمور الخرة وأمور المسلمين وصلحا سإلطاَنهم

لعصمتهم من المخاَلفاَت، وسإاَئر ولة أمورهم، وفي توفيقَهم للطاَعاَت، و
البّر والتقَوى، وقياَمهم باَلحّق واجتماَعهم عليه، وظهورهم على وتعاَونهم على

المخاَلفين، وقد أشرت إلى أحأرف من ذلك في كتاَب أعداء الدين وسإاَئر
َلَهاَ منه. وإذا فرغ من آداب القَّراء، وذكرُت فيه دعوات وجيزة من أراد نقَ

ً ّبه الّسلُف الختمة فاَلمستحّب أن يشرع في أخرى متصل باَلختم فقَد اسإتح
 واحأتّجوا فيه بحديث:

ّله عنه عن أنس 7/276  رضي ال

لل ْعماَ ْيُر ال ّله عليه وسإلم قاَل: "َخ ّله صلى ال َلُة" قيلْ: أن رسإول ال َوالّرحْأ الَحلّْ 
لن ُقَرآ لتتاَحُا ال ْف ْتُمُه وماَ هماَ؟ قاَل: "ا  )10  (."َوَخ

 المعتاَدة. فصلْ: فيمن ناَم عن حأزبه ووظيفته

ّله عنه قاَل: رويناَ في صحيح مسلم 8/277  عن عمر بن الخطاَب رضي ال

له لب لحأْز َعْن  َناََم  ّله عليه وسإلم: "َمْن  ّله صلى ال َعْن قاَل رسإول ال ْو  للْ، أ ْي ّل لمَن ال
لر َفْج لة ال ْيَن َصل َب ُه ماَ  َقَرأ َف ْنُه،  لم ٍءء  لمَن َشْي ُه  َقرأ َنماَ  َلُه كأ لتَب  ُك لر  ْه ّظ لة ال َوصل

للْ" ْي ّل  )11  (.ال

 تعريضه للنسياَن. فصلْ: في المر بتعهد القَرآن، والتحذير من

ّي رضي رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم 9/278 عن أبي موسإى الشعر
ّله عنه،  ال
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َذا َه ُدوا  َه َعاَ َت ّله عليه وسإلم قاَل: " ْفُس عن النبّي صلى ال َن ّلذي  َوا َف ُقَرآَن،  ال
لمَن ًاَ  ّلت َف َت ّد  َأَش َو  ُه َل له  لد َي لب ٍءد  ُقَلهاَ ُمَحّم ُع للْ في  لب لل  )12  (."ا

ّله عنهماَ؛ ورويناَ في صحيحيهماَ، 10/279  عن ابن عمر رضي ال

َثلُْ ّنَماَ َم لإ ّله عليه وسإلم قاَل: " ّله صلى ال للْ أن رسإول ال َث َكَم لن  ُقَرآ لب ال لحأ صاَ
َكهاَ، ْيهاَ أْمَس َل َع َد  َه لإْن عاَ لة  َل ّقَ للْ الُمع للب َبْت". ا َه َذ َقَهاَ  َل ْط لإْن أ  َو

 )13  (

ّله عنه قاَل: ورويناَ في كتاَب أبي داود والترمذي، 11/280  عن أنس رضي ال

َلّي َع لرَضْت  ُع ّله عليه وسإلم: "  ّله صلى ال ُة قاَل رسإول ال َذا َقَ ّتى ال لتي حأ ُأّم ُأُجوُر 

لرَضْت ُع َو لد،  لج لمن الَمْس لرُجهاَ الّرُجلُْ  لمْن ُيْخ َظَم  ْع ًاَ أ َْذنب َأَر  َلْم  َف لتي  ُأّم ُنوُب  ُذ َلّي  َع
لن ُقَرآ لمَن ال ٍءة  َيهاَ" سُإوَر لس َن ُثّم  َهاَ َرُجلٌْ  لتي ُأو ٍءة  َي ْو آ  تكلم الترمذي فيه. أ

 )14  (

عن سإعد بن عباَدة ورويناَ في سإنن أبي داود ومسند الدارمي، 12/281
ّله عنه،  رضي ال

ُثّم ُقَرآَن  َقرأ ال ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن  ّلَه عن النبّي صلى ال لقََي ال َل َيُه  لس َن
َذَم". لة أْج لقَياََم ْوَم ال َي َعاَلى   َت

 )15  (

ًا،بهاَ فصلْ: في مساَئلْ وآداب ينبغي للقَاَرىء العتناَء ، وهي كثيرة جد
ًاَ محذوفة الدلة لشهرتهاَ، ّلة بسببهاَ. نذكُر منهاَ أطراف للطاَلة المم وخوف ا

للخلص في قراءته، وأن ُيؤمر به: ا ّول ماَ  ّلَه سإبحاَنه وتعاَلى، وأن فأ َد بهاَ ال ُيري
َد بهاَ توصلً إلى شيء سإوى ذلك، وأن ّدَب مع القَرآن ويستحضَر في ل يقَص يتأ

ّلَه سإبحاَنه وتعاَلى ويتلو كتاَبه، ّله، ذهنه أنه يناَجي ال لل َمن يرى ال فيقَرأ على حأاَ
ّله تعاَلى يراه.  فإنه إن لم يره فإن ال

ّظَف ،َفَمُه باَلّسواك وغّيره فصلْ: وينبغي أنه إذا أراد القَراءة أن ين
ويجوز بغيره من العيدان، والختياَر في السواك أن يكوَن بعود الراك،

وفي حأصوله وباَلسعد والشناَن، والخرقة الخشنة، وغّير ذلك مماَ ينظف.
باَلصبع الخشنة ثلثة أوجه لصحاَب الشاَفعي: أشهُرهاَ عندهم ل يحصلْ،

والثاَني: يحصلْ، والثاَلث: يحصلْ إن لم يجد غّيرهاَ، ول يحصلْ إن وجد.
ّنة. وقاَل ويستاَك للتياَن باَلس ًاَ باَلجاَنب اليمن من فمه، وينوي به ا ًاَ مبتدئ عرض

أصحاَبناَ: يقَول عند السواك: اللهّم باَرك لي فيه ياَ أرحأم الراحأمين! بعض
َيستاَك في ظاَهر السإناَن وباَطنهاَ، ويمّر باَلسواك على أطراف أسإناَنه و

ًاَ، ويستاَك بعود متوسإط، ل وكراسإي أضراسإه وسإقَف حألقَه ًا لطيف إمرار
ّد ّينه باَلماَء. أماَ إذا كاَن فمه شديد اليبوسإة، ول شديد اللين، فإن اشت يبسه ل

ًاَ بدم أو غّيره، فإنه يكره له قراءة القَرآن قبلْ غّسله، وهلْ يحرم؟ فيه نجس
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّول الكتاَب، وفي هذا الفصلْ وجهاَلن: أصّحهماَ ل يحرُم، وسإبقَت المسألة أ
ّول الكتاَب. ّدم ذكرهاَ في الفصول التي قدمتهاَ في أ  بقَاَياَ تقَ

، فهذا هووالتدبر والخضوع فصلْ: ينبغي للقَاَرىء أن يكون شأنه الخشوع
وتستنير القَلوب، ودلئله أكثر من أن المقَصود المطلوب، وبه تنشرحا الصدور

السلف يتلو الواحأد منهم آية تحصر وأشهر من أن تذكر. وقد باَت جماَعة من
وصعق جماَعة منهم، واحأدة ليلة كاَملة أو معظم ليلة يتدبرهاَ عند القَراءة.

 وماَت جماَعاَت منهم.

القَراءة ويستحّب البكاَء والتباَكي لمن ل يقَدر على البكاَء، فإن البكاَء عند
ّله تعاَلى:  ّله الصاَلحين، قاَل ال لن  {صفة العاَرفين وشعاَر عباَد ال ْذقاَ للل لخّروَن  َوي

ًاَ ُهْم ُخُشوع ُد لزي َي َو ُكوَن  ْب ًا109السإراء:}  َي كثيرة وردت في ذلك . وقد ذكرُت آثاَر
 في (التبياَن في آداب حأملة القَرآن)

قاَل السيد الجليلْ صاَحأب الكراماَت والمعاَرف والمواهب واللطاَئف إبراهيم
ّله عنه: دواء القَلب خمسة أشياَء: قراءة القَرآن باَلتدبر، ّواص رضي ال الخ

 البطن، وقياَم الليلْ، والتضّرع عند السحر، ومجاَلسة الصاَلحين. وخلء

، هكذاالقَراءة من حأفظه فصلْ: قراءة القَرآن في المصحف أفضلْ من
ّله عنهم، وهذا ليس على قاَله أصحاَبناَ، وهو مشهور عن السلف رضي ال

ّكر وجمع إطلقه، بلْ إن كاَن القَاَرىء من حأفظه يحصلْ له من التدبر والتف
القَلب والبصر أكثر مماَ يحصلْ من المصحف، فاَلقَراءة من الحفظِ أفضلْ،

 فمن المصحف أفضلْ، وهذا مراد السلف. وإن اسإتوياَ

للسإرار فصلْ: جاَءت آثاَر بفضيلة رفع الصوت باَلقَراءة .وآثاَر بفضيلة ا
للسإرار ّق قاَل العلماَء: والجمع بينهماَ أن ا أبعد من الرياَء، فهو أفضلْ في حأ

َء فاَلجهر أفضلْ، لف الرياَ َيَخ بشرط أن ل يؤذي غّيره َمن يخاَف ذلك، فإن لم 
ْهر أن العملْ فيه أكثر، لنه من مصلّْ أو ناَئم أو غّيرهماَ. ودليلْ فضيلة الَج

ُيوقظِ قلب القَاَرىء ويجمع هّمه إلى الفكر يتعدى نفعه إلى غّيره، ولنه 
ُيوقظِ غّيره من ُد النوَم ويزيد في النشاَط و ويصرف سإمعه إليه، ولنه يطر

ّياَت فاَلجهُر أفضلْ. ناَئم ُينّشطه، فمتى حأضره شيء من هذه الن  وغّاَفلْ و

ماَ لم يخرج عن )16  ( وتزيينهاَ فصلْ: ويستحّب تحسين الصوت باَلقَراءة
ّد القَراءة باَلتمطيط، فإن ًاَ هو)17  (أفرط  حأ ًاَ أو أخفى حأرف  حأتى زاد حأرف

وأماَ القَراءة باَللحاَن فهي على ماَ ذكرناَه إن أفر فحرام، وإل فل، حأرام.
ذكرناَه في تحسين الصوت كثيرة مشهورة في الصحيح وغّيره؛ والحأاَديث بماَ

لء ُقَّرا  قطعة منهاَ. وقد ذكرُت في آداب ال

ُيستحّب للقَاَرىء إذا ابتدأ من وسإط ّول فصلْ: و السورة أن يبتدىء من أ
يقََف على المرتبط وعند انتهاَء بعضه ببعض، وكذلك إذا وقَف الكلم المرتبط

ُد في البتداء ول في الوقف ّي باَلجزاء والحأزاب والعشاَر، فإن الكلم، ول يتقَ
ًا منهاَ في وسإط الكلم المرتبط باَلكلم، ول للنساَُن بكثرة الفاَعلين كثير يغتّر ا
لعي هذه الداب، ُيرا لثلْْ ماَ قاَله السيد الجليلْ لهذا الذي نهيناَ عنه مّمن ل  وامت

ّله عنه: ل لعياَض رضي ال ْيلْ بن  ُفَض ّلة أبو علي ال َق الهدى لقَ تستوحأْش طر
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

العلماَء: قراءة سإورة أهلهاَ، ول تغتّر بكثرة الهاَلكين، ولهذا المعنى قاَل
الرتباَط بكماَلهاَ أفضلْ من قراءة قدرهاَ من سإورة طويلة، لنه قد يخفى

 على كثير من الناَس أو أكثرهم في بعض الحأوال والمواطن.

ّلين باَلناَس ماَ فصلْ: ومن البدع المنكرة ُله كثيرون من جهلة المص يفع
بكماَلهاَ في الركعة الخيرة منهاَ في الليلة التراويَح من قراءة سإورة (النعاَم)

أنهاَ نزلت جملة واحأدة، فيجمعون الساَبعة، معتقَدين أنهاَ مستحبة، زاعمين
ًاَ من المنكرات: منهاَ اعتقَاَدهاَ مستحبة، ومنهاَ إيهاَم في فعلهم هذا أنواع

التطويلْ على العّوام ذلك، ومنهاَ تطويلْ الركعة الثاَنية على الولى، ومنهاَ
 قبلهاَ. المأمومين، ومنهاَ هذرمة القَراءة، ومنهاَ المباَلغة في تخفيف الركعاَت

، وسإورة آل عمران، وسإورة النساَء،البقَرة فصلْ: يجوز أن يقَوَل: سإورة
الباَقي، ول كراهة في ذلك؛ وقاَل بعض السلف: وسإورة العنكبوت، وكذلك

ُيذكر فيهاَ النساَء، ُيكره ذلك، وإنماَ يقَاَل السورة التي ُتذكر فيهاَ البقَرة، والتي 
ّول، وهو قوُل جماَهير علماَء المسلمين من سإلف وكذلك الباَقي، والصواب ال

ّله صلى ّله عليه وسإلم أكثر من المة وخلفهاَ، والحأاَديُث فيه عن رسإول ال ال
ُيكره أن ُيقَاَل: هذه أن تحصر، وكذلك عن الصحاَبة فمن بعدهم؛ وكذلك ل 

ُة ابن كثير وغّيرهماَ، هذا هو المذهب الصحيح المختاَر قراءة أبي عمرو، وقراء
الذي عليه عملْ السلف والخلف من غّير إنكاَر، وجاَء عن إبراهيم النخعي

ّنة فلن، وقراءة فلن، والصواب ماَ رحأمه ّله أنه قاَل: كاَنوا يكرهون سإ ال
ّدمناَه.  ق

ُيكره أن يقَول نسيُت آية كذا أو سإورة ُأنسيتهاَ أو فصلْ:  كذا، بلْ يقَول 
 .أسإقَطتهاَ

ّله عنه رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 13/282 عن ابن مسعود رضي ال
 قاَل:

ُكْم ُد ُقَوُل أحَأ َي ّله عليه وسإلم: "ل  ّله صلى ال َذا، قاَل رسإول ال َك َو َذا  َك َيَة  لسيُت آ َن
ًاَ ُنّسَي" وفي رواية الصحيحين أيض َو  ُه َيَة َبلْْ  لسيُت آ َن ُقَوَل  َي لهْم أْن  لد ْئسَماَ لحَأ لب "

َو ُه َبلْْ  ْيَت،  َك َو  ْيَت   ُنّسَي". َك

 )18  (

ّله عنهاَ؛ ورويناَ في صحيحيهماَ، 14/283  عن عاَئشة رضي ال

لحأَمُه ّله عليه وسإلم سإمع رجلً يقَرأ فقَاَل: "َر لني أن النبّي صلى ال َكَر ْذ ْد أ َقَ َل ّلُه  ال
ُتَهاَ" وفي رواية في الصحيح ْط َقَ ْنُت أسْإ ُك َيًة  ُتهاَ" آ لسي ْن ُأ ْنُت  ُك  )19  (."

ل يمكن اسإتقَصاَؤهاَ في أقلّْ من والقَراءة فصلْ: اعلم أن آداب القَاَرىء
للشاَرة إلى بعض مقَاَصدهاَ المهماَت بماَ ذكرناَه من مجلدات، ولكناَ أردناَ ا

ّول الكتاَب هذه الفصول المختصرات، وقد تقَدم في الفصول الساَبقَة في أ
ًاَ في أذكاَر الصلة جملْ من شيء من آداب الذاكر والقَاَرىء، وتقَدم أيض

97

javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5042%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5038%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F788%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1331%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5032%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F790%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%84%D8%A7%20%D9%8A%D9%82%D9%84%20%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D9%83%D9%85%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2943%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%202/154%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=8#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=8#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=8#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=8#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّدمناَ الحوالة على كتاَب "التبياَن في آداب الداب المتعلقَة باَلقَراءة، وقد ق
لنعَم ّله التوفيق، وهو حأسبي و ًا، وباَل  الوكيلْ. حأملة القَرآن" لمن أراد مزيد

ّدمناَ، فينبغي المداومة الذكاَر فصلْ: اعلم أن قراءة القَرآن آكد كماَ ق
ًاَ ُيخلي عنهاَ يوم وليلة، ويحصلْ له أصلُْ القَراءة بقَراءة الياَت عليهاَ، فل 

 القَليلة.

ّله عنه، وقد رويناَ في كتاَب ابن السني 15/284  عن أنس رضي ال

ٍءم ْو َي َقرأ في  ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن  ّله صلى ال لسيَن أن رسإول ال ٍءة َخْم َل ْي َل َو
َئَة لم َقرأ  َوَمْن  لليَن،  لف لمَن الغاَ َتْب  ْك ُي َلْم  َيًة  َتْي آ لمئ َقرأ  َوَمْن  لتيَن،  لن لمَن القَاَ لتَب  ُك ٍءة  َي آ

ُقَرآُن له ال ُيحاَج َلْم  ٍءة  َي لمَن آ ْنطاٌَر  لق َلُه  لتَب  ُك ٍءة  َئ لم َقرأ َخْمَس َوَمْن  لة،  لقَياََم ْوَم ال َي
لر" َيًة الْج لعيَن آ َب َأْر َقرأ  لريَن"  بدل "خمسين" وفي"وفي رواية "َمْن  لعْش رواية "

ّله عنه قاَل: وفي رواية  عن أبي هريرة رضي ال

ٍءت َعْشَر آياَ َقرأ  ّله عليه وسإلم: "َمْن  ّله صلى ال لمَن قاَل رسإول ال َتْب  ْك ُي َلْم 
لليَن لف  بنحو هذا. . وجاَء في الباَب أحأاَديث كثيرة"الغاَ

وتباَرك ورويناَ أحأاَديث كثيرة في قراءة سإورة في اليوم والليلة منهاَ: يس،
ّدخاَن.  الملك، والواقعة، وال

 )20  (

ّله عنه فعن 16/285  أبي هريرة رضي ال

ٍءم ْو َي لفي  َقرأ يس  ّله عليه وسإلم: "َمْن  ّله صلى ال َء عن رسإول ال لتغاَ ْب ٍءة ا َل ْي َل َو
َلُه". لفَر  ُغّ له  ّل له ال  َوْج

َبَح ٍءة أْص َل ْي َل لفي  لن  ّدخاَ َة ال َقرأ سُإوَر َلُه وفي رواية له "َمْن  ًا  ُفور ْغ  )21  ( "َم

ّله عنه، وفي رواية  عن ابن مسعود رضي ال

ْبُه لص ُت َلْم  ٍءة  َل ْي َل ُكلّْ  لفي  لة  َع لق َوا َة ال َقرأ سُإوَر َقة "َمْن   )22  ( "فاَ

ّله عنه: وعن جاَبر  رضي ال

ّله عليه وسإلم ل يناَم كلْ ليلة حأتى يقَرأ آلم ّله صلى ال تنزيلْ كاَن رسإول ال
 )23  ( الكتاَب، وتباَرك الملك

ّله عنه،  وعن أبي هريرة رضي ال

َلة ْي َل لفي  َقَرأ  ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن  لت الْرُض أن النبّي صلى ال َل لز ْل َذا ُز إ
َقرأ ياَ َوَمْن  ُقَرآن،  لف ال لنْص لل  ْد لع َك َلُه  َنْت  لع كاَ ْب ْدل ُر لع َك َلُه  َنْت  َكاَ لفُروَن  ّيهاَ الكاَ أ

َو ُه ُقلْْ  َقرأ  َوَمْن  لن،  ُقَرآ ُقَرآن" ال لث ال ُل ُث لل  ْد لع َك َلُه  َنْت  ٌد كاَ َأحَأ ّلُه   )24  (.ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

لصَم ذلَك وفي رواية 18/287 ُع ّول حأم  لسإّي وأ ُكْر َيَة ال َقرأ آ ُكلّْ "َمْن  لمْن  ْوَم  َي ال
ٍءء".  سُإو

ّله أعلم والحأاَديث بنحو ماَ ذكرناَ كثيرة، وقد أشرناَ إلى المقَاَصد، وال
)25  ( باَلصواب، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.

كتاب حمد الله تعالى   
o  له ّل لد ال    تعاَلى     باَُب حَأْم

  َد مستحّب    في بداية كلْ عملْ     فصلْ: الحم
  ُد ركن في    خطبة الجمعة     فصلْ:الحم
  ُيستحّب أن يختم ّله رّب العاَلمين     فصلْ:     دعاَءه باَلحمد ل
  ُد ُيستحّب حأم ّله تعاَلى عند حأصول نعمة     فصلْ:     ال
  ْفصل   
  ليحمدن الله     فصلْ : حأكم من حألف   

 كتاَب حأمد الله تعاَلى

له تعاَلى ّل لد ال  باَُب حَأْم

ّله تعاَلى:  له  {قاَل ال ّل لل ُد  للْ الَحْم َطفى     ُق ّلذيَن اْص له ا لد 59 النملْ:}  َوسَإلٌم على عباَ
ّله للْ:تعاَلى وقاَل ال ُقَ َق له      {و لت ُكْم آياَ لري ُي له سَإ ّل لل ُد   وقاَل تعاَلى:93 النملْ:}  الَحْم

ُد للْ الَحْم ُق َو ًا}     { َلد َو ْذ  لخ ّت َي َلْم  ّلذي  له ا ّل للسإراء: لل لئْن  وقاَل تعاَلى:111ا َل }
ُتْم َكْر ُكْم     َش ّن َد لزي ُكْم  وقاَل تعاَلى:7 إبراهيم:}  َل ُكْر ْذ لني أ ُكُرو ْذ ُكُروا لي     {فاَ َواْش

لن} ُفرو ْك َت باَلمر باَلحمد والشكر وبفضلهماَ  والياَت المصّرحأة152البقَرة: َول 
 كثيرة معروفة.

للسإفرايني ورويناَ في سإنن أبي داود وابن ماَجه، ومسند أبي عوانة 1/288 ا
ّله، ّله عنه، المخّرج على صحيح مسلم، رحأمهم ال  عن أبي هريرة رضي ال

لذي ُكلّْ أْمر  ّله عليه وسإلم أنه قاَل: " ّله صلى ال له عن رسإول ال لفي ُأ  ْبد ُي ٍءل ل  باَ
لد َبَحْم َطُع" وفي رواية " ْق له أ ّل لل لد  ُع" باَلَحْم َط ْق َو أ ُه َف لد  له" وفي رواية: "باَلَحْم ّل ال

ٍءم َكل ُكلْ  ٍءر وفي رواية " ُكلّْ أْم َذُم" وفي رواية: " َو أْج ُه َف له  ّل لل له باَلَحْمد  لفي ُأ  ْبد ُي ل
َو َفه لم  لحأي لن الّر له الّرحْأَم ّل لم ال لبْس لب له  لفي ُأ  ْبد ُي ٍءل ل  ُع" لذي باَ َط ْق رويناَ هذه اللفاَظ أ

القَاَدر الرهاَوي، وهو حأديث حأسن، وقد كلهاَ في كتاَب الربعين للحاَفظِ عبد
للسإناَد، وإذا ُروي موصولً كماَ ذكرناَ، وُروي مرسإلً، ورواية الموصول جيدة ا

العلماَء لنهاَ زياَدة روي الحديث موصولً ومرسإلً فاَلحكم للتصاَل عند جمهور
 )1  ( ثقَة، وهي مقَبولة عند الجماَهير.

البركة، ومعى ذي باَل: أي له حأاَل يهتّم به، ومعنى أقطع: أي ناَقص قليلْ
 وأجذم بمعناَه، وهو باَلذال المعجمة وباَلجيم.

ّله لكلْ مصنف، ودارس، ُيستحّب البداءة باَلحمد ل ومدّرس، قاَل العلماَء: ف
ّله: وخطيب، وخاَطب، وبين يدي سإاَئر المور المهمة. قاَل الشاَفعي رحأمه ال
ّله تعاَلى، والثناَء ّدم المرء بين يدي خطبته وكلْ أمر طلبه: حأمد ال أحأّب أن يقَ

ّله عليه وسإلم. عليه ّله صلى ال  سإبحاَنه وتعاَلى، والصلة على رسإول ال
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َد مستحّب ابتداء كلْ أمر ذي باَل كماَ سإبق، في فصلْ: اعلم أن الحم
ُيستحب بعد الفراغ من الطعاَم والشراب، والعطاَس، وعند خطبة المرأة ـ و

وسإيأتي وهو طلب زواجهاَ ـ وكذا عند عقَد النكاَحا، وبعد الخروج من الخلء،
ّله تعاَلى، وقد بياَن هذه المواضع في أبوابهاَ بدلئلهاَ وتفريع مساَئلهاَ إن شاَء ال

ُيستحّب في ابتداء الكتب ُيقَاَل بعد الخروج من الخلء في باَبه، و سإبق بياَن ماَ 
المصنفة كماَ سإبق، وكذا في ابتداء دروس المدّرسإين، وقراءة الطاَلبين،

ًاَ ّله رب سإواء قرأ حأديث ًاَ أو غّيرهماَ، وأحأسُن العباَرات في ذلك: الحمد ل أو فقَه
 العاَلمين.

ّله تعاَلى ركن في خطبة ُد ال وغّيرهاَ ل يصّح شيء منهاَ الجمعة فصلْ: حأم
ُله إل به. وأقلْ الواجب: الحمد ّله. والفضلْ أن يزيد من الثناَء، وتفصي ل

 باَلعربية. معروف في كتب الفقَه، ويشترط كونهاَ

ّله رّب ُيستحّب أن يختم دعاَءه باَلحمد ل ، وكذلك يبتدئهالعاَلمين فصلْ: 
ّله تعاَلى:  ّله، قاَل ال لن  {باَلحمد ل ُهْم أ َوا ْع َد لخُر  ّله َرّب     وآ لل ُد  الَحْم

لميَن َل ُله من  وأماَ ابتداء الدعاَء بحمد10يونس:}  العاَ ّله وتمجيده فسيأتي دلي ال
ًاَ في كتاَب الصلة على رسإول ّله عليه الحديث الصحيح قريب ّله صلى ال ال

ّله تعاَلى.  وسإلم، إن شاَء ال

ّله تعاَلى عند حأصول ُد ال ُيستحّب حأم أو اندفاَع مكروه، سإواء نعمة فصلْ: 
 حأصلْ ذلك لنفسه أو لصاَحأبه أو للمسلمين.

ّله عنه؛ ورويناَ في صحيح مسلم 2/289  عن أبي هريرة رضي ال

ُأسإري به بقَدحأين من خمر ُأتَي ليلة  ّله عليه وسإلم  ولبن أن النبّي صلى ال
ّله عليه وسإلم: "الحمد ّله فنظر إليهماَ، فأخذ اللبن، فقَاَل له جبريلُْ صلى ال ل

 )2  (.الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غّوْت أمتك"

 :فصلْ

ّله ورويناَ في كتاَب الترمذي وغّيره 3/290 عن أبي موسإى الشعري رضي ال
 عنه

ُد َل َو ّله عليه وسإلم قاَل: "إذا َماََت  ّله صلى ال َتعاَلى أن رسإول ال ّلُه  لد قاََل ال ْب َع ال
لدي؟ ْب َع َد  َل َو ُتْم  َبْض َق له:  لت َك لئ له؟ للَمل لد َؤا ُف َثَمَرة  ُتْم  َبْض َق ُقَوُل:  َي َف َعْم،  َن ُلوَن:  ُقَو َي َف

ُلوَن: ُقَو َي َف لدي؟  ْب َع َذا قاََل  َفَماَ ُقَوُل:  َي َف َعْم،  َن ُلوَن:  ُقَو َي ُقَوُل َف َي َف َع،  َتْرَج َواسْإ َدَك  لم حَأ
ًاَ في ْيت َب لدي  ْب َع لل ُنوا  ْب َتعاَلى: ا ّلُه  لد ال ْيَت الَحْم َب ُه  َوسَإّمو ّنَة   قاَل الترمذي:"الَج

ّول حأديث حأسن. والحأاَديث في فضلْ الحمد كثيرة مشهورة، وقد سإبق في أ
ّله ونحو الكتاَب جملة من الحأاَديث ّله والحمد ل الصحيحة في فضلْ سإبحاَن ال

 )3  ( ذلك.

الخراسإاَنيين: لو حألف إنساَن ليحمدّن : قاَل المتأخرون من أصحاَبناَفصلْ
ّله تعاَلى بمجاَمع الحمد ـ ومنهم من قاَل بأجلّْ التحاَميد ـ فطريقَه في بَر ال

ًا يوافي نعمه ّله حأمد ويكاَفىء مزيده. ومعنى يوافي يمينه أن يقَول: الحمد ل
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُيلقيهاَ فتحصلْ معه، ويكاَفىء بهمزة في َد نعمه: أي  ُيساَوي مزي آخره: أي 
للحأساَن. لنعم وا قاَلوا: ولو حألف نعمه، ومعناَه: يقَوم بشكر ماَ زاده من ال

ّله تعاَلى أحأسَن الثناَء، فطريق البّر أن يقَول: ل ًء ليثنيّن على ال أحأصي ثناَ
عليك أنَت كماَ أثنيَت على نفسك. وزاد بعُضهم في آخره: فلك الحمد حأتى

ّله تعاَلى ترضى. وصّور أبو سإعد المتولي المسألة فيمن حألف: ليثنيّن على ال
الثناَء وأعظمه، وزاد بعضهم في أّول الذكر: سإبحاَنك. وعن أبي نصر بأجلّْ

ّله عليه النماَر عن محمد ّله تعاَلى قاَل: قاَل آدُم صلى ال بن النضر رحأمه ال
لد وسإلم: ياَ َرّب! ُع الَحْم لم له َمَجاَ لفي ًاَ  ْيئ لني َش ّلْم َع َف لدي،  َي لب  َكْس لب لني  َت ْل َغ َش

َبْحَت َذا أْص َدُم! إ ّلُه تباَرك وتعاَلى إليه: ياَ آ لح، فأوحأى ال لبي ّتْس َذا َوال َوإ ًاَ،  َثلث ُقَلْْ  َف
له َرّب ّل لل ُد  ًاَ: الَحْم َثلث ُقَلْْ  َف ْيَت  ُه، أْمَس َد ُء َمزي لفى ُيكاَ َو َعَمُه  لن لفي  ُيوا ًا  لميَن حَأْمد َل العاَ

ُع لم للَك َمَجاَ َذ ّله أعلم. َف لح. وال لبي ّتْس َوال لد  الَحْم

ّله عليه واسلم     كتاب الّصلّةا على رسول    الله صلى ال
o  َعلى لة  ّله عليه وسإلم     باَُب الّصل ّله صلى ال لل ال    رسإو
o  لكَر ُذ لر َمْن  ّله عليه وسإلم باَلّصلة عليه     باَُب أم َده النبّي صلى ال عن

   والتسليم
o  لة الّصلة على ّله عليه وسإلم     باَُب صف ّله صلى ال لل ال    رسإو

  الصلة والتسليم     فصلْ: الجمع بين   
o  الحديث وغّيره مّمن في معناَه إذا ذكر رسإوَل     فصلْ: يستحّب لقَاَرىء

َع َف ّله عليه وسإلم أن ير ّله صلى ال    صوته باَلصلة عليه والتسليم     ال
o  ّدعاَء لحا ال ّله والصلة     باَُب اسإتفتاَ لد ل    باَلحم
o  ّله عليهم وسإلم     باَُب الّصلة على ًاَ لهم صلى ال لء وآلهم تبع    النبياَ

  ُيستحّب الترّضي    والترحّأم على الصحاَبة والتاَبعين     فصلْ: 
  فصلْ: ذكر لقَماَن ومريم   

ّله عليه وسإلم  كتاَب الّصلة على رسإول الله صلى ال

ّله تعاَلى: ّيهاَ قاَل ال ّنبّي ياَ أ ّلوَن على ال ُيَص َتُه  َك لئ َوَمل ّلَه  لإّن ال له     { ْي َل َع ّلوا  ُنوا َص ّلذين آَم ا
ًاَ} لليم َتْس ّلُموا  والحأاَديث في فضلهاَ والمر بهاَ أكثر من أن 56 الحأزاب: َوسَإ

ٍءف من ذلك ًاَ للكتاَب ُتحصر، ولكن نشيُر إلى أحأر ًاَ على ماَ سإواهاَ وتبّرك تنبيه
 بذكرهاَ.

ّله عليه ّله صلى ال لل ال َعلى رسإو لة   وسإلم باَُب الّصل

ّله رويناَ في صحيح مسلم 1/291 ّله بن عمرو بن العاَص رضي ال عن عبد ال
 عنهماَ؛

ّلى ّله عليه وسإلم يقَول: "َمْن َص ّله صلى ال ّلى أنه سإمع رسإول ال ًة َص َعلّي َصل
ًا َعْشر َهاَ  لب له  ْي َل َع ّلُه   )1  (."ال

ًاَ، 2/292 ّله عنه؛ ورويناَ في صحيح مسلم أيض  عن أبي هريرة رضي ال

لس بي ّناَ ْولى ال ّله عليه وسإلم قاَل: "أ ّله صلى ال لقَياََمَة أن رسإول ال ْوَم ال َي
ًة َعلّي َصل ُهْم  َثُر ْك حأديث حأسن. قاَل الترمذي: وفي الباَب  قاَل الترمذي:"َأ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُأبّي بن عن عبد الرحأمن بن عوف وعاَمر بن ربيعة وعّماَر وأبي طلحة وأنس و
ّله عنهم  )2  (.كعب رضي ال

عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ رويناَ في كتاَب الترمذي 293\2
الله عليه وسإلم قاَل : " أولى الناَس بي يوم القَياَمة أن رسإول الله صلى

قاَل الترمذي: حأديث حأسن . قاَل الترمذي : وفي الباَب " أكثرهم علي صلة
الرحأمن بن عوف ، وعاَمر بن ربيعة ، وعماَر ، وأبي طلحة ، وأنس ، عن عبد

 )3  (الله عنه ـ  وأبي بن كعب ـ رضي

الصحيحة، ورويناَ في سإنن أبي داود والنساَئي وابن ماَجه، باَلسإاَنيد 4/294
ّله عنه، قاَل: عن أوس بن أوس رضي  ال

للْ ْفَض لمْن أ لإّن  ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال لة، قاَل رسإوُل ال َع ْوَم الُجُم َي ُكْم  لم ّياَ أ
له، فإّن لفي لة  لمَن الّصل َعلّي  لثُرا  ْك َعلّي" فقَاَلوا: ياَ رسإول فأ ْعُروَضٌة  ُكْم َم َت َصل

ُتعرض صلتناَ ّله! وكيف  عليك وقد أَرْمَت؟ ـ قاَل: يقَول: بليت ـ قاَل: "إّن ال
ّله حَأّرَم على لء ال لبياَ ْن َد ال الميم . قلت: أَرْمَت بفتح الراء وإسإكاَن"الرض أْجساَ

وفتح التاَء المخففة. قاَل الخطاَبي: أصله أرممت، فحذفوا إحأدى الميمين،
لغة لبعض العرب كماَ قاَلوا: ظلت أفعلْ كذا: أي ظللت، في نظاَئر وهي

غّيره: إنماَ هو أَرّمْت بفتح الراء والميم المشددة وإسإكاَن التاَء: لذلك. وقاَل
ّله أعلم أي أرّمت ُأَخر، وال  )4  (العظاَم، وقيلْ فيه أقوال 

القَبور ورويناَ في سإنن أبي داود، في آخر كتاَب الحّج، في باَب زياَرة 5/295
للسإناَد الصحيح، ّله عنه قاَل: عن باَ  أبي هريرة رضي ال

لري ْب َق ُلوا  َع َتْج ّله عليه وسإلم: "ل  ّله صلى ال ّلوا علّي، قاَل رسإول ال َوَص ًا  لعيد
ْيُث لني حَأ ُغ ُل ْب َت ُكْم  َت ُتْم" فإّن َصل ْن  )5  (.ُك

ًاَ بإسإناَد صحيح، 6/296 ًاَ ورويناَ فيه أيض  عن أبي هريرة أيض

ٍءد لمْن أحَأ ّله عليه وسإلم قاَل: "َماَ  ّله صلى ال ّلُه أن رسإول ال ّد ال لإلّ َر َعلّي  ّلُم  ُيَس
له ْي َل َع ّد  َأُر ّتى   الّسلَم". َعلّي ُروحأي حأ

ّله َده النبّي صلى ال لكَر عن ُذ لر َمْن  عليه وسإلم باَلّصلة عليه باَُب أم
ّله عليه وسإلم  والتسليم، صلى ال

ّله عنه قاَل: قاَل رويناَ في كتاَب الترمذي 1/297 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى ُيَصلّْ رسإول ال َلْم  َف ُه  َد ْن لع لكْرُت  ُذ ٍءلْ  ْنُف َرُج لغَّم أ ّله عليه وسإلم: "َر ال

 )6  (  قاَل الترمذي: حأديث حأسن."َعلّي

ّله عنه ورويناَ في كتاَب ابن السني بإسإناَد جيد، 2/298 عن أنس رضي ال
َعلّي، قاَل: قاَل رسإول ُيَصلّْ  ْل َف ُه  َد ْن لع لكْرُت  ُذ ّله عليه وسإلم: "َمْن  ّله صلى ال ال

له ْي َل َع َوَجلّْ  َعّز  ّلُه  ّلى ال ًة، َص َعلّي َمّر ّلى  ّنُه َمْن َص ًا". فإ  َعْشر

 )7  (
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ّله عنه قاَل: قاَل رسإول ورويناَ فيه بإسإناَد ضعيف، 3/299 عن جاَبر رضي ال
ّله ّله صلى ال ْد ال َقَ َف َعلّي  ُيَصلّْ  َلْم  َف ُه  َد ْن لع لكْرُت  ُذ لقََي". عليه وسإلم: "َمْن   َش

 )8  (

ّله عنه قاَل: قاَل رسإول ورويناَ في كتاَب الترمذي 4/300 عن علّي رضي ال
ّله ّله صلى ال ُيَصلّْ ال َلْم  َف ُه  َد ْن لع لكْرُت  ُذ لخيلُْ َمْن  َب  قاَل"َعلّي عليه وسإلم: "ال

 الترمذي: حأديث حأسن صحيح.

 )9  (

ّله عنهماَ، عن ورويناَه في كتاَب النساَئي من رواية الحسين بن علّي رضي ال
ّله عليه وسإلم.  النبّي صلى ال

العلم قاَل الماَم أبو عيسى الترمذي عند هذا الحديث: يروى عن بعض أهلْ
ّله عليه وسإلم مّرة في المجلس قاَل: إذا صلى الرجلْ على النبّي صلى ال

 عنه ماَ كاَن في ذلك المجلس. أجزأ

ّله ّله صلى ال لل ال لة الّصلة على رسإو  عليه وسإلم باَُب صف

ّله صلى ّدمناَ في كتاَب أذكاَر الصلة صفة الصلة على رسإول ال ّله عليه قد ق ال
ّلُق بهاَ، وبياَن أكملهاَ وأقلهاَ. وأّماَ ماَ قاَله بعُض أصحاَبناَ وابن أبي وسإلم وماَ يتع

َواْرحَأْم ٍءد" زيد الماَلكي من اسإتحباَب زياَدة على ذلك وهي: " ًا وآَل ُمَحّم ُمَحّمد
للماَم أبو بكر العربي الماَلكي في كتاَبه فهذا بدعة ل أصلْ لهاَ. وقد باَلغ ا

وتجهيلْ فاَعله، "شرحا الترمذي" في إنكاَر ذلك وتخطئة ابن أبي زيد في ذلك
ّلمناَ كيفيَة الصلة عليه ّله عليه وسإلم ع ّله عليه قاَل: لن النبّي صلى ال صلى ال

ّله عليه وسإلم، فاَلزياَدة على ذلك اسإتقَصاَر لقَوله، وسإتدراك عليه صلى ال
ّله التوفيق.  وسإلم، وباَل

ّله عليه ّلى على النبّي صلى ال ْع بين الصلة فصلْ: إذا ص وسإلم فليجم
ّله عليه" فقَط، ول "عليه ول يقَتصْر على أحأدهماَ، فل يقَلْ التسليم، ّلى ال "ص

 السلم" فقَط.

ُيستحّب لقَاَرىء الحديث وغّيره مّمن في معناَه إذا ذكر رسإوَل فصلْ: 
َفَع صوته باَلصلة عليه ّله عليه وسإلم أن ير ّله صلى ال ، ول يباَلغوالتسليم ال

للماَم الحاَفظِ أبو في الرفع مباَلغة فاَحأشة. ومّمن نّص على رفع الصوت: ا
ُته إلى علوم الحديث. وقد نّص بكر الخطيب البغدادي وآخرون، وقد نقَل

ُيستحّب أن يرفع صوته باَلصلة على رسإول العلماَء من أصحاَبناَ وغّيرهم أنه 
ّله أعلم. ّله عليه وسإلم في التلبية، وال ّله صلى ال  ال

ّله تعاَلى لد ل ّدعاَء باَلحم لحا ال ّله عليه باَُب اسإتفتاَ والّصلة على النبّي صلى ال
 وسإلم

ُعبيد رويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي، 1/301 َفَضاَلة بن  عن 
ّله عنه،  قاَل: رضي ال
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لد ّله عليه وسإلم رجلً يدعو في صلته لم يمّج ّله صلى ال ّله سإمع رسإول ال ال
ّله عليه وعلى آله وسإلم، فقَاَل رسإول تعاَلى، ولم يصلّْ على النبّي صلى ال

ّله َذا" ثم دعاَه، فقَاَل له أو ال َه لجلَْ  َع ّله عليه وسإلم وعلى آله وسإلم: " صلى ال
َنُه ْبحاَ له سُإ ّب لد َر لجي َتْم لب ْبدأ  َي ْل َف ُكْم  ُد ّلى أحَأ َذا َص ّلي لغيره: "إ ُيَص ُثّم  له،  ْي َل َع لء  ّثناَ َوال

ُثّم ّله عليه وسإلم،  لبّي صلى ال ّن َء على ال لبَماَ شاَ ُد  ْع َب ُعو  ْد  قاَل الترمذي: حأديث"َي
 )10  ( حأسن صحيح.

ّله عنه قاَل: ورويناَ في كتاَب الترمذي، 2/302 عن عمر بن الخطاَب رضي ال
ّلَي على إن الدعاَء موقوف ُتص بين السماَء والرض ل يصعد منه شيء حأتى 

ّله عليه وسإلم. ّيك صلى ال  نب

ّله تعاَلى والثناَء قلت: أجمع العلماَء على اسإتحباَب ابتداء الدعاَء باَلحمد ل
ّله عليه وسإلم، وكذلك يختم الدعاَء ّله صلى ال عليه، ثم الصلة على رسإول ال

 )11  (، والثاَر في هذا الباَب كثيرة معروفةبهماَ

ًاَ لهم لء وآلهم تبع ّله عليهم وسإلم باَُب الّصلة على النبياَ  صلى ال

ّله عليه وسإلم، وكذلك أجمع ّيناَ محمد صلى ال من أجمعوا على الصلة على نب
ّد به على جوازهاَ واسإتحباَبهاَ على سإاَئر النبياَء والملئكة اسإتقَلل.ً وأماَ ُيعت

ّلى عليهم ابتداء، فل يقَاَل: أبو بكر صلى ُيص غّيُر النبياَء فاَلجمهور على أنه ل 
ُتلف في هذا المنع، فقَاَل بعض أصحاَبناَ: هو حأرام، وقاَل ّله عليه وسإلم. واخ ال

َلى وليس ْو أكثرهم: مكروه كراهة تنزيه، وذهب كثير منهم إلى أنه خلف ال
ًاَ، والصحيُح الذي عليه الكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لنه شعاَر أهلْ مكروه

ُنهيناَ عن شعاَرهم. والمكروه هو ماَ ورد فيه نهٌي مقَصود. قاَل البدع، وقد
َة صاَرْت مخصوصًة في لساَن السلف أصحاَبناَ: ُد في ذلك أن الّصل والمعتم

ّله ّله باَلنبياَء صلوات ال وسإلمه عليهم، كماَ أن قولناَ: عّز وجلّْ، مخصوٌص باَل
ًا جليلً ـ ل سإبحاَنه وتعاَلى، فكماَ ل ُيقَاَل: محمد عّز وجلّْ ـ وإن كاَن عزيز

ًاَ. ُيقَاَل: أبو بكر أو علّي ّله عليه وسإلم، وإن كاَن معناَه صحيح  صلى ال

ُيقَاَل: ًاَ لهم في الصلة، ف ّلهّم صلّْ واتفقَوا على جواز جعلْ غّير النبياَء تبع ال
للحأاَديث على محمد، وعلى آل محمد، وأصحاَبه، وأزواجه، وذّريته، وأتباَعه،

ُأمرناَ به في التشهد، ولم يزل السلُف عليه خاَرج الصحيحة في ذلك؛ وقد 
ًاَ. وأماَ السلم فقَاَل الشيخ أبو محمد الجوينّي من أصحاَبناَ: هو في الصلة أيض
ُيقَاَل: علّي ُيستعملْ في الغاَئب، فل يفرد به غّير النبياَء، فل  معنى الصلة فل 

ُيخاَطب به عليه السلم؛ وسإواء في هذا الحأياَء والموات. وأماَ الحاَضر ف
سإلم عليك، أو: سإلم عليكم، أو: الّسلم عليك، أو: عليكم؛ وهذا فيقَاَل:

ّله تعاَلى. مجمع عليه،  وسإيأتي إيضاَحأه في أبوابه إن شاَء ال

ُيستحّب الترّضي والترحّأم على الصحاَبة فمن بعدهم من والتاَبعين فصلْ: 
ّباَد وسإاَئر الخياَر، فيقَاَل: ّله ونحو العلماَء والع ّله عنه، أو رحأمه ال رضي ال

ّله عنه مخصوص باَلصحاَبة، ذلك. وأماَ ماَ قاَله بعض العلماَء: إن قوله رضي ال
ّله فقَط، فليس كماَ قاَل، ول ُيقَاَل في غّيرهم: رحأمه ال يوافق عليه، بلْ و

ُتحصر، فإن كاَن الصحيح الذي عليه الجمهور اسإتحباَبه، ودلئله أكثر من أن 
ّله عنهماَ، وكذا ابن ًاَ ابن صحاَبي قاَل: قاَل ابن عمر رضي ال المذكور صحاَبي
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ُأسإاَمة بن زيد ونحوهم، لتشمله وأباَه عباَس، وابن الزبير، وابن جعفر، و
ًاَ.  جميع

ّلي عليهماَ كاَلنبياَء، أم : فإن قيلْ: إذا ذكرفصلْ ُيص لقَماَن ومريم هلْ 
عليهماَ السلم؟. فاَلجواب أن الجماَهير يترّضى كاَلصحاَبة والولياَء، أم يقَول

ّذ ّياَن، ول التفاَت إليه، من العلماَء على أنهماَ ليساَ نبيين، وقد ش من قاَل: نب
"تهذيب السإماَء واللغاَت" فإذا ول تعريج عليه، وقد أوضحُت ذلك في كتاَب

ُيفهم ًاَ  منهأنه يقَول: قاَل لقَماَن أو ُعرف ذلك، فقَد قاَل بعض العلماَء كلم
ّله على النبياَء وعليه أو وعليهاَ وسإلم، ّلى ال قاَل: لنهماَ يرتفعاَن عن مريم ص
ّله عنه، لماَ في القَرآن مماَ ُيقَاَل: رضي ال يرفعهماَ؛ والذي أراه أن حأاَل من 

ّله عنه، أو عنهاَ، لن هذا مرتبة هذا ل بأس به، وأن الرجح أن يقَاَل: رضي ال
ّيين. وقد نقَلْ إماَم الحرمين إجماَع العلماَء غّير النبياَء ولم يثبْت كونهماَ نب

للرشاَد ـ ولو قاَل: عليه ّية ـ ذكره في ا السلم، أو: على أن مريم ليست نب
ّله أعلم.  عليهاَ، فاَلظاَهر أنه ل بأس به، وال

ّدعوات    للمور العارضات     كتاب الذكار واال
o  لء ُدعاَ لتَخاَرة     باَُب     السْإ
o  َعاَهاَت     أبواب الذكاَر التي ّدة وعلى ال    ُتقَاَل في أوقاَت الّش
o  لب َكْر لء ال لر المهّمة     باَُب دعاَ َد المو ُء عن    والدعاَ
o  ُله إذا َع     باَُب ماَ يقَو لز َف ٌء أو  َعه شي    را
o  ُقَوُل إذا َي َبه هّم أو حَأَزن     باَُب ماَ     أصاَ
o  ُله إذا َيقَو َكة     باَُب ماَ  َل َه َع في     وق
o  َيقَوُل إذا ًاَ     باَُب ماَ     خاََف قوم
o  َيقَوُل إذا ًاَ     باَُب ماَ  ْلطاَن    خاََف سُإ
o  َيقَوُل إذا ّوه     باَُب ماَ     نظَر إلى عد
o  ُقَوُل إذا َي َفُه     باَُب ماَ     عرَض له شيطاٌَن أو َخاَ
o  ُقَوُل إذا َي َبه أمٌر     باَُب ماَ     غّل
o  اسإتصعَب عليه أمٌر     باَُب ماَ يقَوُل إذا   
o  ُته     باَُب ماَ يقَوُل إذا َعّسَرْت عليه معيش    َت
o  لع ُله لدف لت     باَُب ماَ يقَو َفاَ    ال
o  ُله إذا ٌة     باَُب ماَ يقَو    أصاَبتُه نكبٌة قليلٌة أو كثير
o  ُله إذا َعَجَز عنه     باَُب ماَ يقَو    كاَن عليه ديٌن 
o  ُله َمن َوحْأشة     باَُب ماَ يقَو    ُبلي باَل
o  ُله َمْن َوسَإة     باَُب ماَ يقَو َوسْإ    ُبلي باَل
o  ُأ على ُيقَر ُدوغ     باَُب ماَ  ْل له والَم ُتو ْع    الَم
o  ُذ به ّو َع ُي َياَُن وغّيُرهم     باَُب ماَ  ْب    الّص
o  ُيقَاَُل على لة ونحوهماَ     باَُب ماَ  َثَر َب لج وال    الُخّرا

ّدعوات للمور العاَرضاَت  كتاَب الذكاَر وال

حأسب اعلم أن ماَ ذكرته في البواب الساَبقَة يتكّرُر في كلْ يوم وليلة على
ُه الن فهي أذكاٌَر ودعوات تكون في أوقاَت ّدم وتبين. وأماَ ماَ أذكر ماَ تقَ

ُيلتزم فيهاَ ترتيب.  لسإباَب عاَرضاَت، فلهذا ل 

لتَخاَرة لء السْإ ُدعاَ  باَُب 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنهماَ رويناَ في صحيح البخاَري، 1/303 ّله رضي ال عن جاَبر بن عبد ال
ّله عليه وسإلم يعلمناَ السإتخاَرة في المور كلهاَ قاَل: كاَن رسإول ّله صلى ال ال

لر كاَلسورة من القَرآن، ْي َغّ لمْن  لن  ْي َت َع ْك ْع َر َك َيْر ْل َف لر  ُكْم باَلْم ُد َهّم أحَأ َذا  يقَول: "إ
لمَك، ْل لع لب لخيُرَك  َت ّني أسْإ ُهّم إ ّل للْ: ال ُقَ َي لل ُثّم  لة،  لريَض َف ُلَك ال َوأسإأ لتَك،  ْدَر ُقَ لب لدُرَك  ْقَ َت وأسْإ

لدُر ْقَ َت ّنَك  لم، فإ لظي َع للَك ال َفْض لب، لمْن  ُيو ُغ َعلُّم ال ْنَت  َلُم، وأ ْع َول أ َلُم  ْع َت َو لدُر،  ْق َأ ول 
ُهّم إْن ّل لة ال َب لق َوعاَ لشي  َوَمعاَ لديني  لفي  ْيٌر لي  َذا الْمَر َخ َه َلُم أّن  ْع َت ْنَت  لري، أو ُك أْم

ُثم ُه لي،  َيّسْر َو للي  ُه  ُدْر ْق له، فاَ لل لج لري وآ للْ أْم ْنَت قاَل: عاَج ُك َوإْن  له،  لفي لرْك لي  باَ
لني لدي َذا الْمَر َشّر لي في  َه َلُم أّن  ْع للْ َت لج لري، أو قاَل: عاَ لة أْم َب لق َوعاَ لشي  َومعاَ

ّني، َع ْفُه  لر له، فاَْص لل لج لري وآ له، قاَل: أْم لب لني  ُثّم َرّض ْيُث كاََن  ْيَر حَأ للَي الَخ ُدْر  ْق َوا
ُيسّمي َتُه". و  حأاََج

الصلة قاَل العلماَء: تستحّب السإتخاَرة باَلصلة والدعاَء المذكور، وتكون
ركعتين من الناَفلة، والظاَهر أنهاَ تحصلْ بركعتين من السنن الرواتب، وبتحية

ّيهاَ المسجد وغّيرهاَ من النوافلْ؛ ويقَرأ في الولى بعد الفاَتحة: قلْ ياَ أ
ّله أحأد؛ ولو تعذرت عليه الصلة اسإتخاَر الكاَفرون، وفي الثاَنية: قلْ هو ال

ّله والصلة والتسليم باَلدعاَء. ويستحّب افتتاَحا الدعاَء المذكور وختمه باَلحمد ل
ّله صلى ّبة في جميع على رسإول ال ّله عليه وسإلم؛ ثم إن السإتخاَرة مستح ال

الحديث الصحيح، وإذا اسإتخاَر مضى بعدهاَ لماَ المور كماَ صّرحا به نّص هذا
ّله أعلم.   )1  (ينشرحُا له صدره. وال

ّعفه الترمذي وغّيره، 2/304 عن ورويناَ في كتاَب الترمذي بإسإناَد ضعيف ض
ّله عنه،  أبي بكر رضي ال

ّله عليه وسإلم كاَن إذا أراد المر قاَل: َتْر أن النبّي صلى ال َواْخ لخْر لي  ُهّم  ّل "ال
 )2  (."لي

ّله عنه قاَل: قاَل ورويناَ في كتاَب ابن السني، 3/305 عن أنس رضي ال
ّله ّله صلى ال له رسإول ال ّبَك في لخْر َر َت ٍءر فاَسْإ لبأْم َهَمْمَت  َذا  َنُس، إ عليه وسإلم: "ياَ أ

َع ْب ْيَر سَإ لبَك، فإّن الَخ ْل َق َق إلى  َب ّلذي سَإ ُظْر إلى ا ْن ُثّم ا ٍءت،  له" َمّرا إسإناَده لفي
 )3  (غّريب، فيه َمْن ل أعرفهم. 

ّدة ُتقَاَل في أوقاَت الّش َعاَهاَت) أبواب الذكاَر التي   وعلى ال

لر َد المو ُء عن لب والدعاَ َكْر لء ال  المهّمة باَُب دعاَ

ّله عنهماَ، رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/306 عن ابن عباَس رضي ال
ّله ّله صلى ال ّلُه أن رسإول ال لإلّ ال لإلَه  عليه وسإلم كاَن يقَول عند الكرب: "لَ 

لليُم، لظيُم الَح َع ّلُه َرّب ال لإلّ ال لإلَه  لم، ل  لظي َع لش ال َعْر ّلُه َرّب ال لإلّ ال لإلَه  ل 
لريُم" وفي رواية لمسلم "أن َك لش ال َعْر لض َرّب ال َوَرّب الْر لت  َوا النبي الّسَم

َبه أمر قاَل ذلك" ّله عليه وسإلم كاَن إذا حَأَز "حأزبه أمر": أي  قوله.صلى ال
 )4  ( نزل
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنه،عن النبّي صلى ورويناَ في كتاَب الترمذي، 2/307 عن أنس رضي ال
ّله عليه وسإلم؛ أنه لتَك ال لبَرحْأَم ّيوُم،  َق كاَن إذا أكربه أمر قاَل: "ياَ حَأّي ياَ 

لغيُث َت للسإناَد."أسْإ  )5  (  قاَل الحاَكم: هذا حأديث صحيح ا

ّله عليه ورويناَ فيه 3/308 ّله عنه؛أن النبّي صلى ال عن أبي هريرة رضي ال
ّله وسإلم ْبحاََن ال كاَن إذا أهّمه المر رفع رأسإه إلى السماَء فقَاَل: "سُإ

لم" لظي َع ّيوُم ال َق  )6  (."وإذا اجتهد في الدعاَء قاَل:"ياَ حَأّي ياَ 

ّله عنه قاَل: ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 4/309 عن أنس رضي ال
َنًة، وفي كاَن أكثر دعاَء النبّي صلى ْنياَ حَأَس ّد لتناَ في ال ُهّم آ ّل ّله عليه وسإلم: " ال ال

لة لخَر لر" زاد مسلم في روايته قاَل: وكاَن أنس إذا ال ّناَ َذاَب ال َع لقناَ  َو حَأَسنًة، 
 )7  ( .أن يدعو بدعوة دعاَ بهاَ، فإذا أراد أن يدعَو بدعاَء دعاَ بهاَ فيه أراد

ّله بن جعفر، ورويناَ في سإنن النساَئي وكتاَب ابن السني، 5/310 عن عبد ال
ّله عليه وسإلم هؤلء عن علّي رضي ّله صلى ال ّقَنني رسإول ال َل ّله عنهم قاَل:  ال

لريُم الكلماَت، وأمرني َك ّلُه ال لإلّ ال لإلَه  ّدة أن أقولهاَ: "ل  إن نزل بي كرب أو ش
له ّل لل ُد  لم، الَحْم لظي َع َعْرش ال ّلُه َرّب ال َتباََرَك ال َنُه  ْبحاَ لظيُم، سُإ َع لميَن". ال َل َرّب العاَ

ّله بن جعفر يلقَنهاَ وينفث بهاَ على الموعوك، ّلمهاَ المغتربة وكاَن عبد ال ويع
هو الذي أصاَبه مغث الحمى.  قلت: الموعوك: المحموم، وقيلْ:.من بناَته

ّوج إلى غّير ُتز  )8  ( أقاَربهاَ. والمغتربة من النساَء: التي 

ّله عنه أن رسإول ورويناَ في سإنن أبي داود، 6/311 عن أبي بكرة رضي ال
ّله عليه ّله صلى ال َفل ال َتَك أْرُجو  ُهّم َرحْأَم ّل ْكُروب: ال َواُت الَم َع َد وسإلم قاَل: "

لإلَه ّلُه، ل  ُك لني  للْح لي َشأ ٍءن، وأْص ْي َع َفَة  َطْر ْفسي  َن لني إلى  ْل لك ْنَت َت  )9  (."لإلّ أ

ْيس رضي ورويناَ في سإنن أبي داود وابن ماَجه، 7/312 ُعَم عن أسإماَء بنت 
ّله عنهاَ،  قاَلت: ال

ّلُمَك َع ُأ ّله عليه وآله وسإلم: "أل  ّلى ال ّله ص ُهّن قاَل لي رسإول ال َن ْي لل ُقَو َت ٍءت  للماَ َك
ّلُه َربي ّلُه ال لب ـ أو في الكرب ـ ال َكْر َد ال ْن ًاَ" لع ْيئ له َش لب لرُك  ُأْش  )10  (.ل 

ّله عنه قاَل: قاَل ورويناَ في كتاَب ابن السني، 8/313 عن أبي قتاَدة رضي ال
ّله صلى لة رسإوُل ال لتيَم سُإوَر َوا َوَخ لسإّي  ُكْر َيَة ال ّله عليه وسإلم: "َمْن قرأ آ ال

لة َقََر َب َوَجلّْ" ال َعّز  ّلُه  َثُه ال لب، أغّاَ َكْر َد ال ْن  )11  (.لع

ّله عنه قاَل: سإمعُت ورويناَ فيه، 9/314 عن سإعد بن أبي وقاَص رضي ال
َهاَ رسإول ُل ُقَو َي للَمًة ل  َك َلُم  ْع َل لإني  ّله عليه وسإلم يقَول: " ّله صلى ال ْكُروٌب ال َم

ّله عليه ّلى ال ُنَس َص ُيو للَمَة أخي  َك ْنُه:  َع ُفّرَج  ّلَم لإلّ  َدى وسإ َناَ لت: أْن     {ف ُلماَ ّظ لفي ال
لمَن ْنُت  ُك َنَك إني  ْبحاَ ْنَت سُإ لإلّ أ لإلَه  لميَن}     ل  لل ّظاَ  ".87النبياَء: ال

ّله عليه وسإلم: ّله صلى ال ُة ورواه الترمذي عن سإعد قاَل: قاَل رسإول ال َو ْع َد "
لإلَه لت: ل  لن الُحو ْط َب َو في  ُه َو ّبُه  َدعاَ َر ْذ  لن إ ّنو ْنُت لذي ال ُك ّني  لإ َنَك  ْبحاَ ْنَت سُإ لإلّ أ

لبهاَ ُع  ْد َي َلْم  لميَن،  لل ّظاَ َلُه". لمَن ال َتجاََب  لإلّ اسْإ َقّط  لفي َشْيء  للٌم   )12  (َرُجلٌْ ُمْس
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ٌء أو َعه شي ُله إذا را َع باَُب ماَ يقَو لز  َف

ّله عنه؛أن النبّي صلى ورويناَ في كتاَب ابن السني، 1/315 عن ثوباََن رضي ال
ّله عليه وسإلم لريَك ال ّبي ل َش ّلُه َر ّلُه، ال َو ال ُه ٌء قاَل: " َعه شي (.َلُه" كاَن إذا را

13( 

عن عمرو بن ُشعيب عن أبيه ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 2/316
ٍءت: عن جده؛أن ّلمهم من الفزع كلماَ ّله عليه وسإلم كاَن يع ّله صلى ال رسإول ال

ُذ ُعو لت "أ َهَمَزا لمْن  َو له،  لد لعباَ َوَشّر  له  لب َغَّض لمن  لة  ّتاَّم له ال ّل لت ال للماَ َك لن، لب لطي َياَ الّش
َقَلْ من َع ّلمهّن من  ّله بن عمرو يع لن" وكاَن عبد ال َيْحُضُرو بنيه، ومن لم وأْن 

ّلقَه عليه  )14  ( حأسن.  قاَل الترمذي: حأديث.يعقَلْْ كتبه فع

َبه هّم أو ُقَوُل إذا أصاَ َي  حَأَزن باَُب ماَ 

ّله عنه رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/317 عن أبي موسإى الشعري رضي ال
ّله ُع قاَل: قاَل رسإول ال ْد َي ْل َف ْو حَأَزٌن  َهّم أ َبُه  ّله عليه وسإلم: "َمْن أَصاَ صلى ال

له لذ َه لفي لب لتَك  َأَم ْبُن  لدَك ا ْب َع ْبُن  ُدَك ا ْب َع ُقَوُل: أناَ  َي لت،  للماَ َك لتي ال َي لص لتَك، ناَ ْبَض َق
ُؤَك؛ َقَضاَ لفّي  ْدٌل  َع ْكُمَك،  لفّي حُأ ٍءض  لدَك، ماَ َي له لب لب ْيَت  َلَك سَإّم َو  ُه ٍءم  ُكلّْ اسْإ لب ُلَك  أسإأ

لفي َتُه  ْل ْنَز ْو أ ْفَسَك أ لم َن ْل لع لفي  له  لب َثْرَت  َتأ لو اسْإ لقََك، أ ْل لمْن َخ ًا  َته أحَأد ّلْم َع ْو  لبَك، أ لكتاَ
لبي، ْل َق َع  لبي َوَر لري،  ْد ُنوَر َص ُقَرآَن  َعلَْ ال َتْج َدَك أْن  ْن لع لب  ْي َغ َهاََب ال َذ َو لني،  َء حُأْز َوجل

ّله! إن ُغّبن هؤلء َهّمي. فقَاَل رجلْ من القَوم: ياَ رسإول ال المغبوَن لمن 
ُهّن، ّلُمو َع َو ُهّن  ُلو ُقَو َف لهّن الكلماَت، فقَاَل: أَجلْْ  لفي لتماََس ماَ  ْل ُهّن ا َل َقاَ ّنُه َمْن  فإ

َنُه، َتعاَلى حُأْز ّلُه  َهَب ال ْذ َفَرحَأُه" أ  )15  (.وأطاََل 

َع في ُله إذا وق َيقَو َكة باَُب ماَ  َل  َه

ّله عنه قاَل: قاَل رسإول رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/318 عن علّي رضي ال
ّله ّله صلى ال لفي ال ْعَت  َق َو َذا  لإ ٍءت  للماَ َك ّلُمَك  َع ُأ للّي! أل  َع ٍءة عليه وسإلم: "ياَ  َط َوْر

لفي ْعَت  َق َو َذا  َءك، قاَل: إ لفدا ّله  َتهاَ؟ قلُت: بلى، جعلني ال ْل لم ُق لبْس ُقَلْْ:  َف ٍءة  َط َوْر
َول ْوَل  َول حَأ لم،  لحأي لن الّر له الّرحْأَم ّل َتعاَلى ال ّلَه  لم. فإّن ال لظي َع للّي ال َع له ال ّل لإلّ باَل َة  ّو ُق

لرُف بهاَ لء َيْص َبل لع ال َوا ْن لمْن أ َء   )16  (."ماَ شاَ

َطة بفتح الواو وإسإكاَن الراء: وهي الهلك. َوْر  قلت: ال

ًاَ َيقَوُل إذا خاََف قوم  باَُب ماَ 

للسإناَد الصحيح في سإنن أبي داود والنساَئي، 1/319 عن أبي موسإى رويناَ باَ
ّله عنه؛أن ًاَ الشعري رضي ال ّله عليه وسإلم كاَن إذا خاَف قوم النبّي صلى ال

ّناَ ُهّم إ ّل لمْن قاَل: "ال لبَك  ُذ  ُعو َن َو لهْم،  لر ُنُحو لفي  ُلَك  َع لهْم" َنْج لر  )17  (.ُشُرو

َيقَوُل إذا خاََف ًاَ باَُب ماَ  ْلطاَن  سُإ

ّله عنهماَ قاَل: قاَل رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/320 عن ابن عمر رضي ال
ّله صلى لإلَه رسإول ال ُقَلْْ: ل  َف ُه،  ْيَر َغّ ْو  ًاَ أ ْلطاَن ْفَت سُإ لخ َذا  ّله عليه وسإلم: "إ ّ ال لإل

لت َوا له َرّب الّسَم ّل ْبحاََن ال لكيُم، سُإ لليُم الَح ّلُه الَح لم، ال لظي َع لش ال َعْر َوَرّب ال لع  ْب الّس
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

َعّز جاَُرَك، ْنَت،  لإلّ أ لإلَه  ُؤَك ل  َثناَ ّدمناَه في الباَب"َوَجلّْ   ويستحّب أن يقَول ماَ ق
 )18  ( من حأديث أبي موسإى. الساَبق

َيقَوُل إذا نظَر إلى ّوه باَُب ماَ   عد

ّله عنه، قاَل: كناَ مع رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/321 عن أنس رضي ال
ّله للَك النبّي صلى ال عليه وسإلم في غّزوة فلقَي العدّو، فسمعته يقَول: " ياَ ماَ

لن ّدي لم ال ْو لعيُن َي َت ّياََك أسْإ ُد وإ ُب ْع ّياَك أ ُتصرع،"إ ُبهاَ  فلقَد رأيُت الرجاََل  تضر
ّدمناَه في الباَب ُيستحّب ماَ ق الساَبق من الملئكُة من بين أيديهاَ ومن خلفهاَ. و

 )19  ( حأديث أبي موسإى.

ُقَوُل إذا عرَض له شيطاٌَن أو َي َفُه باَُب ماَ   َخاَ

ّله تعاَلى:  لمَن  {قاَل ال ّنَك  َغّ ْنَز َي ُع     وإّماَ  لمي َو الّس ُه ّنُه  ّله إ ْذ باَل لع َت ٌغ فاَسْإ َنْز لن  ْيطاَ لليُم     الّش َع }  ال
ُقَرآَن  { وقاَل تعاَلى: 36فصلت: َقرأَت ال َذا  ُنوَن     َوإ لم ْؤ ُي لذين ل  ّل ْيَن ا َب َو َنَك  ْي َب ْلناَ  َع َج

ًاَ لحأجاَب لة  لخَر ًا}     باَل ُتور للسإراء: َمْس  فينبغي أن يتعّوذ ثم يقَرأ من القَرآن ما45َا
 تيّسر.

ّله عنه قاَل: "قاَم ورويناَ في صحيح مسلم، 1/322 عن أبي الدرداء رضي ال
ّله ْنَك، ثم رسإوُل ال لم له  ّل لباَل ُذ  ُعو ّلي، فسمعناَه يقَول: أ ُيص ّله عليه وسإلم  صلى ال

َغ قاَل: ًاَ، فلماَ فر ّنه يتناَول شيئ َده كأ ًاَ، وبسَط ي َثلث له  ّل لة ال َن ْع َل لب ُنك  َع ْل من الصلة أ
ُله ْعَك تقَو ًاَ لم نسم ّله! سإمعناَك تقَول في الصلة شيئ قبلَْ قلناَ: ياَ رسإول ال

َء لليَس جاَ ْب لإ له  ّل ّو ال ُد َع َدَك، قاَل: إّن  ٍءر ذلك، ورأيناََك بسطَت ي لمْن ناَ ٍءب  لشهاَ لب
ْنَك لم له  ّل ُذ باَل ُعو َأ ْلُت:  ُقَ َف لهي،  َوْج َلُه في  َع َيْج لة لل َن ْع َل لب ُنَك  َع ْل ْلُت: أ ُق ُثّم  ٍءت،  َثلَث َمّرا

لة  ّتاَّم ّله ال ّله التاَمة ()20  (ال قاَل القَاَضي: يحتملْ تسميتهاَ التاَمة: أي ل  بلعنة ال
عليه، أو الموجبة عليه العقَاَب نقَص فيهاَ، ويحتملْ الواجبة له المستحقَة

ًا. وقاَل ابن الجوزي في كشف المشكلْ: أشاَر بتاَمة إلى دوامهاَ. سإرمد
ّله التاَمة  قاَل القَاَضي:4/21الفتوحأاَت  يحتملْ تسميتهاَ التاَمة: ) "( بلعنة ال

الموجبة عليه العقَاَب أي ل نقَص فيهاَ، ويحتملْ الواجبة له المستحقَة عليه، أو
ًا. وقاَل ابن الجوزي في كشف المشكلْ: أشاَر بتاَمة إلى دوامهاَ. سإرمد

ْدُت أْن4/21الفتوحأاَت  ُثّم أَر ٍءت،  َثلَث َمّرا ُة ) " فاَسْإتأَخَر  َو ْع َد ْول  َل له  ّل َوال ُه،  َذ آُخ
ْيماََن َل َداُن)21  ( أخي سُإ ْل لو له  لب َعُب  ْل َت ًاَ  َثقَ َبَح ُمو لة". لْص َن لدي للْ الَم ْه  )22  (أ

ّذن أذان الصلة.  قلت: وينبغي أن يؤ

عن سُإهيلْ بن أبي صاَلح أنه قاَل: فقَد رويناَ في صحيح مسلم، 2/323
ٍءد من أرسإلني أبي إلى بني حأاَرثة ومعي غّلم لناَ أو صاَحأب لناَ، فناَداه ُمناَ

ًاَ، فذكرُت ذلك حأاَئط باَسإمه، وأشرف الذي معي على الحاَئط فلم يَر شيئ
َتلقَى هذا لم أرسإلك، لد لبي، فقَاَل: لو شعرُت أنك  ًاَ فناَ ولكن إذا سإمعت صوت

ّدث عن ّله عنه يح ّله صلى باَلصلة، فإني سإمعت أباَ هريرة رضي ال رسإول ال
َي لد ُنو َذا  ْيطاََن إ ّله عليه وسإلم أنه قاَل: "إّن الّش َبَر ال ْد لة أ  )23  (."باَلّصل

َبه ُقَوُل إذا غّل َي  أمٌر باَُب ماَ 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنه قاَل: قاَل رويناَ في صحيح مسلم 1/324 عن أبي ُهريرة رضي ال
ّله صلى َتعاَلى رسإول ال له  ّل َوأحَأّب إلى ال ْيٌر  ّي َخ لو َقَ لمُن ال ْؤ ّله عليه وسإلم:" الُم ال

ُعَك، َف ْن َي لرْص على ماَ  ْيٌر، احْأ ُكلّْ َخ لف، وفي  لعي لن الّض لم ْؤ له ول لمَن الُم ّل لعْن باَل َت واسْإ
لجَزّن  ْع َوإ )24  (َت َفل ٌء  َبَك َشْي َو ْن أصاَ َذا،  َك َو َذا  َك َذا كاََن  َك ْلُت  َع َف َأني  ْو  َل ُقَلْْ:  َت

ّدَر َق ُقلْْ  لكْن  لن". َل ْيطاَ َعَملَْ الّش َتُح  ْف َت ْو"  َل َعلَْ، فإّن " َف َوماَ شاَء  ّلُه   )25  (ال

ّله عنه؛أن ورويناَ في سإنن أبي داود، 2/325 عن عوف بن ماَلك رضي ال
ّله عليه وسإلم قضى بين رجلين فقَاَل المقَضّي عليه لّماَ أدبر: النبّي صلى ال

ْعَم لن َو ّلُه  لبَي ال َتعاَلى حَأْس ّلَه  لإّن ال ّله عليه وسإلم: " لكيلُْ، فقَاَل النبّي صلى ال َو ال
ُلوُم لبَي على َي ُقَلْْ حَأْس َف َبَك أْمٌر  َل َغّ َذا  لس فإ ْي َك ْيَك باَل َل َع لكْن  َل َو لز،  َعْج ْعَم ال لن ّلُه و ال

لكيلُْ". َو  ال

داود والنساَئي، وفي سإنده ، وقاَل الحاَفظِ: هذا حأديث حأسن أخرجه أبو )26  (
 )27  ( سإيف

ْيس بفتح الكاَف وإسإكاَن الياَء، ويطلق على معاَن: منهاَ َك الرفق، قلت: ال
ُتطيق الدوام عليه. ّله أعلم: عليك باَلعملْ في رفق بحيث   فمعناَه وال

 باَُب ماَ يقَوُل إذا اسإتصعَب عليه أمٌر

ّله رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/326 ّله عنه؛أن رسإول ال عن أنس رضي ال
ّله عليه وسإلم َعلُْ صلى ال َتْج ْنَت  ْهلً، وأ َتُه سَإ ْل َع لإلّ ماَ َج ْهلَْ  ُهّم ل سَإ ّل قاَل: "ال
ً ْهل ْئَت سَإ لش َذا  المهملة وإسإكاَن الزاي: وهو  قلُت: الَحْزن بفتح الحاَء"الَحْزَن إ
 )28  ( غّليظِ الرض وخشنهاَ.

ُته َعّسَرْت عليه معيش َت  باَُب ماَ يقَوُل إذا 

ّله عنهماَ، عن النبّي رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/327 عن ابن عمر رضي ال
ّله عليه له أْن صلى ال لت لعيَش له أْمُر َم ْي َل َع َعُسَر  َذا  ُكْم إ َد ُع أحَأ َن وسإلم قاَل:"ماَ يْم

لني، لدي لسي وَماَلي و ْف َن له على  ّل لم ال لبْس له:  لت ْي َب لمْن  ُقَوَل إذا َخَرَج  لني َي ُهّم رّض ّل ال
لحأّب ُأ ّتى ل  ّدَر لي حأ ُق لفيماَ  لئك، وباَرْك لي  َقَضاَ لجيلَْ ماَ أّخْرَت ول تأخيَر ماَ لب ْع َت

ْلَت"  )29  (.َعّج

لت َفاَ لع ال ُله لدف  باَُب ماَ يقَو

ّله عنه قاَل: رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/328 عن أنس بن ماَلك رضي ال
ّله صلى ْعَمًة قاَل رسإول ال لن ٍءد  ْب َع َوَجلّْ على  َعّز  ّلُه  َعَم ال ْن ّله عليه وسإلم: "ماَ أ ال

له، في ّل لإلّ باَل َة  ّو ُق ّلُه ل  َء ال َفقَاََل: ماَ شاَ ٍءد  َل َو َو ٍءل  ٍءلْ وَماَ ْه َفًة دوَن أ لفيهاَ آ َيَرى  َف
لت ْو  )30  (."الَم

ٌة ُله إذا أصاَبتُه نكبٌة قليلٌة أو كثير  باَُب ماَ يقَو

 )31  (
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله تعاَلى:  لبريَن  {قاَل ال َبّشر الّصاَ َبٌة     َو لصي ُهْم ُم ْت َب َذا أصاَ ّلذيَن إ ّناَ)32  (     ا لإ َو له  ّل لل ّناَ  ُلوا إ قاَ
َو َوَرحْأَمٌة  ّبهْم  لمْن َر َواٌت  َل لهْم َص ْي َل َع لئَك  َل ُأو ُعوَن.  لج له َرا ْي َل ُدوَن} إ َت ْه ُهُم الُم لئَك  َل ُأو

 .156ـ155البقَرة: 

ّله ورويناَ في كتاَب ابن السني، 1/329 عن أبي هريرة قاَل: قاَل رسإوُل ال
ّله عليه له، صلى ال لل ْع َن لع  لشْس لفي  ّتى  ٍءء حأ ُكلّْ َشْي لفي  ُكْم  ُد ْع أحَأ لج َتْر َيْس لل وسإلم: "

لب لئ لمَن الَمَصاَ ّنهاَ   )33  (."فإ

أحأد قلت: الشسع: بكسر الشين المعجمة ثم بإسإكاَن السين المهملة، وهو
لمهاَ لزَماَ ّد إلى   سُإيور النعلْ التي تش

َعَجَز عنه ُله إذا كاَن عليه ديٌن   باَُب ماَ يقَو

ًاَ جاَءه رويناَ في كتاَب الترمذي 1/330 ّله عنه أن ُمكاَتب عن علّي رضي ال
ٍءت علمنيهن رسإوُل فقَاَل: إني ّلمك كلماَ ُأع ّني، قاَل: أل  عجزُت عن كتاَبتي فأع

ّله ّله صلى ال ّداه عنك؟ قلْ: ال ًاَ أ ٍءر دين ْي لص عليه وسإلم، لو كاَن عليك مثلْ جبلْ 
ُهّم ّل َعّمْن "ال للَك  َفْض لب لنني  ْغّ َوأ لمَك،  َعْن حَأَرا للَك  لبَحل لفني  ْك  قاَل"لسإواَك ا

ُيقَاَل ّدمناَ في باَب ماَ  عند الصباَحا والمساَء الترمذي: حأديث حأسن. وقد ق
 )34  ( حأديث أبي داود

ُبلي ُله َمنن  َوحْأشة باَُب ماَ يقَو  باَل

ّله عنه أنه رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/331 عن الوليد بن الوليد رضي ال
ُذ قاَل: ياَرسإول ُعو ُقَلْْ: أ َف َعَك  ْذَت َمْضَج َذا أَخ ُد وحأشًة، قاَل:"إ ّله! إني أج ال

َو له،  لد َباَ لع َوَشّر  له  لب لعقَاَ َو له  لب َغَّض لمْن  لت  ّتاَّماَ له ال ّل لت ال للماَ َك لن لب لطي لت الّشياَ َهَمَزا لمْن 
ْو ل َتُضّرَك أ ّنهاَ ل  لن. فإ َيْحُضُرو ُبَك وأْن  ْقََر  )35  (."َت

ّله عنهماَ قاَل: أتى رسإوَل ورويناَ فيه، 2/332 عن البراء بن عاَزب رضي ال
لمْن أْن لثْر  ْك ّله عليه وسإلم رجلٌْ يشكو إليه الوحأشة، فقَاَل: "أ ّله صلى ال ال

ْلَت ّل لحا، َج لة والّرو َك لئ لس رّب الَمل ّدو ُقَ لك ال لل ْبحاََن الَم ُقَوَل: سُإ َو الْرَض َت لت  َوا الّسَم
لت"، فقَاَلهاَ الرجلُْ فذهبْت عنه َبُرو لة والج لعّز  )36  ( .الوحأشة باَل

ُبلي ُله َمْن  َوسَإة باَُب ماَ يقَو َوسْإ  باَل

ّله تعاَلى:  ّنَك  {قاَل ال َغّ ْنَز َي ُع     َو إّماَ  لمي َو الّس ُه ّنُه  له إ ّل ْذ باَل لع َت َفاَسْإ ٌغ  َنْز لن  ْيطاَ لمَن الّش
لليُم َع ّله تعاَلى به36 فصلت:}  ال َبناَ ال ّد ُيقَاَل ماَ أ  وأمَرناَ بقَوله.  فأحأسُن ماَ 

ّله عنه ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/333 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى ُقَوُل: قاَل: قاَل رسإول ال َي َف ُكْم  َد ْيطاَُن أحَأ لتي الّش ّله عليه وسإلم: "يأ ال

َق َل َغ َمْن َخ َل َب َذا  ّبَك؟ فإ َق َر َل ُقَوَل: َمْن َخ َي ّتى  َذا، حأ َك َق  َل َذا، َمْن َخ ْذ َك لع َت َيْس ْل َف للَك  َذ
َيزاُل له" وفي رواية في الصحيح: "ل  َت ْن َي ْل َو ّله  ُيقَاََل باَل ّتى  ُلوَن حأ َتساَء َي ّناَُس  ال

َفَمْن َق،  ْل ّلُه الَخ َق ال َل َذا: َخ ْنُت َه ُقَلْْ: آَم َي ْل َف ًاَ  ْيئ لمْن ذلَك َش َد  َوَج َفَمْن  ّلَه؟  َق ال َل َخ
له ّل له" باَل لل  )37  (.َوُرسُإ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنهاَ، قاَلت: قاَل ورويناَ في كتاَب ابن السني، 2/334 عن عاَئشة رضي ال
ّله صلى ّناَ رسإوُل ال ُقَلْْ: آَم َي ْل َف لس  َوا َوسْإ َذا ال َه لمْن  َد  َوَج ّله عليه وسإلم: "َمْن  ال

َهُب ْذ َي ًاَ. فإّن ذلَك  َثلث له  لل لبُرسُإ َو له  ّل ْنُه باَل  )38  (."َع

ورويناَ في صحيح مسلم، عن عثماَن بن أبي العاَصي (عن عثماَن بن 3/335
ّله عليه وسإلم في أبي العاَصي: هو الثقَفي الطاَئفي قدم على النبّي صلى ال

ّله عليه وسإلم عليهم وعلى وفد ثقَيف سإنة تسع. واسإتعمله النبّي صلى ال
ًاَ، وأقّره عليهاَ أبو بكر وعمر، واسإتعمله عمر الطاَئف، وكاَن أحأدث ّن القَوم سإ

ًاَ على عماَن والبحرين، ّله عليه وسإلم أيض روى له فيماَ قيلْ عن النبّي صلى ال
ًاَ، أخرج مسلم عنه ثلثة أحأاَديث، ولم يخّرج عنه البخاَري، تسعة عشر حأديث

آخرين، نزل البصرة وماَت بهاَ وخّرج عنه الربعة، روى عنه ابن المسيب في
ّله عنه قاَل: قلُت ياَ رسإول في زمن معاَوية سإنة إحأدى وخمسين) " رضي ال

ّله إن الشيطاَن قد حأاَل ("قد حأاَل" باَلحاَء المهملة: أي جعلْ بيني وبين ال
ًا من وسإوسإته الماَنعة من ُروحا العباَدة وسإّرهاَ، كماَل الصلة والقَراءة حأاَجز

ّله وهو الخشوع) بيني َهاَ علّي، فقَاَل رسإول ال لبُس ْل َي وبين صلتي وقراءتي 
ّله عليه وسإلم: ْذ صلى ال ّو َع َت َف َتُه  َذا أحْأَسْس ْنَزٌب، فإ لخ َلُه  ُيقَاَُل  ْيطاٌَن  "ذلَك َش

له ّل ّله باَل ًاَ" ففعلُت ذلك فأذهبه ال َثلث لرَك  َيساَ َعْن  ُفلْْ  ْت َو ا ْنُه   .عنه لم

ْنزب بخاَء معجمة ثم نون سإاَكنة ثم زاي مفتوحأة ثم باَء لخ موحأدة، قلُت: 
واختلف العلماَء في ضبط الخاَء منه، فمنهم من فتحهاَ، ومنهم من كسرهاَ،

مشهوران، ومنهم من ضّمهاَ حأكاَه ابن الثير في نهاَية الغريب، وهذان
 " )39  ( والكسر. والمعروف الفتح

ْيلْ قاَل: قلت لبن ورويناَ في سإنن أبي داود بإسإناَد جيد، 4/336 عن أبي ُزَم
ّله ل أتكلم به، عباَس: ماَ شيء أجده في صدري؟ قاَل: ماَ هو؟ قلت: وال

ّله فقَاَل ٌد حأتى أنزل ال لي: أشيء من شّك؟ وضحك وقاَل: ماَ نجاَ منه أحأ
لفي تعاَلى: ْنَت  ُك ْيَك     {فإْن  َل ْلناَ إ ْنَز لمّماَ أ  فقَاَل لي: إذا94 الية، يونس:}  َشّك 

ًاَ فقَلْ ُكلّْ وجدت في نفسك شيئ لب َو  ُه َو لطُن  َوالباَ لهُر  ّظاَ َوال لخُر  ّوُل وال َو ال ُه ٍءء     { َشْي
لليٌم}  .3الحديد: َع

ُقَشيري رحأمه ّله، ورويناَ بإسإناَدناَ الصحيح في رسإاَلة السإتاَذ أبي القَاَسإم ال ال
ّله عنه قاَل: كاَن لي عن أحأمد بن عطاَء الروذباَري السيد الجليلْ رضي ال

اسإتقَصاَء في أمر الطهاَرة، وضاَق صدري ليلة لكثرة ماَ صببُت من الماَء ولم
ًاَ يقَول: العفو في يسكْن قلبي، فقَلت: ياَ رّب عفوك عفوك، فسمعُت هاَتف

ّلُه" لمن العلم، فزال عني ذلك. لإلّ ال لإلَه  وقاَل بعض العلماَء: يستحّب قول "ل 
في الوضوء أو في الصلة أو شبههماَ، فإن الشيطاَن إذا ابتلي باَلوسإوسإة

ّله رأُس الذكر، ولذلك اختاَر سإمع الذكر خنس: أي تأخر وبعد، لإلّ ال لإله  ول 
ّلة من صفوة هذه المة أهلْ تربية الساَلكين وتأديب المريدين الساَدة الج

ّله لهلْ الخلوة لإلّ ال لإله  وأمروهم باَلمداومة عليهاَ، وقاَلوا: أنفع علج قول: ل 
للقباَل على ذكر للكثاَر منه. وقاَل السيد في دفع الوسإوسإة ا ّله تعاَلى وا ال

وكسرهاَ ـ شكوُت إلى أبي سُإليماَن الجليلْ أحأمد بن أبي الحواري ـ بفتح الراء
ّي وقت أحْأَسْسَت به الداراني الوسإواس، فقَاَل: إذا أردت أن ينقَطع عنك، فأ

الشيطاَن فاَفرحا، فإنك إذا فرحأَت به انقَطع عنك، لنه ليس شيء أبغض إلى
ُيؤيد ماَ قاَله بعض من سإرور المؤمن، وإن اغّتممت به زادك. قلت: وهذا مماَ 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ًاَ ُيبتلى به من كملْ إيماَنه، فإن اللّص ل يقَصد بيت الئمة: إن الوسإواس إنماَ 
ًاَ.  )40  ( خرب

له ُتو ْع ُأ على الَم ُيقَر ُدوغ باَُب ماَ  ْل  والَم

ّله رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/337 عن أبي سإعيد الخدري رضي ال
ّله عليه وسإلم في عنه قاَل: انطلق نفٌر من ّله صلى ال أصحاَب رسإول ال

ْفرة سإاَفروهاَ، حأتى نزلوا على حأّي من ُفوهم فأبوا سَإ أحأياَء العرب، فاَسإتضاَ
ْوا له َع ُد ذلك الحّي، فس ّي ُلدغ سإ ّيفوهم، ف ُيض ٌء، أن  ُعه شي بكلْ شيء ل ينف

َهَط الذين نزلوا ّلهم أن يكوَن عندهم بعُض فقَاَل بعُضهم: لو أتيتم هؤلء الّر لع
ّيهاَ الّرهط إّن سإيدناَ ٍءء، فأتوُهم فقَاَلوا: ياَ أ ٍءء ل شي ُلدغ وسإعيناَ له بكلّْ شي

ٍءء؟ قاَل ٍءد منكم من شي َد أحأ َلْرقي، ينفعه شيء، فهلْ عن ّله  بعُضهم: إني وال
ّيفوناَ، فماَ أناَ ّله لقَد اسإتضفناَكم فلم تض ٍءق لكم حأتى تجعلوا لناَ ولكْن وال برا

ْعلً  ُأ: ، فصاَلُحوهم على قطيع من )41  (ُج َق يتفلُْ عليه ويقَر الغنم، فاَنطل
لميَن) ، َل َعاَ له رّب ال ّل لل ُد  َق يمشي وماَ به (الَحْم َقَاَل، فاَنطل لع لشَط من  َن فكأنماَ 
َلهم الذي ْع َبة، فأوفوهم ُج َل صاَلحوهم عليه، وقاَل بعُضهم: اقسموا فقَاَل َق

ّله عليه وسإلم فنذكَر له الذي الذي َرَقى: ل تفعلوا حأتى نأتَي النبّي صلى ال
ّله عليه وسإلم فذكروا له، كاَن، فننظر الذي يأمرناَ، فقَدموا على النبّي صلى ال

َيٌة؟ ْق لريَك أنهاَ ُر ْد ُي َوماَ  ُكم فقَاَل: " َع ُبوا لي َم لر َواْض لسُموا  ْق ُتُم ا ْب ْد أَص َق ثم قاَل: 
ًاَ"، وضحك النبّي ّله عليه وسإلم. هذا لفظِ رواية البخاَري وهي سَإهم صلى ال

ُأّم الكتاَب ويجمع بزاقه ويتفلْ، فبرىء أتّم الرواياَت. وفي رواية "فجعلْ يقَرأ 
 بثلثين شاَة". الرجلْ" وفي رواية "فأمر له

َبة" وهي بفتح القَاَف واللم والباَء َل َق (الموحأدة: أي وجع.  قلت: قوله "وماَ به 
42( 

عن عبد الرحأمن بن أبي ليلى، عن رجلْ ورويناَ في كتاَب ابن السني، 2/338
ّله عليه وسإلم فقَاَل: إن أخي وجع، عن أبيه قاَل: جاَء رجلْ إلى النبّي صلى ال
ُع َوَج َوماَ  له إلّي"، فجاَء فجلس بين فقَاَل: " لب َعث  ْب لخيَك؟ قاَل: به لمم، قاَل: فاَ أ

ٍءت من يديه، فقَرأ ّله عليه وسإلم: فاَتحة الكتاَب، وأربع آياَ عليه النبّي صلى ال
ّول سإورة َو الّرحْأَمُن البقَرة، وآيتين من وسإطهاَ: أ ُه لإلّ  لإلَه  ٌد ل  لحأ َوا لإلُه  ُكْم  ُه {وإل

لض} لت والْر َوا لق الّسَم ْل لحأيُم. إّن في َخ 164ـ163الية البقَرة:  حأتى فرغ من الّر
ّول سإورة آل وآية الكرسإي، وثلث آياَت من آخر سإورة البقَرة، وآية من أ

َو..  {عمران، و ُه لإلّ  لإلَه  ّنُه ل  ّلُه أ َد ال له  وآية من18إلى آخر الية آل عمران:  }  َش
ّلُه سإورة العراف: ُكُم ال ّب لض     {إّن َر لت والْر َوا َق الّسَم َل ّلذي َخ  وآية54 العراف:}  ا

َو َرّب المؤمنين: من سإورة ُه لإلّ  لإله  ّق ل  للُك الَح ّلُه الَم َعاَلى ال َت َف لم     { لري َك لش ال َعْر }  ال
ّد  { وآية من سإورة الجّن: 116المؤمنون: َتعاَلى َج ّنه  َول     وأ َبًة  لحأ َذ َصاَ ّتَخ ّبناَ ماَ ا َر

ًا َلد ًاَ من آخر  وعشر آياَت من3 الجن: }  َو ّولهاَ، وثلث ّفاَت من أ سإورة الّصاَ
ّلهسإورة الحشر، و ّوذتين أحأد}     {قلْ هو ال )637. (ابن السني ()43  ( .والمع
 " .)4/42انظر الفتوحأاَت  وإسإناَده ضعيف،

عن خاَرجة بن الصلت، عن ورويناَ في سإنن أبي داود بإسإناَد صحيح، 3/339
ّله عليه وسإلم فأسإلمت، ثم رجعُت فمررُت عّمه قاَل: أتيُت النبّي صلى ال

َبك على قوم عندهم رجلْ ّدثناَ أن صاَحأ ّنناَ حُأ مجنون ُموثق باَلحديد فقَاَل أهله: إ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُتداويه، فرقيته بفاَتحة الكتاَب فبرىء، هذا قد جاَء بخير، فهلْ ٌء  عندك شي
َئَة شاَة، فأتيت النبّي لم َهلْْ فأعطوني  ُته، فقَاَل: " ّله عليه وسإلم فأخبر صلى ال

َذا؟" وفي رواية: َه َلَمْن لإلّ  لري  َعم َل َف ْذهاَ  َذا؟ قلُت: ل، قاَل: ُخ َه ْيَر  َغّ ْلَت  ُق َهلْْ  "
َكلَْ ّق أ ٍءة حَأ َي ْق لبُر ْلَت  َك ْد أ َقَ َل ٍءلْ،  لط لة باَ َي ْق  )44  (."لبُر

داود، ورويناَ في كتاَب ابن السني بلفظِ آخر، وهي رواية أخرى لبي 4/340
 قاَل فيهاَ عن

العرب، فقَاَلوا: خاَرجة عن عّمه قاَل: أقبلناَ من عند النبّي فأتيناَ على حأّي من
ًاَ في القَيود، فجاَؤوا باَلمعتوه في ٌء، فإن عندناَ معتوه القَيود، عندكم دوا

ّيًة أجمع بزاقي ثم ًة وعش ْدو ٍءم غّ أتفلُْ، فقَرأُت عليه فاَتحَة الكتاَب ثلثَة أياَ
للْ ْعلً، فقَلُت: ل، فقَاَلوا: سإ لعقَاَل، فأعطوني ُج لشَط من  َن النبّي صلى فكأنماَ 

ُكلْْ  ّله عليه وسإلم، فسألته فقَاَل: " َكلَْ )45  (ال لري َمْن أ َعْم َل ْد َف َقَ َل ٍءلْ،  لط لة باَ َي ْق لبُر
لة حَأّق" قلت: هذا العّم اسإمه َي ْق لبُر ْلَت  َك  )46  (لعلاقة بن ُصَحاَر  أ

ّله عنه ورويناَ في كتاَب ابن السني، 5/341 ّله بن مسعود رضي ال عن عبد ال
ُأذن ّله عليه وسإلم: "َماَ أنه قرأ في  ّله صلى ال مبتلى فأفاَق، فقَاَل له رسإول ال

ًاَ} َقرأَت في َبث َع ُكْم  ْقَناَ َل ّنَماَ َخ ُتْم أ ْب لس َفَح َأ له؟" قاَل: قرأت { لن ُذ 115المؤمنون:  ُأ
ّله عليه وسإلم: ّله صلى ال ْو أّن حأتى فرغ من آخر السورة، فقَاَل رسإول ال َل "

ٍءلْ َب لبهاَ على َج َقرأ  ًاَ  لقن  )47  (.َلَزاَل" َرُجلً ُمو

َياَُن ْب ُذ به الّص ّو َع ُي  وغّيُرهم باَُب ماَ 

ّله 1/342 ّله عنهماَ رويناَ في صحيح البخاَري رحأمه ال عن ابن عباَس رضي ال
ُكماَ قاَل: ُذ لعي ُأ ّله عليه وسإلم يعّوذ الحسن والحسين:  ّله صلى ال "كاَن رسإوُل ال

ُكلّْ لمْن  َو لة،  َوهاَّم ٍءن  ْيطاَ ُكلّْ َش لمْن  لة،  ّتاَّم له ال ّل لت ال للماَ َك ٍءة ويقَول: إّن لب ٍءن لّم ْي َع
لعيلَْ لبهاَ إسْإماَ ُذ  ّو َع ُي ُكماَ كاَن  َق" أباَ ّله عليهم أجمعين وسإلم. َوإسْإحاَ )48  ( صلى ال

ّية قلُت: قاَل العلماَء: الهاَّمة بتشديد الميم: وهي كلّْ ذات سإّم يقَتلْ كاَلح
الحيوان وإن وغّيرهاَ، والجمع الهواّم، قاَلوا: وقد يقَع الهواّم على ماَ يدّب من

ّله عنه لذيَك لم يقَتلْ كاَلحشرات. ومنه حأديث كعب بن عجرة رضي ال ْؤ ُي "أ
لسإَك؟" أي القَملْ. وأماَ العين اللّمة بتشديد َواّم رأ ُتصيب َه الميم: وهي التي 

 ماَ نظرت إليه بسوء.

لة َثَر َب لج وال ُيقَاَُل على الُخّرا  ونحوهماَ باَُب ماَ 

ُيقَرأ)49  ( في الباَب حأديث عاَئشة التي ًاَ في باَب ماَ يقَوله المريض و  قريب
 عليه.

ّله عليه رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/343 عن بعض أزواج النبّي صلى ال
ّله عليه وسإلم وقد خرَج في وسإلم قاَلت: دخلْ ّله صلى ال علّي رسإوُل ال

ّغَر أصبعي بثرة، فقَاَل: ُهم ُمَص ّل ُقولي ال ٌة؟" فوضعهاَ عليهاَ وقاَل: " لريَر َذ لك  َد ْن لع "
لبي. فطفئت" ّغْر ماَ  لر َص لغي ّبَر الّص َك َوُم لر  لبي َك  )50  (.ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ًاَ لغتاَن: قلُت: البثرة بفتح الباَء الموحأدة وإسإكاَن الثاَء المثلثة، وبفتحهاَ أيض
لثر وجهه وبثر بكسر الثاَء وفتحهاَ َب لصغاَر، ويقَاَل  وضّمهاَ ثلث لغاَت. وهو ُخّراٌج 

ُيجاَء به من لب الطيب  ٍءب من قص َقَص ّذريرة: فهي فتاَت  الهند. وأماَ ال

أذكار المرض واالموت واما يتعلق بهما     كتاب   
o  ْوت لر الم ْك لذ لر من  ْكثاَ لل لب ا    باَُب اسْإتحباَ
o  اسإتحباَب السؤال على المريض     باَب   
o  ُله المريُض َيقَو    باَُب ماَ 
o  لإليه لن  للحأساَ لض باَ للْ المري ّية أه    باَُب اسإتحباَب وص
o  ٌع أو حُأّمى ُله َمْن به ُصدا    باَُب ماَ يقَو
o  ُد الوَجع     باَب ْول المريض: أناَ شدي َق    جواز 
o  للنساَن ّني الموت لُضّر نزَل باَ    باَُب كراهية تم
o  لد الشريف ُته في البل لن بأْن يكوَن مو للنساَ لء ا ُدعاَ لب     باَُب اسإتحباَ
o  لض لب نفس( المري ْطيي َت    باَُب اسإتحباَب 
o  لله لسإن أعماَ لض بمَحاَ لء على المري ّثناَ    باَُب ال
o  لض لة المري َتْشهي َء في     باَُب ماَ َجاَ
o  لض ّدعاَء من المري لد ال َّوا لب الع    باَُب طل
o  لته َد عاَفي لض بع لظِ المري ْع َو    باَُب 
o  لته ليَس من حَأياَ أ

َ ُله من     باَُب ماَ يقَو
  :فاَئدة   

o  ّيت لض الم َتغمي ُله بعد     باَُب ماَ يقَو
o  ّيت َد الم ُيقَاَُل عن    باَُب ماَ 
o  ّيت ُله َمْن َماََت له م    باَُب ماَ يقَو
o  له لب لحأ ْوُت َصاَ َغُه َم َل َب ُله َمْن     باَُب ماَ يقَو
o  للسإلم ّو ا َلغه موُت عد ُله إذا ب    باَُب ماَ يقَو
o  ّية َوى الجاَهل لء بدع َعاَ ّد لت وال ّي لة على الم لم النياَحَأ    باَُب تحري
o  َية لز ْع ّت    باَُب ال

  فصلْ: أن يعم باَلتعزية أهلْ الميت   
  فصلْ: حأكم الجلوس للتعزية   
  فصلْ: لفظُة التعزية   

  أفضلْ ماَ يقَاَل عند التعزية   
  فصلْ: ذكر ماَ جاَء في الطاَعون   

o  ّنعي لة ال لته وكراه لته  بمو لت وقراب ّي لم أصحاَب الم    باَُب َجواز إعل
  للشاَرة إلى بعض ماَ جرى من الطاَعون في فصلْ: في ا

للسإلم    ا
o   ّنعي    ـ لة ال لته وكراه لته  بمو لت وقراب ّي لم أصحاَب الم    باَُب َجواز إعل
o   لفينه    ـ َتك لت و ّي للْ الم ُغّْس لل  ُيقَاَُل في حَأاَ    باَُب ماَ 
o   ّيت    ـ لر الّصلة على الم َكاَ ْذ َأ    باَُب 

  ّلَم تسليمتين كساَئر َغ من التكبيرات وأذكاَرهاَ سإ فصلْ: وإذا فر
   الصلوات

o   َناَزة    ـ ُله الماَشي مع الَج    باَُب ماَ يقَو
o   ُله َمْن مّرْت به جناَزة أو رآهاَ    ـ    باَُب ماَ يقَو
o   ّيَت قبَره    ـ لخلْْ الم ْد ُي ُله َمن     باَُب ماَ يقَو
o   ْفن    ـ ّد َد ال ُله بع    باَُب ماَ يقَو

  ّيت بعد الدفن    فصلْ: تلقَيُن الم
o  لت ّي لة الم ّي    باَُب وص
o  ْول غّيره َق ّيَت من  ُع الم    باَُب ماَ ينف
o  َوات ّنهي عن سإّب الْم    باَُب ال
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o  ُله زائُر القَبور    باَُب ماَ يقَو
o  ًاَ عند قبر    باَُب نهي الزائر َمْن رآه يبكي جزع
o  باَُب البكاَء والخوف عند المرور بقَبور الظاَلمين وبمصاَرعهم   

 كتاَب أذكاَر المرض والموت وماَ يتعلق بهماَ

لر ْك لذ لر من  ْكثاَ لل لب ا ْوت باَُب اسْإتحباَ  الم

رويناَ باَلسإاَنيد الصحيحة في كتاَب الترمذي وكتاَب النساَئي وكتاَب 1/344
ّله عن أبي هريرة ابن ماَجه وغّيرهاَ، ّله صلى ال ّله عنه، عن رسإول ال رضي ال

ْكَر لذ لثُروا  ْك لت عليه وسإلم قاَل: "أ ّذا ّل لم ال لذ  يعني الموت، قاَل الترمذي:"هاَ
 )1  ( حأديث حأسن.

له َقاَرب لض وأ للْ المري لل أه لب سإؤا ُؤول باَُب اسْإتحباَ  عنه وجواُب الَمْس

ّله عنهماَ؛ أن علّي رويناَ في صحيح البخاَري، 1/345 عن ابن عباَس رضي ال
ّله عليه وسإلم بن أبي طاَلب رضي ّله صلى ال ّله عنه خرج من عند رسإول ال ال

ّله في وجعه الذي توفي فيه، فقَاَل الناَس: ياَ أباَ حأسن! كيف أصبَح رسإوُل ال
ّله عليه وسإلم؟ قاَل: أصبَح ًاَ صلى ال َباَرئ ّله   )2  ( .بحمد ال

ُيقَرأ َده و ُيقَاَُل عن ُله المريُض و َيقَو لله باَُب ماَ  ُله عن حأاَ  عليه وسإؤا

ّله عنهاَ؛أن رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/346 عن عاَئشة رضي ال
ّله عليه ّله صلى ال ّفيه ثم نفث رسإول ال وسإلم كاَن إذا أوى إلى فراشه جمع ك
َو ُه ُقلْْ  ُذ فيهماَ، فقَرأ فيهاَ: { ُعو ُقلْْ أ لق} و{ َل َف لبَرّب ال ُذ  ُعو ُقلْْ أ ٌد} و{ ّلُه أحَأ ال

ّناَس} ثم يمسُح بهماَ ماَ اسإتطاَع من جسده، يبدأ بهماَ على رأسإه لبَرّب ال
جسده، يفعلُْ ذلك ثلَث مرات، قاَلت عاَئشة: فلماَ ووجهه وماَ أقبلْ من

به. وفي رواية في الصحيح:أن النبّي صلى اشتكى كاَن يأمرني أن أفعلْ ذلك
ّله عليه وسإلم كاَن ينفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه ال

ُقَلَْ كنُت أنفُث عليه بهّن َث وأمسُح بيد نفسه باَلمعّوذات، قاَلت عاَئشة: فلماَ 
ّوذات  قيلْ.وينفُث لبركتهاَ، وفي رواية: كاَن إذا اشتكى يقَرأ على نفسه باَلمع

كاَن ينفُث على يديه ثم للزهري أحأد رواة هذا الحديث: كيف ينفث؟ فقَاَل:
 يمسُح بهماَ وجهه.

ُيقَرأ على المعتوه، وهو قلت: وفي الباَب الحأاَديث التي تقَدمت في باَب ماَ 
 )3  (قراءة الفاَتحة وغّيرهاَ. 

عن ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم وسإنن أبي داود وغّيرهاَ، 2/347
ّله عنهاَ؛  عاَئشة رضي ال

للنساَن الشيء منه، ّله عليه وسإلم كاَن إذا اشتكى ا أو كاَنت أن النبّي صلى ال
ّله عليه وسإلم بإصبعه هكذا ـ ووضع سإفياَن قرحأة أو جرحا قاَل النبّي صلى ال

َبُة بن ُتْر له  ّل لم ال لبْس ّباَبته باَلرض ثم رفعهاَ ـ وقاَل: " لضناَ عيينة الراوي سإ أْر
ّبناَ". وفي لن َر ْذ لقَيُمناَ بإ له سَإ لب َفى  ُيْش لضناَ  ْع َب لة  َقَ لري لريقََُة لب َو لضناَ  َبُة أْر ُتْر رواية: "

لضناَ". ْع  َب
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ُبصاَقه، والمراد ُبصاَق بني آدم. قلت: قاَل العلماَء: معنى بريقَة بعضناَ: أي ب
للنساَن وغّيره، وقد يؤنث فيقَاَل ريقَة. وقاَل قاَل ابن فاَرس: الريق ريق ا

 )4  ( الجوهري في صحاَحأه: الريقَة أخّص من الريق.

ّله ورويناَ في صحيحيهماَ، 3/348 ّله عنهاَ؛أن النبّي صلى ال عن عاَئشة رضي ال
لس عليه وسإلم ّناَ ُهّم َرّب ال ّل ُذ بعَض أهله يمَسُح بيده اليمنى ويقَول: "ال ّو َع ُي كاَن 

ًء ل لشفاَ ُؤَك  لشفاَ لإلّ  َء  لشفاَ لفي، ل  ْنَت الّشاَ لف أ لب البأَس، اْش له ْذ ًاَ" أ لدُر سَإقََم ُيغاَ
لح الباََس َرّب ُء، ل وفي رواية: كاَن يرقي، يقَول: "اْمَس لدَك الّشفاَ َي لب لس،  ّناَ ال

ّ لإل َلُه  لشَف  ْنَت" كاَ  )5  (.َأ

ّله عنه أنه قاَل لثاَبت ورويناَ في صحيح البخاَري 4/349 عن أنس رضي ال
ّله: أل ّله عليه وسإلم؟ قاَل: بلى، رحأمه ال ّله صلى ال َية رسإول ال ْق أرقيك بُر

لفَي قاَل: لفي، ل شاَ ْنَت الّشاَ لف أ لس، اْش لهَب البأ ْذ لس، ُم ّناَ ُهّم َرّب ال ّل ْنَت "ال َأ لإلّ 
ًاَ َقَم لدُر سَإ ُيغاَ ًء ل  ّدة  قلت: معنى ل"لشفاَ يغاَدر: أي ل يترك، والبأس: الش

 )6  ( والمرض.

ّله، 5/350 عن عثماَن بن أبي العاَصي رضي ورويناَ في صحيح مسلم رحأمه ال
ّله عنه أنه شكاَ إلى رسإول ًاَ يجده في ال ّله عليه وسإلم وجع ّله صلى ال ال

ّله عليه ّله صلى ال لذي يألُم جسده، فقَاَل له رسإول ال ّل َدَك على ا َي ْع  وسإلم "َض
له ّل لم ال لبْس ُقلْْ:  َو لدَك،  لمْن لمْن َجَس له  لت ْدَر ُق َو له  ّل لة ال لعّز لب ُذ  ُعو ٍءت أ َع َمّرا ْب ُقلْْ سَإ َو ًاَ،  َثلث

لذُر َشّر ُأحأاَ ُد و لج  )7  (."ماَ أ

ّله عنه ورويناَ في صحيح مسلم، 6/351 عن سإعد بن أبي وقاَص رضي ال
ُهّم قاَل: عاَدني النبّي صلى ّل ًا، ال ْعد لف سَإ ُهّم اْش ّل ّله عليه وسإلم فقَاَل: "ال ال

ًا، ْعد لف سَإ ًا اْش ْعد لف سَإ ُهّم اْش ّل  )8  (."ال

للسإناَد الصحيح، 7/352 عن ابن عباَس ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي باَ
ّله عنهماَ  رضي ال

َلْم ًاَ  لريض َد َم ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن عاَ َفقَاََل عن النبّي صلى ال ُلُه  َيْحُضْر أَج
لظيَم َرّب َع ّلَه ال ٍءت: أسإأُل ال َع َمّرا ْب ُه سَإ َد ْن ّ لع لفيَك، إل َيْش لم أْن  لظي َع لش ال َعْر ال

لمن َتعاَلى  َو َنُه  ْبَحاَ ّلُه سُإ ُه ال لض" عاَفاَ للك الَمَر قاَل الترمذي: حأديث حأسن. ذ
ّله في كتاَبه المستدرك على الصحيحين: هذا حأديث وقاَل الحاَكم أبو عبد ال

 )9  (َيشفيك بفتح أوله.  صحيح على شرط البخاَري. قلت:

ّله بن عمرو بن العاَص رضي ورويناَ في سإنن أبي داود، 8/353 عن عبد ال
ّله عنهماَ قاَل:  ال

ُد ُعو َي َء الّرُجلُْ  َذا جاَ ّله عليه وسإلم: "إ ُهّم قاَل النبّي صلى ال ّل للْ: ال ُقَ َي ْل َف ًاَ  لريض َم
ْو ًا، أ ّو ُد َع َلَك  ْنكأ  َي َدَك  ْب َع لف  ٍءة اْش َلَك إلى َصل  لم يضعفه أبو داود،"َيْمشي 

َينكأ بفتح  )10  ( أوله وهمز آخره، ومعناَه: يؤلمه ويوجعه. قلت: 

ًاَ ورويناَ في كتاَب الترمذي: 9/354 ّله عنه قاَل: كنُت شاَكي عن علّي رضي ال
ّلهّم إن كاَن أجلي قد فمّر بي رسإوُل ّله عليه وسإلم وأناَ أقول: ال ّله صلى ال ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّبرني، فقَاَل رسإول حأضَر فأرحأني، وإْن ًء فص ًا فاَرفعني، وإن كاَن بل كاََن متأخر
ّله عليه ّله صلى ال ْلَت؟" فأعاَد عليه ماَ قاَله، فضربه برجله ال ُق ْيَف  َك وسإلم: "

له ـ" شك شعبة ـ قاَل: فماَ اشتكيُت وجعي وقاَل: لف له ـ أو اْش لف ُهّم عاَ ّل ُد "ال .بع
 )11  (قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح. 

ّي وأبي ورويناَ في كتاَبي الترمذي وابن ماَجه، 10/355 عن أبي سإعيد الخدر
ّله عليه وسإلم هريرة رضي ّله صلى ال ّله عنهماَ أنهماَ شهدا على رسإول ال ال

َفقَاََل: أنه قاَل: "َمْن ّبُه،  َقُه َر ّد َبُر، َص ْك ّلُه أ َوال ّلُه  لإلّ ال لإلَه  لإلّ أناَ َقاََل: ل  لإلَه  ل 
ّلُه لإلّ ال لإلَه  َذا قاََل: ل  َوإ َبُر؛  ْك لإلّ أناَ وأناَ أ لإلَه  ُقَوُل: ل  َي َلُه قاََل:  لريَك  ُه ل َش َد َوحْأ

لدي ل َلُه َوحْأ َو ْلُك  َلُه الُم ّلُه  لإلّ ال لإلَه  َذا قاََل: ل  َوإ لريَك لي؛  ُد، قاَل: ل إلَه َش الَحْم
َذا قاََل: لإ َو  ُد؛  للي الَحْم ْلُك و ّ لإلّ أناَ لي الُم لإل َة  ّو ُق َول  ْوَل  َول حَأ ّلُه  لإلّ ال لإلَه  ل 

له، قاََل: ل ّل لبي" وكاَن يقَول "َمْن باَل لإلّ  َة  ّو ُق َول  ْوَل  َول حَأ لإلّ أناَ  َهاَ في لإلَه  َل قاَ
ّناَُر" َعْمُه ال ْط َت َلْم  ُثّم َماَت  له  لض  )12  ( الترمذي: حأديث حأسن. قاَل َمَر

ورويناَ في صحيح مسلم وكتب الترمذي والنساَئي وابن ماَجه 11/356
ّله عنه؛أن جبريلْ أتى عن أبي باَلسإاَنيد الصحيحة، ّي رضي ال سإعيد الخدر

ّله عليه وسإلم فقَاَل: "ياَ لم النبّي صلى ال لبْس َعْم، قاَل:  َن ْيَت؟ قاَل:  َك َت ُد! اْش ُمَحّم
لمْن لقيَك،  َأْر له  ّل ّلُه ال ٍءد، ال لسإ ٍءن حأاَ ْي َع ٍءس أو  ْف َن ُكلّْ  لمْن َشّر  لذيَك،  ْؤ ُي ٍءء  ُكلّْ َشْي

لقيَك له أْر ّل لم ال لبْس لفيَك،   )13  ( صحيح.  قاَل الترمذي: حأديث حأسن"َيْش

ّله عنهماَ؛أن ورويناَ في صحيح البخاَري، 12/357 عن ابن عباَس رضي ال
ُده قاَل: النبّي دخلْ على أعرابّي ُعو يعوده قاَل: وكاَن النبّي إذا دخلْ على َمن ي

ُهوٌر إْن َط ّلُه". "ل بأَس  َء ال  )5656 البخاَري (()14  (شاَ

ّله عنه؛أن رسإول ورويناَ في كتاَب ابن السني، 13/358 عن أنس رضي ال
ّله عليه وسإلم ّله صلى ال ُده وهو محموم فقَاَل: ال دخلْ على أعرابّي يعو

ٌة ّفاََر َك ُهوٌر " َط  )15  (."َو

ّله ورويناَ في كتاَب الترمذي وابن السني، 14/359 ُأماَمة رضي ال عن أبي 
لض أْن عنه قاَل: لري لة الَم َد لعياَ ّله عليه وسإلم: "تَماَُم  ّله صلى ال قاَل رسإول ال

َع َو" هذا لفظِ َيَض ُه ْيَف  َك َلُه  َيسأ َف له  لد َي ْو على  له أ لت َه ْب ُه على َج َد َي ُكْم  ُد الترمذي. أحَأ
َدَك على َي َع  َتَض َدة أْن  لعياَ لم ال َتَماَ لمْن  ُقَوَل: وفي رواية ابن السني " َت َف لض  لري الَم

ْيَت َأْمَس ْيَف  َك ْو  َبْحَت أ َأْص ْيَف   )16  ( قاَل الترمذي: ليس إسإناَده بذاك. "َك

ّله عنه قاَل: عاَدني ورويناَ في كتاَب ابن السني، 15/360 عن سإلماَن رضي ال
ّله صلى ّلُه رسإوُل ال َفى ال ْلماَُن! َش ّله عليه وسإلم وأناَ مريض، فقَاَل: "ياَ سَإ ال

َقََمَك، للَك". سَإ لة أَج ّد لمَك إلى ُم لجْس َو لنَك  ْي لد لفي  َوعاَفاََك  َبَك،  ْن َذ َفَر  َغّ ابن()17  (َو
وإسإناَده ضعيف، فيه أبو خاَلد: عمرو بن خاَلد الواسإطي، ) ،553السني (

 .)4/71الفتوحأاَت  وهو ضعيف جدا. انظر

ّله عنه قاَل: مرضت فكاَن ورويناَ فيه، 16/361 عن عثماَن بن عفاَن رضي ال
ّله رسإول لم ال لبْس ًاَ، فقَاَل: " ّعوذني يوم ّوذني، ف ّله عليه وسإلم يع ّله صلى ال ال

ْد لل َي َلْم  لذي  ّل لد ا لد الّصَم َلحَأ ّله ا ُذَك باَل لعي ُأ لم،  لحأي لن الّر َلُه الّرحْأَم ُكْن  َي َلْم  ْد و َل ُيو َولْم 
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ُد. فلماَ لج َت لمْن َشّر ماَ  ٌد  ًا أحَأ ُفو ّله عليه وسإلم ُك ّله صلى ال اسإتقَلّْ رسإول ال
لبهاَ ْذ  ّو َع َت ْثَماَُن  ُع ًاَ قاَل: ياَ  للهاَ قاَئم ْث لم لب ُتْم  ْذ ّو َع َت  )18  (."َفَماَ 

لله لإليه واحأتماَ لن  للحأساَ َيخدمه باَ َوَمْن  لض  للْ المري ّية أه باَُب اسإتحباَب وص
لر ّد أو والصب َقُرَب سإبُب موته بح ّية بمن  لره وكذلك الوص ّق من أْم َيُش على ماَ 

ٍءص أو  غّيرهماَ. َقَصاَ

ّله عنهماَ، أن رويناَ في صحيح مسلم، 1/362 عن عمران بن الحصين رضي ال
ًة من جهينة ّله عليه وسإلم وهي حُأبلى من الزنى، امرأ أتت النبّي صلى ال

ّله! ّله عليه فقَاَلت: ياَ رسإول ال ّله صلى ال ًا فأقْمه علّي، فدعاَ نبّي ال ّد أصبُت حَأ
ّيهاَ فقَاَل: َهاَ" ففعلَْ، فأمَر بهاَ وسإلم ول لب َعْت فاَئتني  َوَض َذا  ْيهاَ فإ َل لإ لسْن  "أحْأ

ّلى النبّي صلى ُبهاَ، ثم أمَر بهاَ فُرجمْت ثم ص ّدْت عليهاَ ثياَ ّله عليه وسإلم فُش ال
 )1  ( .عليهاَ

ٌع أو حُأّمى أو ُله َمْن به ُصدا لهماَ باَُب ماَ يقَو ) (في  ج :  أو نحوهماَ)2  ( غّير
ْوَجاَع " "(في  ج :  أو نحوهماَ ) "(في  ج :  أو نحوهماَ ) َل  من ا

ّله عنهماَ؛أن رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/363 عن ابن عباَس رضي ال
ّله عليه ّله صلى ال ّلهاَ ومن الحّمى رسإول ال ّلمهم من الوجاَع ك وسإلم كاَن يع

له ّل لم ال لبْس َومْن َشّر أن يقَول: " ٍءر،  ّعاَ َن ٍءق  لعْر لم مْن َشّر  لظي َع له ال ّل ُذ باَل ُعو َن لر،  لبي َك ال
لر حَأّر ّناَ  )3  (."ال

ّوذتين ّله أحأد، والمع َيقَرأ على نفسه الفاَتحة، وقلْ هو ال وينفث في وينبغي أن 
ّدمناَه.  يديه كماَ سإبق بياَنه، وأن يدعو بدعاَء الكرب الذي ق

َعَر العرق: فاَر باَلدم. َن ّعاَر" من   و"ن

ُد الوَجع، أو َقْول المريض: أناَ شدي ُه ونحو باَب جواز  َوارأسَإاَ ْوعوٌك، أو  َم
ٌء من ذلك على سإبيلْ ذلك، وبياَُن أنه ل كراهة في ذلك إذا لم يكن شي

لع لر الَجَز لط وإظهاَ ّتَسّخ  ال

ّله بن مسعود رضي ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/364 عن عبد ال
ّله عنه قاَل: دخلُت على ُتوعك ال ُته فقَلت: إنك ل َعُك، فمسْس ُيو النبّي وهو 
ًا، قاَل: "أَجلْْ ًاَ شديد ُكْم وعك ْن لم لن  َعُك َرُجل ُيو  )4  (."كماَ 

ّله عنه قاَل: رويناَ في صحيحيهماَ، 2/265 عن سإعد بن أبي وقاَص رضي ال
ّله ّد بي، فقَلُت: جاَءني رسإول ال ٍءع اشت َوَج ُدني من  ّله عليه وسإلم يعو صلى ال

ٍءل ول يرثني إل ابنتي بلغ بي ماَ ترى وأناَ ذو  )5  (  وذكَر الحديث..ماَ

عن القَاَسإم بن محمد قاَل: قاَلت عاَئشة ورويناَ في صحيح البخاَري، 3/366
ّله عنهاَ: َبلْْ أناَ رضي ال ّله عليه وسإلم: " ُه وارأسإاَه فقَاَل النبّي صلى ال "وارأسإاَ

 )6  ( وذكر الحديث. هذا الحديث بهذا اللفظِ مرسإلْ

للنساَن ّني الموت لُضّر نزَل باَ وجواُزه إذا خاَف فتنًة في باَُب كراهية تم
له  دين

119

javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%9B%20%D9%84%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D9%82%20%D9%82%D8%B5%D8%A9%D9%8B%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%83%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A5%D9%86%20%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%20%D9%84%D9%83%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%AA%D9%87%20%D9%88%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%204/78%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F7217%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5668%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1628%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D9%8A%D8%B1%D8%AB%D9%86%D9%8A%20%D8%A5%D9%84%D8%A7%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9%D9%8C%20%D9%84%D9%8A%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%8C%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D9%8A%D8%B1%D8%AB%D9%86%D9%8A%20%D8%A5%D9%84%D8%A7%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9%20%D9%84%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5647%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D9%88%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5660%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2571%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%83%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%83%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%A3%D8%B0%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%91%D9%89%20%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F571%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A9%D8%8C%20%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D9%81%D9%8A%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%AC%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A3%D9%88%20%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%D9%85%D8%A7%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1696%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F558%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B6%D8%B9%D9%81%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%8B%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%8B%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=14#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=14#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=14#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنه قاَل: رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/367 عن أنس رضي ال
ّله عليه َبُه، قاَل النبّي صلى ال لمْن ُضّر أَصاَ ْوَت  ُكُم الَم ُد َأحَأ َيّن  ّن َتَم َي وسإلم: "ل 

ًا لي، فإْن كاََن ْير ُة َخ لت الَحياَ َن ليني ماَ كاَ ُهّم أحْأ ّل ُقَلْْ: ال َي ْل َف لعلً  ّد فاَ ُب َذا ل  لني إ ّف َو َت َو
للي ًا  ْير ُة َخ َوفاَ لت ال َن  )7  (."َكاَ

تمنى الموت قاَل العلماَء من أصحاَبناَ وغّيرهم: هذا إذا تمنى لضّر ونحوه، فإن
لد الزماَن ونحو ذلك: لم يكره. ًاَ على دينه لفساَ  خوف

لن بأْن يكوَن للنساَ لء ا ُدعاَ لب  لد الشريف باَُب اسإتحباَ ُته في البل  مو

َعْن أّم المؤمنين حأفصة بنت عمر رضي رويناَ في صحيح البخاَري، 1/368
ّله عنهماَ قاَلت: ّلهّم ارزقني شهاَدة في سإبيلك، ال ّله عنه: ال قاَل عمر رضي ال

لد ّنى يكوُن هذا؟ واجعلْْ موتي في بل ّله عليه وسإلم، فقَلُت: أ للك صلى ال رسإو
ّله به  )8  ( .إذا شاَء قاَل: يأتيني ال

لب نفس ْطيي َت ْفس ( "(في د : (في د : في تطييب)9  ( باَُب اسإتحباَب  ّن ال
ْفس ( "(في د : في ّن لض في تطييب ال ْفس ( " المري ّن  تطييب ال

عن أبي سإعيد رويناَ في كتاَب الترمذي وابن ماَجه بإسإناَد ضعيف، 1/369
ّله عنه ّي رضي ال َذا الخدر ّله عليه وسإلم: "إ ّله صلى ال قاَل: قاَل رسإول ال

ٍءض لري ُتْم على َم ْل ّيُب َدَخ َط ُي َو ًاَ  ْيئ ّد َش َيُر له، فإّن ذلَك ل  لل َأَج لفي  َلُه  ّفُسوا  َن "َنْفَسُه َف
 )10  (ويغني عنه حأديث ابن عباَس الساَبق 

لله لسإن أعماَ لض بمَحاَ لء على المري ّثناَ ًاَ باَُب ال ونحوهاَ إذا رأى منه خوف
َنه له سإبحاَ ّنه برب ُيَحّسن ظ ُفه و َعاَلى ليذهَب خو  وت

ّله عنهماَ؛أنه قاَل رويناَ في صحيح البخاَري، 1/370 عن ابن عباَس رضي ال
ُيجّزعه: ياَ أميَر المؤمنين! لعمر بن الخطاَب رضي لعَن وكاَن  ُط ّله عنه حأين  ال
َقَك وهو عنك ول كلّْ ذلك، قد صحبَت َته، ثم فاَر ّله فأحأسنَت صحب رسإول ال

ٍءض، ثم صحبَت أباَ بكر فأحأسنَت ٍءض، ثم را َقَك وهو عنك را َته، ثم فاَر صحب
ّنهم وهم عنك صحبَت المسلمين فأحأسنَت صحبتهم، ولئن فاَرقتهم لتفاَرق

ّله عنه: ّله راضون.. وذكر تماَم الحديث. وقاَل عمر رضي ال لمْن َمّن ال ذلك 
 تعاَلى.

عن ابن ُشماَسإة ـ بضم الشين وفتحهاَ ـ ورويناَ في صحيح مسلم، 2/371
َيبكي قاَل: حأضرناَ عمرو بن لسإياَقة الموت  ّله عنه، وهو في  العاَص رضي ال

ّول وجهه إلى الجدار َبّشَرَك رسإوُل طويلً، وحأ فجعلْ ابنه يقَول: ياَ أبتاَه، أماَ 
ّله عليه وسإلم بكذا، ّله صلى ال ّله عليه وسإلم ال ّله صلى ال أماَ بّشرك رسإوُل ال

ّله وأن بكذا، فأقبلَْ بوجهه فقَاَل: إّن أفضلَْ لإلّ ال لإلَه  َة أن ل  ّد شهاَد لع ُن ماَ 
ّله، ثم ذكَر تماََم ًا رسإوُل ال  )11  ( .الحديث محمد

عن القَاَسإم بن محمد بن أبي بكر رضي ورويناَ في صحيح البخاَري، 3/372
ّله عنهم؛أن عاَئشة ّله ال ّله عنهاَ اشتكت، فجاَء ابن عباَس رضي ال رضي ال

ّله عنهماَ فقَاَل: ياَ أّم المؤمنين! ّله صلى ال لط صدق: رسإول ال َفْر َدمين على  تقَ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله ًاَ من رواية ابن أبي عليه وسإلم، وأبي بكر رضي ال عنه. ورواه البخاَري أيض
قبلْ موتهاَ وهي مغلوبة، قاَلت: ُمليكة أن ابن عباَس اسإتأذن على عاَئشة

ّله صلى ّله عليه وسإلم من أخشى أن يثني علّي، فقَيلْ: ابن عّم رسإول ال ال
قاَلت: بخير إن اتقَيُت، وجوه المسلمين، قاَلت: ائذنوا له، قاَل: كيف تجدينك؟
ّله صلى ّله: زوجة رسإول ال ّله عليه وسإلم، ولم قاَل: فأنت بخير إن شاَء ال ال

ًا غّيرك ونزَل عذُرك من السماَء.  لبكر ( و سإياَقة121مسلم (()12  (ينكح 
ُتساَق لتخرج من جسده.) (البخاَري ( الموت : وقت حأضور الَجلْ، كأن روحأه 

( و121( ( . و الفرط  المتقَدم من كلْ شيء.) "(مسلم3771( و (3770
ُتساَق لتخرج من جسده.) سإياَقة الموت : وقت حأضور الَجلْ، كأن روحأه 

شيء.) "(مسلم ( ( . و الفرط  المتقَدم من كل3771ْ( و (3770(البخاَري (
ُتساَق لتخرج من ( و سإياَقة الموت : وقت حأضور الَجلْ، كأن روحأه121

المتقَدم من كلْ شيء.) ( . و الفرط 3771( و (3770جسده.) (البخاَري (
ُتساَق ( و سإياَقة الموت : وقت حأضور الَجلْ،121"(مسلم ( كأن روحأه 

الفرط  المتقَدم من ( . و3771( و (3770لتخرج من جسده.) (البخاَري (
حأضور الَجلْ، كأن روحأه ( و"سإياَقة الموت": وقت121كلْ شيء.)"(مسلم (

( . و"الفرط" المتقَدم3771( ( و3770ُتساَق لتخرج من جسده.) (البخاَري (
 من كلْ شيء.)

لة َتْشهي َء في  لض باَُب ماَ َجاَ  المري

عن أنس رضي رويناَ في كتاَبي ابن ماَجه وابن السني بإسإناَد ضعيف، 1/373
ّله عنه قاَل:  ال

َهلْْ ُده فقَاَل " ٍءلْ يعو ّله عليه وسإلم على رج ًاَ؟ دخلْ النبّي صلى ال لهي شيئ َت َتْش
ًاَ؟" قاَل: نعم، فطلبه له ْعك َك  )13  ( .تشتهي 

ّله ورويناَ في كتاَبي الترمذي وابن ماَجه، 2/374 عن عقَبة بن عاَمر رضي ال
ُكْم على عنه، ُهوا َمْرَضاَ لر ْك ُت ّله عليه وسإلم: "ل  ّله صلى ال قاَل: قاَل رسإول ال

لهْم" لقَي َيْس َو ُهْم  لعُم ْط ُي ّلَه  لب، فإّن ال لم والّشرا ّطعاَ قاَل الترمذي: حأديث حأسن. ال
 )14  (

ّدعاَء من لد ال َّوا لب الع لض باَُب طل  المري

رويناَ في سإنن ابن ماَجه وكتاَب ابن السني بإسإناَد صحيح أو حأسن، 1/375
ّله صلى عن ميمون بن مهران، عن عمر ّله عنهماَ قاَل: قاَل رسإول ال رضي ال

ْلَت َدَخ َذا  ّله عليه وسإلم: "إ لء ال ُدعاَ َك ُه  َء َعاَ ُد َلَك، فإّن  ُع  ْد َي ْل َف ُه  َفُمْر ٍءض  لري على َم
لة" َك لئ  )15  (  لكن ميمون بن مهران لم يدرك عمر..الَمل

لته وتذكيره َد عاَفي لض بع لظِ المري ْع َو ّله تعاَلى عليه باَُب  َد ال َء بماَ عاَه الوفاَ
لرهاَ  من التوبة وغّي

ّله تعاَلى: َد كاََن قاَل ال ْه َع لإّن ال لد  ْه َع ُفوا باَل ْو َوأ }     ً ُؤول للسإراء:}  َمْس  وقاَل تعاَلى:34ا
لهْم لد ْه َع لب ُفوَن  ُدوا}     {والُمو َه َذا عاَ  الية، والياَت في الباَب كثيرة177البقَرة: إ

 معروفة.
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنه، قاَل: ورويناَ في كتاَب ابن السني، 1/376 ّوات بن ُجبير رضي ال عن خ
َدني لجْسُم ياَ مرضُت فعاَ ّله عليه وسإلم فقَاَل: "َصّح ال ّله صلى ال رسإوُل ال

ّواُت، قلت: َتُه، فقَلت: ماَ َخ ْد َع َو لبَماَ  ّله  لف ال َف ّله! قاَل:  وجسُمك ياَ رسإول ال
َدَث وعدُت لإلّ أحْأ َيْمَرُض  ٍءد  ْب َع ّنُه ماَ مْن  َبلى إ ًاَ، قاَل:  َعّز وجلّْ شيئ ّله  َعّز ال ّلَه  ال

لبَماَ ّله  لف ال َف ًا،  ْير َتُه َوَجلّْ َخ ْد َع  )16  (."َو

ليَس من أ
َ ُله من  لته باَُب ماَ يقَو  حَأياَ

ّله عنهاَ رويناَ في كتاَب الترمذي وسإنن ابن ماَجه، 1/377 عن عاَئشة رضي ال
ّله عليه وسإلم وهو باَلموت وعنده قدحٌا فيه قاَلت: ّله صلى ال رأيُت رسإوَل ال

ّني ماَء، وهو لع ُهّم أ ّل َهه باَلماَء، ثم يقَوُل: "ال َده في القَدحا ثم يمسُح وج لخلُْ ي ْد ُي
لت". ْو لت الَم َكَرا َوسَإ لت  ْو لت الَم َغَّمَرا ماَجه ( ( ، وابن978 الترمذي (()17  (على 

: شدائده. ( ، و غّمرات الموت1093( ، والنساَئي في  اليوم والليلة  (1623
ُتفقَد ّدته التي  ْكرة، وهي ش الوعي.) "( الترمذي ( و سإكرات الموت : جمع سَإ

( ، و1093والليلة  ( ( ، والنساَئي في  اليوم1623( ، وابن ماَجه (978
ّدته التي غّمرات الموت : شدائده. و سإكرات الموت : ْكرة، وهي ش جمع سَإ

( ، والنساَئي في 1623( ( ، وابن ماَجه978ُتفقَد الوعي.) "( الترمذي (
شدائده. و سإكرات الموت : جمع ( ، و غّمرات الموت :1093اليوم والليلة  (

ُتفقَد الوعي.) "( ّدته التي  ْكرة، وهي ش ( ، وابن ماَجه (978الترمذي ( سَإ
( ، و غّمرات الموت : شدائده.1093( ( ، والنساَئي في  اليوم والليلة 1623

ْكرة، ُتفقَد الوعي.)"( الترمذي ( و سإكرات الموت : جمع سَإ ّدته التي  وهي ش
( ،1093والنساَئي في "اليوم والليلة" ( ( ،1623( ، وابن ماَجه (978

ّدته و"غّمرات الموت": شدائده. ْكرة، وهي ش و"سإكرات الموت": جمع سَإ
ُتفقَد الوعي.)  التي 

ّله عنهاَ ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 3/378 عن عاَئشة رضي ال
ّله ُهّم قاَلت: سإمعُت النبّي صلى ال ّل ٌد إلّي يقَول: "ال عليه وسإلم وهو مستن

لني َواْرحَأْم لفْر لي  ْغّ َلى". ا ْع لق ال لفي ْقَني باَلّر لح  وأل

ُيكره له الجزع  وسإوء الخلق، )18  (ويستحّب أن يكثَر من القَرآن والذكاَر، و
ُيستحّب أن يكوَن والشتم، والمخاَصمة، والمناَزعة في غّير المور الدينية، و

ّله تعاَلى بقَلبه ولساَنه، ويستحضر ًا ل لته من شاَكر في ذهنه أن هذا آخُر أوقاَ
ُد على ختمهاَ بخير، ويباَدر إلى أداء ّد الدنياَ فيجته الحقَوق إلى أهلهاَ، من ر

ووالديه، وأولده، المظاَلم والودائع والعواري، واسإتحلل أهله: من زوجته،
مصاَحأبة، أو وغّلماَنه، وجيرانه، وأصدقاَئه، وكلْ من كاَنت بينه وبينه معاَملة أو

ّد لده إن لم يكن لهم ج لر أول ّلق في شيء. وينبغي أن يوصَي بأمو َيصلُح تع
ُيوصي بماَ ل يتمكن من فعله في الحاَل: من قضاَء بعض الديون للولية، و

ّله سإبحاَنه وتعاَلى أنه يرحأَمه، ويستحضر ونحو ذلك. وأن يكون حأسَن الظّن باَل
ّني عن عذابه في ذهنه أنه ّله تعاَلى غّ ّله تعاَلى، وأن ال حأقَير في مخلوقاَت ال

للحأساَن والصفح وعن طاَعته، وأنه َو وا ُده، ول يطلُب العف والمتناَن إل )19  ( عب
ٍءت من القَرآن العزيز في منه. ويستحّب أن يكون ًا نفسه بقَراءة آياَ ُمتعاَهد

ُؤهاَ بصوت رقيق، أو ُؤهاَ له غّيره وهو يستمع. وكذلك الرجاَء، ويقَر يقَر
لت الصاَلحين ُء أحأاَديَث الرجاَل وحأكاَياَ وآثاََرهم عند الموت. وأن يكوَن يستقَرى

ًا، ويحاَفظِ على الصلوات، واجتناَب النجاَسإاَت، وغّير ذلك من خيُره ُمتزايد
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ذلك، فإن وظاَئف الدين، ويصبر على مشقَة ذلك؛ وليحذْر من التساَهلْ في
لخُر عهده من الدنياَ التي هي مزرعة الخرة من أقبح القَباَئح أن يكوَن آ

التفريط فيماَ وجب عليه أو ندب إليه. وينبغي له أن ل يقَبلْ قول من يخذله
ُيبتلى به، وفاَعلْ ذلك هو الصديق الجاَهلْ عن شيء مماَ ذكرناَه، فإن هذا مماَ 

ّو الخفّي فل يقَبلْ تخذيله، وليجتهد في ختم عمره بأكملْ الحأوال. العد
باَلصبر عليه في مرضه، واحأتماَل ماَ يصدر ويستحّب أن يوصي أهله وأصحاَبه

ًاَ باَلصبر على مصيبتهم به، ويجتهد في وصيتهم بترك البكاَء منه، ويوصيهم أيض
ّله ّله صلى ال ّيُت"عليه وسإلم أنه قاَل:  عليه، ويقَول لهم: صّح عن رسإول ال الَم

له ْي َل َع له  لل ْه لء أ ُبكاَ لب ّذُب  َع  )20  ( " ُي

ًا فإنهاَ تحتملْ ودلئلْ ماَ ذكرته في هذا الباَب معروفة مشهورة حأذفتهاَ اختصاَر
ّ لإل لإلَه  ُع فليكثْر من قول: ل  لمه. كراريس. وإذا حأضره النز ّله. لتكون آخَر كل ال

، والترمذي (239ـ1/238 ( ، والموطأ2444( ، ومسلم (4440(البخاَري (
"> .)6/89( ، وهو في المسند 3490

عن معاَذ فقَد رويناَ في الحديث المشهور في سإنن أبي داود وغّيره، 3/379
ّله عنه ّله عليه وسإلم: " َمْن بن جبلْ رضي ال ّله صلى ال قاَل: قاَل رسإول ال

لمه ل َكل لخَر  ّنَة" َكاَن آ َدَخلَْ الَج ّلُه  لإلّ ال ّله لإلَه  في كتاَبه قاَل الحاَكم أبو عبد ال
للسإناَد.  المستدرك على الصحيحين: هذا حأديث صحيح ا

 )21  (

ورويناَ في صحيح مسلم وسإنن أبي داود والترمذي والنساَئي وغّيرهماَ، 4/30
ّله عليه عن أبي سإعيد الخدري رضي ّله صلى ال ّله عنه قاَل: قاَل رسإول ال ال

ُكْم ْوتاَ ُنوا َم ّقَ َل ّله" وسإلم: " لإلّ ال لإلَه  قاَل الترمذي: هذا حأديث حأسن صحيح. ل 
ّله عنه، عن ًاَ من رواية أبي هريرة رضي ال ورويناَه في صحيح مسلم أيض

ّله صلى ّله عليه وسإلم. رسإول ال  ال

ّقَنه ّله" ل لإلّ ال لإله  َمْن حأضَره، ويلقَنه برفق قاَل العلماَء: فإن لم يقَلْ هو "ل 
ّدهاَ  ُيعيدهاَ عليه إل أن )22  (مخاَفَة أن يضجَر فير يتكلم ، وإذا قاَلهاَ مّرة ل 

ّتهم، لئل ٍءث م بكلم آخر. قاَل أصحاَبناَ: ويستحّب أن يكون الملقَن غّير وار
ّتهمه. لرَج الميَت وي  ُيْح

ّقَُن ونقَوُل َل ُن  )23  ( واعلم أن جماَعة من أصحاَبناَ قاَلوا: 

ّله، واقتصر الجمهور على قول ل ّله محمد رسإول ال لإله إلّ ال ّله، ل  لإلّ ال لإله 
ّذب. وقد بسطُت ذلك بدلئله وبياَن قاَئليه في كتاَب الجناَئز من شرحا  المه

 فاَئدة:

الموت قاَل القَرطبي "صاَحأب كتاَب المفهم شرحا صحيح مسلم": في تشديد
على النبياَء فاَئدتاَن: إحأداهماَ: تكميلْ فضاَئلهم ورفع درجاَتهم وليس ذلك

ًء النبياَء، ثم المثلْ ًاَ، بلْ هو كماَ جاَء "إن أشد الناَس بل ًاَ ول عذاب نقَص
للنساَن فاَلمثلْ". والثاَنية: أن يعرف الخلُق مقَدار ألم الموت، فقَد يطلع ا
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ًاَ ويرى سإهولة خروج روحأه، على بعض الموتى ول يرى عليه حأركة ول قلقَ
ً ّدة فيظن المر سإهل ُء الصاَدقون ش ول يعرُف ماَ الميُت فيه، فلماَ ذكَر النبياَ

َع الخلُق بشدة الموت الذي يقَاَسإيه الموت مع كرامتهم على ّله سإبحاَنه، قط ال
للخباَر الصاَدق ًاَ؛  ّفاَر على ماَ ثبت في الميت مطلقَ عنه ماَ خل الشهيد قتيلْ الك

 )24  ( الحديث.

لض َتغمي ُله بعد  ّيت باَُب ماَ يقَو  الم

ّله عنهاَ، رويناَ في صحيح مسلم، 1/381 ُأّم سإلمة، واسإمهاَ هند رضي ال عن 
ّق قاَلت: دخلَْ ّله عليه وآله وسإلم على أبي سإلمة وقد َش ّله صلى ال رسإوُل ال

َفضّج ناٌَس من بصُره، فأغّمَضه ثم َبَصُر،  َعُه ال َتب لبَض  ُق َذا  قاَل: "إن الّروحَا إ
لله، فقَاَل: ُنوَن على أه ُيؤّم َكَة  لئ ٍءر، فإّن الَمل ْي لبَخ لإلّ  ُكْم  ُفس ْن ُعوا على أ ْد َت ماَ ل 

َتُه َدَرَج ْع  َف َواْر َلَمة،  لبي سَإ َل لفْر  ْغّ ُهّم ا ّل ُلوَن، ثم قاَل: ال ُقَو ْفُه َت ُل َواْخ ّييَن،  لد ْه في الَم
َلناَ لفْر  ْغّ َوا لريَن،  لب َغاَ له في ال لب لقَ َع له في  لر ْب َق لفي  َلُه  ْفسْح  َوا لميَن،  َل َلُه ياَ َرّب العاَ َو

َلُه ّوْر  َن له َو ّق بصُره" هو بفتح الشين، وبصُره برفع"لفي الراء  قلت: قولهاَ "ش
فاَعلْ شّق، هكذا الرواية فيه باَتفاَق الحفاَظ وأهلْ الضبط. قاَل صاَحأب

ّق الميُت بصَره: إذا شخص.  الفعاَل: ّق بصُر الميت، ش  )25  (ُيقَاَل ش

ّله التاَبعي ورويناَ في سإنن البيهقَي بإسإناَد صحيح، 2/382 عن بكر بن عبد ال
 قاَل: الجليلْ

ّله صلى لل ال لة رسإو ّل ّله، وعلى م لم ال ّيَت فقَلْ: بس ّله عليه إذا أغّمضَت الم ال
ّبْح ماَ دمَت ّله، ثم سإ ُله وسإلم؛ وإذا حأملته فقَلْ: بسم ال  )26  ( .تحم

ّيت َد الم ُيقَاَُل عن  باَُب ماَ 

ّله عنهاَ قاَلت: قاَل رويناَ في صحيح مسلم، 1/383 ُأّم سإلمة رضي ال عن 
ّله صلى ُلوا رسإوُل ال ُقَو َف ّيَت  لو الَم َأ لريَض  ُتُم الَم َذا حَأَضْر ّله عليه وسإلم: "إ ال

ُلوَن" قاَلت: فلماَ ماَت ُقَو َت ُنوَن على ماَ  َؤّم ُي َكَة  ًا، فإّن الَملئ ْير أبو سإلمة أتيُت َخ
ّله! إن أباَ ّله عليه وسإلم فقَلُت: ياَ رسإوَل ال سإلمَة قد ماََت، قاَل: النبّي صلى ال

لني ْب لقَ ْع َوأ َلُه،  َو لفْر لي  ْغّ ُهّم ا ّل ّله ُقولي: "ال َنًة" فقَلُت، فأعقَبني ال َبى حَأَس ْقَ ُع ْنُه  لم
ًا صلى ّله عليه وسإلم َمن هو خيٌر لي منه: محمد  قلُت: هكذا وقع في.ال

ّيَت" على الشّك. صحيح مسلم، وفي لو "الَم لريَض" أ ُتُم الَم َذا حَأَضْر الترمذي."إ
ّيَت" من غّير شك.   )27  (ورويناَ في سإنن أبي داود وغّيره "الم

عن معقَلْ بن يساَر الصحاَبي ورويناَ في سإنن أبي داود وابن ماَجه، 2/384
ّله  عنه؛ رضي ال

ُؤوا يس على ْقَر ّله عليه وسإلم قاَل: "ا ُكْم أن النبي صلى ال ْوتاَ  قلت: إسإناَده"َم
 داود. ضعيف، فيه مجهولن، لكن لم يضعفه أبو

حَأَضُروا وروى ابن أبي داود، عن ُمجاَلد، عن الشعبّي قاَل: كاَنت النصاَُر إذا
 )28  ( قرؤوا عند الميت سإورة البقَرة. ُمجاَلد ضعيف.
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُله َمْن َماََت له ّيت باَُب ماَ يقَو  م

ّله عنهاَ قاَلت: سإمعُت رويناَ في صحيح مسلم، 1/385 ُأّم سإلمة رضي ال عن 
ّله ُقَوُل: رسإوَل ال َي َف َبٌة  لصي ُبُه ُم ُتصي ٍءد  ْب َع لمْن  ّله عليه وسإلم يقَول: "ماَ  ّناَ صلى ال إ

َبتي لصي لفي ُم لني  ُهّم أُجْر ّل ُعوَن؛ ال لج له َرا ْي َل لإ ّناَ  له وإ ّل ُه لل َأَجَر ْنهاَ إلّ  لم ًا  ْير للْف لي َخ وأْخ
َلَف له وأْخ لت َب لصي َتعاَلى في ُم ّلُه  ْنهاَ"، قاَلت: فلماَ توفي أبو سإلمة ال لم ًا  ْير َلُه َخ

ّله صلى ّله تعاَلى لي قلت كماَ أمرني رسإول ال ّله عليه وسإلم، فأخلف ال ال
ّله عليه ّله صلى ال ًا منه: رسإوَل ال  )29  ( .وسإلم خير

ّله عنهاَ قاَلت: قاَل ورويناَ في سإنن أبي داود، 2/386 ُأم سإلمة رضي ال عن 
ّله صلى ّناَ رسإول ال لإ ُقَلْْ:  َي ْل َف َبٌة  لصي ُكْم ُم َد َذا أَصاََب أحَأ لإ ّله عليه وسإلم:" ّناَ ال له وإ ّل لل

لتي َب لصي لسُب ُم َت َدَك أحْأ ْن لع ُهّم  ّل ُعوَن، ال لج له َرا ْي َل ًا لإ ْير لبهاَ َخ لني  ْل لد ْب لفيهاَ وأ لني  ْأُجْر ف
 )30  (."لمنهاَ

ّله ورويناَ في كتاَب الترمذي وغّيره، 3/387 عن أبي موسإى الشعري رضي ال
ّله صلى ّلُه عنه أن رسإول ال لد قاََل ال ْب َع ُد ال َل َو َذا ماََت  ّله عليه وسإلم قاَل: "إ ال

َيقَوُل: َتعاَلى َف َعْم:  َن َيقَولوَن:  َف لدي؟  ْب َع َد  َل َو ُتْم  َبْض َق له:  َكت َة للَملئ َثَمَر ُتْم  َبْض َق
َفماَذا قاََل َيقَوُل:  َف َعْم،  َن له؟ فيقَولوَن:  لد َع، ُفؤا َتْرَج َواسْإ َدَك  لم ُلوَن: حَأ ُقَو َي َف لدي؟  ْب َع

َتعاَلى: ّلُه  ُقَوُل ال َي ْيَت َف َب ُه  َوسَإّمو لة  ّن ًاَ في الَج ْيت َب ْبدي  َع لل ُنوا  ْب لد ا  قاَل"الَحْم
 )31  ( الترمذي: حأديث حأسن.

عن أبي هريرة رضي وفي معنى هذا ماَ رويناَه في صحيح البخاَري، 4/388
ّله عنه أن رسإول َتعاَلى، ماَ ال ّلُه  ُقَوُل ال َي ّله عليه وسإلم قاَل: " ّله صلى ال ال

لدي ْب َع ُثّم لل ْنياَ  ّد للْ ال ْه َأ لمْن  ّيُه  لف َبْضُت َص َق َذا  لإ ٌء  لدي َجَزا ْن لع لن  لم ْؤ ّ الُم لإل َبُه  َتَس احْأ
ّنُة"  )32  (.الَج

ْوُت َغُه َم َل َب ُله َمْن  له باَُب ماَ يقَو لب لحأ  َصاَ

ّله عنهماَ قاَل: رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/389 عن ابن عباَس رضي ال
ّله صلى ُة قاَل رسإول ال َوفاَ ُكْم  َد َغ أحَأ َل َب َذا  ٌع، فإ َفَز ْوُت  ّله عليه وسإلم: "الَم ال

له لخي ّناَ إلى أ لإ َو ُعوَن،  لج له َرا ْي َل لإ ّناَ  له وإ ّل لل َّناَ  لإ ُقَلْْ: ( َي ْل ْبُه َف ُت ْك ُهّم ا ّل للبوَن( ال َقَ ْن َلُم ّبناَ  َر
لنيَن، لس ْلُمْح لفي ا َدَك  ْن لريَن، لع لب لفي الغاَ له  لل ْه َأ لفي  ْفُه  ُل َواْخ ّييَن،  ّل لع لفي  َبُه  لكتاَ َعلْْ  َواْج

ُه" َد ْع َب ّناَ  لت ْف َت َولَ  ُه  لرْمناَ أْجَر َتْح  )33  (.َول 

ّو َلغه موُت عد ُله إذا ب للسإلم باَُب ماَ يقَو  ا

ّله عنه قاَل: أتيُت رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/390 عن ابن مسعود رضي ال
ّله صلى ّله عّز وجلّْ رسإوَل ال ّله! قد قتلَْ ال ّله عليه وسإلم فقَلُت: ياَ رسإوَل ال ال

ٍءلْ، َعّز أباَ جه َو أ ُه  َد ْب َع َنَصَر  لذي  ّل له ا ّل لل ُد  َنُه فقَاَل: "الَحْم  )34  (."لدي

لت ّي لة على الم لم النياَحَأ ّية باَُب تحري َوى الجاَهل لء بدع َعاَ ّد  وال

باَلويلْ أجمعت الّمُة على تحريم النياَحأة، والدعاَء بدعوى الجاَهلية، والدعاَء
 والثبور عند المصيبة.
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ّله بن مسعود رضي رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/391 عن عبد ال
ّله عنه قاَل: قاَل رسإول َطَم ال َل ّناَ َمْن  لم ْيَس  َل ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال ال

ّق َوَش َد،  ُدو ْو الُخ َدعاَ أ ْو  لة" وفي رواية لمسلم "أ ّي لل له َوى الجاَ ْع َد لب َدعاَ  َو ُيوَب،  الُج
ّق  )35  (  بأو."َش

ّله عنه؛ ورويناَ في صحيحيهماَ، 2/392  عن أبي موسإى الشعري رضي ال

ّله عليه وسإلم برىء من الصاَلقَة والحاَلقَة ّله صلى ال  والشاَقة. أن رسإول ال

شعرهاَ عند قلت: الصاَلقَة: التي ترفع صوتهاَ باَلنياَحأة؛ والحاَلقَة: التي تحلق
المصيبة؛ والشاَقة: التي تشّق ثياَبهاَ عند المصيبة، وكلْ هذا حأرام باَتفاَق
العلماَء، وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجه والدعاَء

 )36  (باَلويلْ. 

َذ عليناَ ورويناَ في صحيحيهماَ، 3/393 ّله عنهاَ قاَلت: أخ ُأّم عطيَة رضي ال عن 
ّله عليه وسإلم في البيعة أن ل ننوحا رسإوُل ّله صلى ال  )37  ( .ال

ّله عنه قاَل : قاَل ورويناَ في صحيح مسلم، 4/394 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى ْعُن رسإول ال ّط ْفٌر: ال ُك لهْم  لب ُهَماَ  لس  ّناَ لفي ال لن  َنتاَ ْث ّله عليه وسإلم: "ا ال

لت". في ّي ّنياَحَأُة على الَم َوال لب  ّنَس ( .1001( ( ، والترمذي67مسلم (()38  (ال
( .1001والترمذي ( ( ،67( . "(مسلم (1001( ، والترمذي (67"(مسلم (
 ( .1001( ، والترمذي (67( ( ."(مسلم1001( ، والترمذي (67"(مسلم (

ّله عنه قاَل: ورويناَ في سإنن أبي داود، 5/395 عن أبي سإعيد الخدري رضي ال
ّله ّله عليه وسإلم الناَئحة والمستمعة لعن رسإول ال  .صلى ال

بصوتهاَ محاَسإن واعلم أن النياَحأة: رفع الصوت باَلندب، والندب: تعديد الناَدبة
ويحرم رفع الميت، وقيلْ: هو البكاَء عليه مع تعديد محاَسإنه. قاَل أصحاَبناَ:

 الصوت بإفراط في البكاَء.

 )39  (وأماَ البكاَء على الميت من غّير ندب ول نياَحأة فليس بحرام. 

ّله فقَد رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 6/396 عن ابن عمر رضي ال
ّله عليه وسإلم عاَد سإعد بن عباَدة ومعه عبد عنهماَ؛أن رسإول ّله صلى ال ال

ّله بن مسعود، فبكى رسإوُل الرحأمن بن عوف وسإعد بن أبي وقاَص وعبد ال
ّله عليه وسإلم، فلماَ رأى القَوُم ّله صلى ال ّله عليه ال ّله صلى ال َء رسإول ال بكاَ

ُعوَن إّن َتْسَم ْوا، فقَاَل: "أل  َك لن وسإلم ب لبُحْز لن ول  ْي َع لع ال َدْم لب ّذُب  َع ُي ّلَه ل  ال
ّذُب َع ُي لكْن  َل َو لب،  ْل َقَ ّله عليه ال َيْرحَأُم، وأشاَر إلى لساَنه صلى ال ْو  َأ َذا  َه (."وسإلم لب

40( 

ّله عنهماَ؛أن رسإول ورويناَ في صحيحيهماَ، 7/397 ُأسإاَمة بن زيد رضي ال عن 
ّله صلى َع إليه ابُن ابنته وهو في الموت، ففاَضت عيناَ ال لف ّله عليه وسإلم ُر ال

ّله صلى ّله؟! رسإول ال ّله عليه وسإلم، فقَاَل له سإعد: ماَ هذا ياَ رسإول ال ال
له لذ َه ّلُه قاَل: " َيْرحَأُم ال له، وإنَماَ  لد َباَ لع لب  ُقلو َتعاَلى في  ّلُه  َلهاَ ال َع َتعاَلى َرحْأَمٌة َج

َء" له الّرحَأماَ لد لعباَ  .لمْن 
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والرفع قلت: الرحأماَء: ُروي باَلنصب والرفع، فاَلنصُب على أنه مفعول يرحأم،
 )41  ( على أنه خبر إّن، وتكون ماَ بمعنى الذي.

ّله ورويناَ في صحيح البخاَري، 8/398 ّله عنه؛أن رسإول ال عن أنس رضي ال
ّله عليه وسإلم ّله عنه وهو يجود صلى ال دخلْ على ابنه إبراهيم رضي ال

ّله صلى ّله عليه وسإلم تذرفاَن، فقَاَل له عبد بنفسه، فجعلْت عيناَ رسإول ال ال
ّله؟! َنهاَ َرحْأَمٌة" ثم الرحأمن بن عوف: وأنت ياَ رسإوَل ال لإ ٍءف!  ْو َع ْبَن  فقَاَل: "ياَ 

لضي أتبعهاَ بأخرى فقَاَل: "إّن ُيْر لإلّ ماَ  ُقَوُل  َن َولَ  َيْحَزُن،  ْلَب  َقَ َوال ُع،  ْدَم َت ْيَن  َع ال
ّبناَ، ُنوَن َر َلَمْحُزو لهيُم  ْبَرا لإ لقَك ياَ  لفَرا لب ّناَ  بنحو ماَ ذكرته كثيرة  والحأاَديث"َوإ

 مشهورة.

وأماَ الحأاَديث الصحيحة: أن الميت يعذب ببكاَء أهله عليه، فليست على
ظاَهرهاَ وإطلقهاَ، بلْ هي مؤّولة واختلف العلماَء في تأويلهاَ على أقوال:

ّله أعلم ـ أنهاَ محمولة على أن يكون له سإبب في البكاَء إماَ بأن أظهرهاَ ـ وال
أو غّير ذلك، وقد جمعت كلْ ذلك أو معظمه في كتاَب يكون أوصاَهم به،

ّله  أعلم. الجناَئز من شرحا المهذب، وال

 )42  ( قاَل أصحاَبناَ: ويجوز

َية لز ْع ّت  باَُب ال

ّله بن رويناَ في كتاَب الترمذي والسنن الكبرى للبيهقَي، 1/399 عن عبد ال
ّله عنه َعّزى مسعود رضي ال ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن  عن النبّي صلى ال

ْثلُْ لم َلُه  َف ًاَ  له ُمَصاَب لر  )43  (  وإسإناَده ضعيف."َأْج

ًاَ، 2/400 ّله عنه ورويناَ في كتاَب الترمذي أيض عن أبي برزة السإلمي رضي ال
ّله ًا في عن النبّي صلى ال ُبْرد لسَي  ُك َلى  ْك َث َعّزى  لة" عليه وسإلم قاَل: "َمْن  ّن الَج

ّي.  )44  ( قاَل الترمذي: ليس إسإناَده باَلقَو

ّله بن عمرو بن العاَص ورويناَ في سإنن أبي داود والنساَئي، 3/401 عن عبد ال
ّله عليه وسإلم قاَل لفاَطمة رضي ًاَ طويلً فيه أن النبّي صلى ال ّله عنهماَ حأديث ال

ّله َلت: أتيُت أهلَْ هذا رضي ال لك؟" قاَ ْيت َب لمْن  لطَمُة  َياَ فاَ لك  عنهاَ: "ماَ أْخَرَج
ُتهم به. ْي ّيتهم أو عّز  )45  ( الميت فترحأمُت إليهم م

عن عمرو بن ورويناَ في سإنن ابن ماَجه والبيهقَي، بإسإناَد حأسن، 4/402
ّله عنه  حأزم رضي ال

َعّزي ُي ٍءن  لم ْؤ لمْن ُم ّله عليه وسإلم قاَل: "ماَ  ّ عن النبّي صلى ال لإل له  لت َب ْي لص لبُم ُه  أخاَ
لة َكَراَم للْ ال َل لمْن حُأ َوَجلّْ  َعّز  ّلُه  ُه ال لة" َكساَ لقَياََم ْوَم ال  )46  (.َي

ّفف حأزنه ّلي صاَحأب الميت ويخ واعلم أن التعزية هي التصبير وذكر ماَ يس
ويهّون مصيبته وهي مستحبة، فإنهاَ مشتملة على المر باَلمعروف والنهي عن

َوى} المنكر، وهي ْقَ َّت لبّر وال ُنوا على ال َو َتعاَ َو ّله تعاَلى: { ًاَ في قول ال داخلة أيض
ّله ُيستدّل به في التعزية. وثبت في الصحيح أن رسإول ال وهذا من أحأسن ماَ 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله ُد في عليه وسإلم قاَل: صلى ال ْب َع لد ماَ كاََن ال ْب َع لن ال ْو َع لفي  ّلُه  َوال ْون " َع
 )47  ( أخيه"

ّبة قبلْ الدفن وبعده. قاَل أصحاَبناَ: يدخلْ وقت واعلم أن التعزية مستح
التعزية من حأين يموت ويبقَى إلى ثلثة أياَم بعد الدفن. والثلثة على التقَريب
ل على التحديد، كذا قاَله الشيخ أبو محمد الجويني من أصحاَبناَ. قاَل أصحاَبناَ:

ُتكره التعزية بعد ثلثة أياَم، لن التعزية لتسكين قلب الُمصاَب، والغاَلب و
ّدد له الحزن، هكذا قاَله الجماَهير من أصحاَبناَ. سإكون قلبه بعد الثلثة، فل يج

العباَس بن القَاَص من أصحاَبناَ: ل بأس باَلتعزية بعد الثلثة، بلْ يبقَى وقاَل أبو
ًا وإن طاَل ًاَ إماَم الحرمين عن بعض أصحاَبناَ، أبد الزماَن؛ وحأكى هذا أيض

ثلثة أياَم إل في صورتين اسإتثناَهماَ أصحاَبناَ أو والمختاَر أنهاَ ل تفعلْ بعد
ًاَ حأاَل الدفن جماَعة منهم، وهماَ إذا كاَن المعّزي أو صاَحأب المصيبة غّاَئب

التعزية بعد الدفن أفضلْ منهاَ قبله، واتفق رجوعه بعد الثلثة. قاَل أصحاَبناَ:
دفنه لفراقه أكثر، هذا لن أهلْ الميت مشغولون بتجهيزه، ولن وحأشتهم بعد

ّدم التعزية ًا، فإن رآه ق ًاَ شديد ّله تعاَلى إذا لم يَر منهم جزع ّكنهم، وال ليس
 أعلم.

باَلتعزية جميَع أهلْ الميت وأقاَربه الكباَر والصغاَر  ويستحّب أن يعّم:فصلْ
ّبًة فل يعّزيهاَ إل محاَرُمهاَ. وقاَل والرجاَل والنساَء، إل أن تكون ًة شاَ امرأ

 والضعفاَء على احأتماَل المصيبة والصبياَن آكد. أصحاَبناَ: وتعزيُة الصلحاَء

ُيكره الجلوس للتعزية. قاَلوا:  قاَل الشاَفعي وأصحاَبناَ:فصلْ ّله:  رحأمهم ال
َع أهلُْ َدهم َمن أراد التعزية، بلْ ويعني باَلجلوس أن يجتم الميت في بيت ليقَص

َتصّرفوا في حأوائجهم ول َي فرَق بين الرجاَل والنساَء في كراهة ينبغي أن 
ّله عنه، الجلوس لهاَ، صّرحَا به المحاَملي، ونقَله عن نّص الشاَفعي رضي ال

َدٌث آخر، فإن ُضّم إليهاَ أمٌر آخر من وهذه كراهُة تنزيه إذا لم يكن معهاَ ُمح
ًاَ من قباَئح البدع المحرمة كماَ هو الغاَلب منهاَ في العاَدة كاَن ذلك حأرام

ٍءث َد َدث، وثبت في الحديث الصحيح: "إّن كلّْ ُمح ْدعة، المحرماَت فإنه ُمَح لب
ٍءة َضللة" (رواه مسلم ( ّله عنهماَ.867وكلّْ بدع  ( عن جاَبر رضي ال

ّي لفظِ عّزاه حأصلت. فل فصلْ: وأماَ لفظُة التعزية حأجَر فيه، فبأ
ُبناَ أن يقَول في تعزية المسلم ّلُه أْجَرَك، واسإتحّب أصحاَ َظَم ال ْع باَلمسلم: أ

لتَك. ّي َفَر لَم َغّ َو َءَك،  َعَزا ّله أجَرك. وأحْأَسَن  وفي المسلم باَلكاَفر: أعظم ال
َءك. وفي الكاَفر باَلمسلم: ّيتك. وفي وأحأسن عزا ّله عزاءك، وغّفر لم َأحأسن ال

ّله عليك  )48  (.الكاَفر باَلكاَفر: أخلف ال

ُيعّزى به:  وأحأسن ماَ 

ّله ماَ رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 5/403 ُأسإاَمة بن زيد رضي ال عن 
ّله عليه وسإلم إليه تدعوه عنهماَ قاَل: أرسإلْت إحأدى بناَت النبّي صلى ال

ًاَ ْيهاَ فأْخبْرهاَ وتخبره أّن صبي َل ْع إ ًاَ في الموت، فقَاَل للرسإول: "اْرج لهاَ أو ابن
له ّل لل ٍءلْ ُمَسّمى، أّن  ُه بأَج َد ْن لع ٍءء  ُكلّْ َشْي َطى، و ْع َلُه ماَ أ َو َذ  فُمْرهاَ َتعاَلى ماَ أَخ

َتسْب" َتْح ْل َو َتْصبْر  ْل  )49  (وذكر تماَم الحديث.  َف
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للسإلم، المشتملة على مهماَت كثيرة قلت: فهذا الحديث من أعظم قواعد ا
ّلهاَ، والهموم من أصول الدين وفروعه، والداب، والصبر على النوازل ك

ّله تعاَلى ماَ أخذ" أن العاَلم والسإقَاَم وغّير ذلك من العراض. ومعنى "أن ل
ّله تعاَلى، فلم يأخذ ماَ هو لكم، بلْ أخذ ماَ هو له عندكم في معنى كله ملك ل

ًاَ عن ملكه، بلْ العاَرية؛ ومعنى "وله ماَ أعطى" أن ماَ وهبه لكم ليس خاَرج
ٍءلْ مسّمى فل تجزعوا، هو له سإبحاَنه يفعلْ فيه ماَيشاَء، وكلْ شيء عنده بأج

ّدمخ عنه، فإذا فإن من قبضه قد انقَضى أَجله المسمى، فُمحاَل تأخره أو تقَ
ّله  أعلم. علمتم هذا كله فاَصبروا واحأتسبوا ماَ نزل بكم، وال

عن معاَوية بن قّرة بن إياَس، ورويناَ في كتاَب النساَئي بإسإناَد حأسن، 6/404
َد بعَض أصحاَبه عن أبيه ّله عليه وسإلم فقَ ّله عنه؛أن النبّي صلى ال رضي ال

ّيُه الذي رأيته هلك، فلقَيه النبّي صلى فسأل عنه، فقَاَلوا: َن ُب ّله!  ياَ رسإول ال
ّله عليه وسإلم، ّيه فأخبره بأنه هلك، فعّزاه عليه ثم قاَل: "ياَ ال فسأله عن بن

ّيَماَ ًاَ ُفلُن! أ ًا باَب َغّد لتي  َتأ ْو ل  ُعُمَرَك، أ له  لب َع  ّت َتَم َأْن  ْيَك:  َل لب كاََن أحَأّب إ َوا ْب لمْن أ
َتُحُه ْف َي له  ْي َل لإ َقََك  َب ْد سَإ َق َتُه  ْد َوَج لإلّ  لة  ّن ّله! بلْ يسبقَني إلى الَج َلَك، قاَل: ياَ نبّي ال

َلَك" الجنة فيفتحهاَ لي لهو أحأّب إلّي، للَك  َذ َف  )50  (.قاَل: 

ّله؛ أن الشاَفعي بلغه أن )51  ( وروى البيهقَي بإسإناَده في مناَقب الشاَفعي ال
ًاَ عبد الرحأمن بن َع عليه عبد الرحأمن جزع ّله ماَت له ابن فَجز مهدي رحأمه ال

ًا، فبعَث إليه َعّزى به غّيُرك، شديد َت ّله: ياَ أخي عّز نفسك بماَ  الشاَفعي رحأمه ال
ماَ تستقَبُحه من فعلْ غّيرك. واعلم أن أمّض المصاَئب واسإتقَبْح من فعلك

ٍءر وحأرماَُن أجر، فكيف ُد سإرو ّظَك ياَ فقَ لتساَب وزر؟ فتناَول حأ إذا اجتمعاَ مع اك
َبه وقد ّلُه عند المصاَئب أخي إذا قرب منك قبلْ أن تطل نأى عنك، ألهمك ال

ًا، وكتب ًا، وأحأرَز لناَ ولك باَلصبر أجر  إليه: صبر

ّني لن إ ّدي ّنُة ال لكْن سُإ َل َو لد  ُلو لمَن الُخ ٍءة *  َقَ لث َعّزيَك ل أني على   ُم

ْو َل َو َعّزي  َول الُم له *  لت ّي َد َم ْع َب ٍءق  لبباَ َعّزى  لن َفَماَ الُم لحأي  عاَشاَ إلى 

َد على والده ماَ وكتَب رجلٌْ إلى بعض إخوانه يعّزيه باَبنه: أماَ بعد، فإّن الول
ْع على ماَ فاَتك من ّدمه فصلة ورحأمة، فل تجز حأزنه عاَش حُأْزٌن وفتنة، فإذا ق

ّله عّزوجلّْ من صلته ورحأمته. ّوضك ال ّيع ماَ ع  وفتنته، ول تض

للبراهيم بن سإاَلم وعّزاه باَبنه: أسَإّرك ّية وقاَل موسإى بن المهدي  وهو بل
َنك وهو صلوات ورحأمة؟!  وفتنة، وأحأز

ّله والصبر، فبه يأخذ المحتسب،  )52  ( وإليه وعّزى رجلٌْ فقَاَل: عليك بتقَوى ال

ّله قاَل: من لم يتعّز عند مصيبته باَلجر ٍءج رحأمه ال ْي والحأتساَب، وعن ابن ُجَر
ُلو البهاَئم. َتْس  سَإلَ كماَ 

ّله يقَول في َد بن ُجبير رحأمه ال ابنه ونظر وعن حُأميد العرج قاَل: رأيت سإعي
ّلة فيه، قيلْ: ماَ هي؟ قاَل: يموت فأحأتسبه.  إليه: إني لعلم خير خ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

لزع على ولده وشكاَ ذلك ّله أن رجلً َج إليه، وعن الحسن البصري رحأمه ال
فقَاَل الحسن: كاَن ابنك يغيب عنك؟ قاَل: نعم كاَنت غّيبته أكثر من حأضوره،

ًاَ فإنه لم يغْب عنك غّيبة الْجُر لك فيهاَ أعظم من هذه، قاَل: فاَتركه غّاَئب
ّني وْجدي على ابني. فقَاَل: ّونت ع  ياَ أباَ سإعيد! ه

ّله عنه وعن ميمون بن مهران قاَل: عّزى رجلْ عمَر بن عبد العزيز رضي ال
ّله عنه، فقَاَل عمر: المر الذي نزل بعبد الملك على ابنه عبد الملك رضي ال

ّله قاَل: قاَم عمر بن أمٌر ّناَ نعرفه، فلماَ وقع لم ننكره. وعن بشر بن عبد ال ك
ًا عبد ّله ياَ بنّي! فقَد كنت سإاَّر العزيز على قبر ابنه عبد الملك فقَاَل: رحأمك ال

ًاَ، وماَ أحأّب أني دعوتك فأجبتني. وعن مسلمة قاَل: لماَ ًا اشئ ًا، وباَّر مولود
ّله ياَ بني! فقَد ماََت ُد الملك بن عمر كشَف أبوه عن وجهه وقاَل: رحأمك ال عب

ًا بك، وماَ أنت علّي سإاَعة أناَ سإررت بك يوم ُبّشْرُت بك، ولقَد عمرَت مسرور
ّله إن كنَت لتدعو أباَك إلى الجنة. قاَل أبو فيهاَ أسإّر من سإاَعتي هذه، أماَ وال

عمر بن عبد العزيز على ابنه في وجعه فقَاَل: ياَ بني! الحسن المدائني: دخلْ
الحّق، قاَل: ياَ بنّي! لن تكون في ميزاني أحأّب كيف تجدك؟ قاَل: أجدني في
ُتحّب أحأّب إلّي من إلّي من أن أكون في ميزانك، لت! لن يكون ماَ  فقَاَل: ياَ أب

 أن يكون ماَ أحأب.

َتَر ُتْس وعن ُجويرية بن أسإماَء، عن عّمه، أن إخوة ثلثة شهدوا يوم 
ُأّمهم إلى السوق لبعض شأنهاَ، فتلقَاَهاَ رجلٌْ حأضَر فاَسْإتشهدوا، فخرجْت 

َتَر، ُتشهدوا، فقَاَلت: ُمقَبلين أو ُتْس لنيهاَ، فقَاَل: اسْإ َب ْته، فسألته عن أمور  فعرف
ّذماَر، ّله، ناَلوا الفوَز وحأاَطوا ال بنفسي ُمدبرين؟ قاَل: ُمقَبلين، قاَلت: الحمد ل

ّذماَر بكسر الذال المعجمة، وهم أهلْ الرجلْ وغّيرهم هم وأبي وأمي. قلت: ال
لفظوا ورعوا.  مماَ يحّق عليه أن يحميه، وقولهاَ حأاَطوا: أي حأ

َد: ّله عنه فأنش للماَم الشاَفعي رضي ال  وماَت ابن ا

ّدهُر لبيب وماَ ال ُق حَأ لفرا ٍءل أو  ّيُة ماَ لز  لإلّ هكذا فاَْصطبْر لُه * ر

ّله بن الحسن، ُد عبيد ال ّله قاَل أبو الحسن المدائني: ماَت الحسُن وال ُد ال وعبي
ّيُن به ُع يومئذ قاَضي البصرة وأميُرهاَ، فكثر من يعّزيه، فذكروا ماَ يتب جز

ًاَ كاَن يصنعه فقَد جزع.  الرجلْ من صبره، فأجمعوا على أنه إذا ترك شيئ

يخلو هذا قلت: والثاَر في هذا الباَب كثيرة، وإنماَ ذكرت هذه الحأرف لئل
ّله أعلم. للشاَرة إلى طرف من ذلك وال  الكتاَب من ا

للشاَرة إلى بعض ماَ:فصلْ للسإلم.  في ا جرى من الطاَعون في ا
ّبر والحملْ على التأسّإي، وأن للنساَن قليلة والمقَصود بذكره هناَ التص مصيبة ا

 باَلنسبة إلى ماَ جرى قبله.

للسإلم قاَل أبو الحسن المدائني: كاَنت الطواعين المشهورة العظاَم في ا
ّله عليه وسإلم ّله صلى ال خمسة: طاَعون شيرويه باَلمدائن في عهد رسإول ال

سإّت من الهجرة، ثم طاَعون عمواس في زمن عمر بن الخطاَب رضي سإنة
ّله عنه كاَن باَلشاَم، ماَت ًاَ، ثم طاَعون في زمن ال فيه خمسة وعشرون ألف
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ثلثة أياَم في كلّْ يوم ابن الزبير في شّوال سإنة تسع وسإتين، ماَت في
ّله عنه ثلثة ًاَ، ماَت فيه لنس بن ماَلك رضي ال ًاَ، وقيلْ سإبعون ألف وثماَنون ابن

ًاَ، وماَت لعبد الرحأمن بن أبي بكرة أربعون ًاَ، ثم طاَعون ثلثة وسإبعون ابن ابن
في الفتياَت في شّوال سإنة سإبع وثماَنين، ثم طاَعون سإنة إحأدى وثلثين ومئة
لمربد في كلْ يوم ألف ُيحصى في سإكة ال ّد في رمضاَن، وكاَن  رجب، واشت

في شّوال. وكاَن باَلكوفة طاَعون سإنة خمسين، وفيه: توفي جناَزة، ثم خّف
 كلم المدائني. المغيرة بن شعبة، هذا آخر

نحو وذكر ابن ُقتيبة في كتاَبه "المعاَرف" عن الصمعي في عدد الطواعين
هذا، وفيه زياَدة ونقَص. قاَل: وسإمي طاَعون الفتياَت لنه بدأ في العذارى

للماَ ماَت فيه باَلبصرة وواسإط والشاَم والكوفة، ويقَاَل له: طاَعون الشراف 
 الشراف. قاَل: ولم يقَع باَلمدينة ول مكة طاَعون قّط. من

الفصلْ وهذا الباَب واسإع، وفيماَ ذكرته تنبيٌه على ماَ تركته، وقد ذكرُت هذا
ّله التوفيق. ّله، وباَل  أبسط من هذا في أّول شرحا صحيح مسلم رحأمه ال

لته  لت وقراب ّي لم أصحاَب الم ّنعي باَُب َجواز إعل لة ال لته وكراه  بمو

ّله عنه قاَل: رويناَ في كتاَب الترمذي وابن ماَجه، 1/405 عن حأذيفة رضي ال
ّله إذا ًاَ، فإني سإمعت رسإول ال ًا، إني أخاَف أن يكون نعي ُتؤذنوا بي أحأد لمّت فل 

ّله عليه وسإلم ينهى عن النعي صلى  )53  ( قاَل الترمذي: حأديث حأسن. .ال

ّله عنه، ورويناَ في كتاَب الترمذي، 2/406 ّله بن مسعود رضي ال عن عبد ال
للْ عن النبّي صلى َعَم لمْن  ْعَي  ّن ْعَي، فإّن ال ّن َوال ُكْم  ّياَ ّله عليه وسإلم قاَل: "إ ال

لة ّي لل له ّله ولم يرفعه. قاَل"الجاَ الترمذي: هذا أصّح من  وفي رواية عن عبد ال
ّعف الترمذي الروايتين.  )54  ( المرفوع، وض

ّله عليه وسإلم 3/407 ّله صلى ال نعى ورويناَ في الصحيحين؛أن رسإول ال
 النجاَشي إلى أصحاَبه.

النبّي ، أن ( ( "956( ، ومسلم (1377ورويناَ في الصحيحين (البخاَري (
ّله عليه ُتْم صلى ال ْن ُك وسإلم قاَل في ميت دفنوه باَلليلْ ولم يعلم به: "أفل 

لني ُتُمو ْن َذ له؟" آ ( ،3204( ( ، وأبو داود951( ، ومسلم (1333(البخاَري (.لب
ًا4/72َ( ، والنساَئي 1022والترمذي ( .)227ـ1/226 ، وهو في الموطأ أيض
والترمذي ( ( ،3204( ، وأبو داود (951( ، ومسلم (1333"(البخاَري (

ًاَ 4/72( ، والنساَئي 1022  .)227ـ1/226، وهو في الموطأ أيض

ُيستحّب إعلُم أهلْ قاَل العلماَء المحقَقَون والكثرون من أصحاَبناَ وغّيرهم: 
إنماَ هو الميت وقرابته وأصدقاَئه لهذين الحديثين. قاَلوا: النعُي المنهي عنه

ًاَ إلى القَباَئلْ نعي الجاَهلية، وكاَنت عاَدتهم إذا ماَت منهم شريٌف بعثوا راكب
يقَول: نعاَياَ فلن، أو ياَ نعاَياَ العرب: أي هلكت العرب بمهلك فلن، ويكون مع

 النعي ضجيج وبكاَء.
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لليذان وذكر صاَحأب الحاَوي من أصحاَبناَ وجهين لصحاَبناَ في اسإتحباَب ا
للعلم، فاَسإتحّب ذلك بعضُهم للميت الغريب باَلميت وإشاَعة موته باَلنداء وا

ّداعين له. وقاَل بعُضهم: والقَريب، ّلين عليه وال لماَ فيه من كثرة المص
ًاَ إذا ُيستحّب ذلك للغريب ُيستحّب لغيره. قلت: والمختاَر اسإتحباَبه مطلقَ ول 

البخاَري، : وقد أوضحُت هذا الباََب في شرحا صحيح)55  ( كاَن مجّرد إعلم
وشرحا المهذب، وجمعُت فيه أقواَل الئمة مع الحأاَديث والثاَر، وقد لّخصُت

ّله التوفيق َع ذلك، وباَل َد زياَدة طاَل .مقَاَصده هناَ، فمن أرا

للسإلم للشاَرة إلى بعض ماَ جرى من الطاَعون في ا  فصلْ: في ا

للنساَن ّبر والحملْ على التأسّإي، وأن مصيبة ا قليلة والمقَصود بذكره هناَ التص
 باَلنسبة إلى ماَ جرى قبله.

للسإلم قاَل أبو الحسن المدائني: كاَنت الطواعين المشهورة العظاَم في ا
 خمسة:

ّله عليه وسإلم سإنة ّله صلى ال طاَعون شيرويه باَلمدائن في عهد رسإول ال
 سإّت من الهجرة.

ّله عنه كاَن باَلشاَم، ثم طاَعون عمواس في زمن عمر بن الخطاَب رضي ال
ّوال ماَت ًاَ، ثم طاَعون في زمن ابن الزبير في ش فيه خمسة وعشرون ألف

ًاَ، ماَت فيه سإنة تسع وسإتين، ماَت في ثلثة أياَم في كلّْ يوم سإبعون ألف
ّله عنه: ثلثة ًاَ، للنس بن ماَلك رضي ال ًاَ، وقيلْ ثلثة وسإبعون ابن وثماَنون ابن

ًاَ. وماَت لعبد الرحأمن بن أبي بكرة أربعون  ابن

َياَت في شّوال سإنة سإبع وثماَنين. َت َف  ثم طاَعون ال

ّد في رمضاَن، وكاَن ثم طاَعون سإنة إحأدى وثلثين وماَئة في رجب، واشت
ّوال. لمربد في كلْ يوم ألف جناَزة، ثم خّف في ش  ُيحَصى في سإكة ال

آخر وكاَن باَلكوفة طاَعون سإنة خمسين، وفيه: توفي المغيرة بن شعبة. هذا
 كلم المدائني.

نحو وذكر ابن ُقتيبة في كتاَبه "المعاَرف" عن الصمعي في عدد الطواعين
هذا، وفيه زياَدة ونقَص. قاَل: وسإمي طاَعون الفتياَت لنه بدأ في العذارى

للماَ ماَت فيه باَلبصرة وواسإط والشاَم والكوفة، ويقَاَل له: طاَعون الشراف 
 الشراف. قاَل: ولم يقَع باَلمدينة ول مكة طاَعون قّط. من

الفصلْ وهذا الباَب واسإع، وفيماَ ذكرته تنبيٌه على ماَ تركته، وقد ذكرُت هذا
ّله التوفيق. ّله، وباَل  أبسط من هذا في أّول شرحا صحيح مسلم رحأمه ال

لته لت وقراب ّي لم أصحاَب الم لته (في  أ :  وأقاَربه)1  ( ـ باَُب َجواز إعل ) " بمو
ّنعي لة ال  وكراه

ّله عنه قاَل: رويناَ في كتاَب الترمذي وابن ماَجه، 1/405  عن حأذيفة رضي ال
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ًاَ، فإني سإمعت ًا، إني أخاَف أن يكون نعي ُتؤذنوا بي أحأد لمّت فل  ّله إذا  رسإول ال
ّله عليه وسإلم ينهى عن النعي حأديث حأسن. (الترمذي  قاَل الترمذي:.صلى ال

 )2  () ) ، وإسإناَده حأسن1476) ، وابن ماَجه (986(

ّله عنه ورويناَ في كتاَب الترمذي، 2/406 ّله بن مسعود رضي ال عن عبد ال
ّله للْ عن النبّي صلى ال َعَم لمْن  ْعَي  ّن ْعَي، فإّن ال ّن َوال ُكْم  ّياَ عليه وسإلم قاَل: "إ

لة ّي لل له ّله ولم يرفعه. قاَل"الجاَ الترمذي: هذا أصّح من  وفي رواية عن عبد ال
 )3  ()984المرفوع، وضّعف الترمذي الروايتين. الترمذي (

ّله عليه وسإلم نعى ورويناَ في الصحيحين 3/407 ّله صلى ال أن رسإول ال
 .أصحاَبه النجاَشي إلى

أن النبّي صلى ) ) ،956) ، ومسلم (1377ورويناَ في الصحيحين (البخاَري (
ّله عليه وسإلم لني ال ُتُمو ْن َذ ُتْم آ ْن ُك قاَل في ميت دفنوه باَلليلْ ولم يعلم به: "أفل 

له؟".  .لب

ُيستحّب إعلُم أهلْ قاَل العلماَء المحقَقَون والكثرون من أصحاَبناَ وغّيرهم: 
إنماَ هو الميت وقرابته وأصدقاَئه لهذين الحديثين. قاَلوا: النعُي المنهي عنه

ًاَ إلى القَباَئلْ نعي الجاَهلية، وكاَنت عاَدتهم إذا ماَت منهم شريٌف بعثوا راكب
يقَول: نعاَياَ فلن، أو ياَ نعاَياَ العرب: أي هلكت العرب بمهلك فلن، ويكون مع

 النعي ضجيج وبكاَء.

لليذان وذكر صاَحأب "الحاَوي" من أصحاَبناَ وجهين لصحاَبناَ في اسإتحباَب ا
للعلم، فاَسإتحّب ذلك بعضُهم للميت الغريب باَلميت وإشاَعة موته باَلنداء وا

ّداعين له. وقاَل بعُضهم: ّلين عليه وال والقَريب، لماَ فيه من كثرة المص
ًاَ إذا ُيستحّب ُيستحّب لغيره. قلت: والمختاَر اسإتحباَبه مطلقَ ذلك للغريب ول 

 )4  (إعلم  كاَن مجّرد

لت ّي للْ الم ُغّْس لل  ُيقَاَُل في حَأاَ لفينه ـ باَُب ماَ  َتك  و

ّله تعاَلى والدعاَء للميت في حأاَل غّسله للكثاَر من ذكر ال وتكفينه. ُيستحّب ا
ُيعجبه من اسإتناَرة وجهه ّيت ماَ  وطيب قاَل أصحاَبناَ: وإذا رأى الغاَسإلُْ من الم

َيكره من ّدَث الناَس بذلك، وإذا رأى ماَ  ُتحّب له أن يح ريحه ونحو ذلك اسإ
لد ّير عضو، وانقَلب صورة، ونحو ذلك حأّرم عليه أن سإوا لن رائحة، وتغ ْت وجه، ون

ًا ّدث أحأد  به، واحأتجوا: يح

ّله بماَ رويناَه في سإنن أبي داود والترمذي، 1/408 عن ابن عمر رضي ال
ُكْم عنهماَ أن رسإول ْوتاَ لسإَن َم ُكُروا َمَحاَ ْذ ّله عليه وسإلم قاَل: "ا ّله صلى ال ال

َعْن ّفوا  ُك لهْم و لوي حأديث ) ، وهو1019) ، والترمذي (4900 ( أبو داود ("َمساَ
 حأسن بشواهده.) ضعفه الترمذي.

ّله ورويناَ في "السنن الكبرى" للبيهقَي، 2/409 عن أبي رافع مولى رسإول ال
ّله َغّّسلَْ صلى ال ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن  ّله صلى ال عليه وسإلم أن رسإول ال

ًاَ ّيت ًة" َم لعيَن َمّر َب َلُه أْر ّلُه  َفَر ال َغّ له  ْي َل َع َتَم  َك ،3/395السنن الكبرى للبيهقَي  . (َف
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله ، وإسإناَده حأسن.) ورواه1/354والحاَكم في المستدرك  الحاَكم أبو عبد ال
 في المستدرك على الصحيحين، وقاَل: حأديث صحيح على شرط مسلم.

اليمني ثم إن جماَهير أصحاَبناَ أطلقَوا المسألة كماَ ذكرته. وقاَل أبو الخير
ًا للبدعة، ورأى ًاَ مظهر الغاَسإلُْ صاَحأب "البياَن" منهم: لو كاَن الميت مبتدع

ّدث به في الناَس ليكوَن ذلك منه ماَ يكره، فاَلذي يقَتضيه القَياَس أن يتح
ًا  للناَس عن البدعة. زجر

لر الّصلة على َكاَ ْذ َأ ّيت ـ باَُب   الم

وهذا اعلم أن الصلة على الميت فرض كفاَية، وكذلك غّسله وتكفينه ودفنه،
ّله مجمع عليه. وفيماَ يسقَط به فرض الصلة أربعة أوجه:  ك

ُيشترط اثناَن. أصّحهاَ عند أكثر أصحاَبناَ يسقَط بصلة رجلْ واحأد. والثاَني: 
ُفرادى. ّلوا جماَعة أو   والثاَلث: ثلثة. والرابع: أربعة؛ سإواء ص

ّد منهاَ، ُب َع تكبيرات ول  فإن أخلّْ وأماَ كيفية هذه الصلة فهي أن يكبَر أرب
بواحأدة لم تصّح صلته، وإن زاد خاَمسة ففي بطلن صلته وجهاَن لصحاَبناَ:
ّبر إماَُمه خاَمسة، فإن قلناَ إن الخاَمسة ًاَ فك الصّح ل تبطلْ، ولو كاَن مأموم

الصلة فاَرقه المأموم كماَ لو قاَم إلى ركعة خاَمسة. وإن قلناَ باَلصّح تبطلْ
لم يفاَرقه ولم يتاَبعه على الصحيح المشهور، وفيه وجه ضعيف أنهاَ ل تبطلْ

فإذا قلناَ باَلمذهب الصحيح أنه ل يتاَبعه فهلْ ينتظره لبعض أصحاَبناَ أنه يتاَبعه،
ّلم في ّلم معه، أم يس الحاَل؟ فيه وجهاَن: الصّح ينتظره، وقد أوضحُت ليس

ّله بشرحأه ودلئله في َع اليد مع كلْ هذا ك ّذب". ويستحّب أن يرف "شرحا المه
 تكبيرة.

ماَ وأماَ صفة التكبير وماَ يستحّب فيه وماَ يبطله وغّير ذلك من فروعه فعلى
 قدمته في باَب صفة الصلة وأذكاَرهاَ.

ُتقَاَل في صلة الجناَزة بين التكبيرات، فيقَرأ بعد التكبيرة وأماَ الذكاَُر التي 
ّله عليه وسإلم، ّلي على النبّي صلى ال ُيص وبعد الولى الفاَتحة، وبعد الثاَنية 

الثاَلثة يدعو للميت، والواجب منه ماَ يقَع عليه اسإم الدعاَء، وأماَ الرابعة فل
ّله تعاَلى. ُيستحّب ماَ سإأذكره إن شاَء ال  يجب بعدهاَ ذكر أصلً، ولكن 

الولى واختلف أصحاَبناَ في اسإتحباَب التعّوذ ودعاَء الفتتاَحا عقَيب التكبيرة
ُدهاَ يستحّب قبلْ الفاَتحة وفي قراءة السورة بعد الفاَتحة على ثلثة أوجه: أحأ

ّوذ دون ُيستحّب التع ُيستحّب، والثاَلث وهو الصّح أنه  الجميع، والثاَني ل 
 والسورة. واتفقَوا على أنه يستحّب التأمين عقَيب الفاَتحة. الفتتاَحا

ّله عنهماَ أنه صلى 1/410 ورويناَ في صحيح البخاَري عن ابن عباَس رضي ال
ّنة.  على جناَزة فقَرأ فاَتحة الكتاَب وقاَل: لتعلموا أنهاَ سإ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّنة في معنى قول الصحاَبي: من الّسنة كذا، وكذا جاَء في سإنن أبي وقوله سإ
ّله عليه ّله صلى ال ًاَ إلى رسإول ال ّنة. فيكون مرفوع داود قاَل: إنهاَ من الس

ُعرف في كتب الحديث والصول.  وسإلم على ماَ تقَّرر و

للسإرار دون الجهر، سإواء ّنة في قراءتهاَ ا ّليت ليلً أو قاَل أصحاَبناَ: والس ُص
ًا، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قاَله جماَهير أصحاَبناَ. وقاَل نهاَر

جهر. وأماَ جماَعة منهم: إن كاَنت الصلة في النهاَر أسإّر، وإن كاَنت في الليلْ
ُهّم َصلّْ على ّل ٍءد، التكبيرة الثاَنية فأقلّْ الواجب عقَيبهاَ أن يقَول: ال ُمَحّم

ٍءد. ول يجب ذلك عند جماَهير لل ُمَحّم ُيستحّب أن يقَول: وعلى آ أصحاَبناَ. وقاَل و
ّذ ضعيف.  بعض أصحاَبناَ: يجب وهو شاَ

عليه ويستحّب أن يدعو فيهاَ للمؤمنين والمؤمناَت إن اتسع الوقت له، نّص
ُيستحّب)5  (الشاَفعي، واتفق عليه الصحاَب، ونقَلْ المزني   عن الشاَفعي 

ّله عّز ًاَ أن يحمد ال وجلّْ، فقَاَل باَسإتحباَبه جماَعاَت من الصحاَب وأنكره أيض
ّله، ثم باَلصلة على النبّي صلى جمهورهم، فإذا قلناَ باَسإتحباَبه بدأ باَلحمد ل

ّله عليه وسإلم، ثم يدعو للمؤمنين والمؤمناَت، فلو خاَلف هذا الترتيب جاَز ال
ًاَ للفضلْ.  وكاَن تاَرك

ّله عليه وسإلم  ّله صلى ال رويناَهاَ )6  (وجاَءت أحأاَديث باَلصلة على رسإول ال
ُع بسطه كتب في سإنن البيهقَي، ولكني قصدُت اختصاَر هذا الباَب، إذ موض

 الفقَه، وقد أوضحته في شرحا المهذب.

ّله ماَ ينطلق عليه السإم وأماَ التكبيرة الثاَلثة فيجب فيهاَ الدعاَء للميت، وأق
ّله له، أو اللهّم اغّفْر له، أو ارحأمه، ّله، أو غّفر ال أو الطْف به كقَوله: رحأمه ال

 ونحو ذلك.

 وأماَ المستحّب فجاَءت فيه أحأاَديث وآثاَر؛ فأماَ الحأاَديث فأصّحهاَ:

ّله عنه قاَل: ماَ رويناَه في صحيح مسلم، 2/411 عن عوف بن ماَلك رضي ال
ّله صلى ّلى رسإول ال ّله عليه وسإلم على جناَزة فحفظت من دعاَئه وهو ص ال
َلُه لفْر  ْغّ ُهّم ا ّل َلُه، يقَول: "ال ْدَخ ْع ُم َوسّإ َو َلُه،  ُنُز لرْم  ْك ْنُه، وأ َع ْعُف  َوا له  لف َوعاَ َواْرحَأْمُه، 

ْيَت ّقَ َن له مَن الَخطاَياَ كماَ  ّقَ َن لد، و َبَر َوال لج  ْل ّث لء وال ْلُه باَلَماَ لس ْغّ لمَن َوا َيَض  ْب ْوَب ال ّث ال
له، لر َدا لمْن  ًا  ْير ًا َخ َدار ْلُه  لد ْب لس، وأ َن ّد لمْن ال ًا  ْير ًاَ َخ ْوج َوَز له،  لل ْه لمْن أ ًا  ْير ْهلً َخ َوأ

ْلُه لخ ْد له، وأ لج ْو لر" حأتى تمنيت َز ّناَ لب ال َذا َع لمْن  لر أو  ْب َقَ لب ال َذا َع لمْن  ُه  ْذ لع ّنَة، وأ الَج
َذاَب"وفي رواية لمسلم  أن أكون أناَ ذلك الميت. َع َو لر  ْب َقَ َنَة ال ْت له ف لق لر َو ّناَ  ."ال

 )7  ( )963(مسلم (

عن أبي هريرة رضي ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والبيهقَي، 3/412
ّله عنه عن النبّي ُهّم ال ّل ّلى على جناَزة فقَاَل: "ال ّله عليه وسإلم أنه ص صلى ال

ّيناَ للَح لفْر  ْغّ لدناَ ا له ْنثاَناَ، وَشاَ ُأ لرناَ و َك َذ َو لبيرناَ،  َك َو َناَ  لر لغي َوَص لتناَ،  ّي ُهّم َمْن َوَم ّل لبناَ؛ ال لئ وغّاَ
َوَمْن لم،  للسْإل له على ا لي ّناَ فأحْأ لم َته  ْي َي ُهّم ل أحْأ ّل لليماَن؛ ال ّفُه على ا َو َت َف ّناَ  لم َتُه  ْي ّف َو َت

ُه لرْمناَ أْجَر ُه َتْح َد ْع َب ّناَ  لت ْف َت ) ،1024( ) ، ( والترمذي3201 (أبو داود ("َولَ 
) في1080، والنساَئي (1/358، والحاَكم في المستدرك 4/41والبيهقَي 

ّله: هذا حأديث صحيح "اليوم والليلة"، وإسإناَده صحيح. ) قاَل الحاَكم أبو عبد ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

على شرط البخاَري ومسلم. ورويناَه في سإنن البيهقَي وغّيره من رواية أبي
عن )8  (ورويناَه في كتاَب الترمذي من رواية أبي إبراهيم الشهلّي  قتاَدة.

ّله عليه وسإلم، قاَل الترمذي: قاَل أبيه، وأبوه صحاَبي، عن النبّي صلى ال
لفْر"حأديث  محمد بن إسإماَعيلْ، يعني البخاَري: أصّح الرواياَت في ْغّ ُهّم ا ّل ال

لتناَ ّي َوَم ّيناَ  البخاَري: وأصّح شيء  رواية أبي إبراهيم الشهلي عن أبيه. قاَل"للَح
له على"في الباَب حأديث عوف بن ماَلك. ووقع من رواية أبي داود  لي فأحْأ

لن، لليَماَ لم" ا للسْإل ّفُه على ا َتو له على والمشهور في معظم كتب الحديث َو لي "فأحْأ
لم، للسْإل لن ا لليَماَ ّفُه على ا َو َت ّدمناَه."َو   كماَ ق

ّله عنه ورويناَ في سإنن أبي داود وابن ماَجه، 4/413 عن أبي هريرة رضي ال
ُتْم قاَل: ْي ّل ّله عليه وعلى آله وسإلم يقَول: "إذا َص ّله صلى ال سإمعت رسإول ال
َء" على ّدعاَ َلُه ال للُصوا  لت فأْخ ّي ) ،1497، وابن ماَجه ( )3199. ( أبو داود (الَم

 قاَل الحاَفظِ: هذا حأديث حأسن. )

ّله عنه، عن النبّي ورويناَ في سإنن أبي داود، 5/414 عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه َتهاَ صلى ال ْقَ َل ْنَت َخ َهاَ وأ ّب ْنَت َر ُهّم أ ّل وسإلم في الصلة على الجناَزة "ال

ْنَت لسّرهاَ وأ لب َلُم  ْع ْنَت أ َبْضَت ُروحَأهاَ وأ َق ْنَت  للسْإلم وأ َهاَ ل َت ْي َد ْئناَ َه لج َهاَ،  لت َي لن َعل َو
َلُه " لفْر  ْغّ َء فاَ َفعاَ ) ، وهو حأديث حأسن أخرجه النساَئي في3200( (أبو داود ُش

 .)4/176في "الدعاَء"، الفتوحأاَت  ) ، والطبراني1078اليوم والليلة (

ّله ورويناَ في سإنن أبي داود وابن ماَجه، 6/415 عن واثلة بن السإقَع رضي ال
ّله عليه وسإلم على رجلْ من عنه ّله صلى ال ّلى بناَ رسإوُل ال قاَل: ص

لتَك المسلمين فسمعته لذّم لفي  َنة  ُفل ْبَن  ُفلَن ا ُهّم إّن  ّل للْ )9  ( يقَول: "ال ْب َوحَأ
لرَك َوا ْنَت )10  ( ج لر، وأ ّناَ َذاب ال َع َو ْبر  َقَ َنَة ال ْت لف له  لقَ َف ُهّم ،  ّل لد؛ ال َوالَحْم لء  َوفاَ ْهلُْ ال أ

ْنَت ّنَك أ َواْرحَأْمُه إ َلُه  لفْر  ْغّ لحأيُم". فاَ ُفوُر الّر َغ ( ) ، وابن ماَجه3202(أبو داود ( ال
 ) ، وإسإناَده حأسن.)1499

ًء التقَطه من مجموع هذه ّله دعاَ للماَم الشاَفعي رحأمه ال الحأاَديث واختاَر ا
لدَك، َخَرَج ْب َع ْبُن  ُدَك ا ْب َع َذا  َه ُهّم  ّل لتهاَ، وغّيرهاَ فقَاَل: يقَول: ال َع َوسَإ ْنياَ  ّد لحا ال ْو لمْن َر

لة ْلَم ُظ ُه فيهاَ، إلى  ُؤ ّباَ لحأ ُبُه وأ ُبو ّ وَمْح لإل لإلَه  ُد أْن ل  َه َيْش له، كاََن  َو لقي ُه لر وَماَ  ْب َقَ ال
ْنَت، وأّن َنَزَل أ ّنُه  ُهّم إ ّل له، ال لب َلُم  ْع ْنَت أ ُلَك، وأ َوَرسُإو ُدَك  ْب َع ًا  ْيُر ُمَحّمد ْنَت َخ لبَك وأ

لنّي َغّ ْنَت  لتَك وأ ًا إلى َرحْأَم َفقَير َبَح  ٍءل به، وأْص ْنُزو لبيَن َم لغّ َناََك َرا ْئ لج ْد  َق َو له،  لب َذا َع َعْن 
ُهّم إْن ّل َلُه؛ ال َء  َعاَ َف ًاَ إليك ُش لسيئ َكاََن ُم لإْن  َو له،  لن لإحْأَساَ ْد في  لز َف ًاَ  لسن َكاََن ُمْح

ْنُه َع َوْز  َتجاَ ْفسْح َف َوا َبُه،  َذا َع َو لر  ْب َقَ َنَة ال ْت لف له  لق َو لرَضاََك  لتَك  لبَرحْأَم له  ّقَ َل له، َو لر ْب َق َلُه في 
لتَك الْمَن لبَرحْأَم له  ّقَ َل َو له،  ْي َب ْن َعْن َج لف الْرَض  لتَك َوجاَ ّن َثُه إلى َج َع ْب َت ّتى  لبَك حأ َذا َع لمْن 

لميَن! هذا لحأ ّله. ياَ أْرحَأَم الّرا  نّص الشاَفعي في "مختصر المزني" رحأمهماَ ال

ُهّم ّل ًاَ، قاَل أصحاَبناَ: فإن كاَن الميت طفلً دعاَ لبويه فقَاَل: ال َفَرط ُهماَ  َل ْلُه  َع اْج
ًا، ُذْخر ُهماَ  َل ْلُه  َع ًاَ، واْج َلف ُهماَ سَإ َل ْلُه  َع ْبَر على واْج ُهماَ، وأفرغ الّص َن لزي َوا له َم لب ّقَلْْ  َث َو

ُهماَ ْن لت ْف َت َول  لهماَ،  لب ّله ُقلو ُه. هذا لفظِ ماَ ذكره أبو عبد ال ُهماَ أْجَر لرْم َتْح َول  ُه  َد ْع َب
أصحاَبناَ في كتاَبه "الكاَفي"، وقاَله الباَقون بمعناَه، وبنحوه قاَلوا. الزبيري من

لتناَ، إلى آخره. قاَل الزبيري: فإن ويقَول ّي َوَم ّيناَ  للَح لفْر  ْغّ ُهّم ا ّل كاَنْت معه: ال
ّله ُق الكلم، وال َنّس ُي ُتَك، ثم  َأَم له  لذ َه ُهّم  ّل ًة قاَل: "ال  أعلم. امرأ
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ْكٌر باَلتفاَق، ولكن يستحّب أن يقَول ماَ وأماَ التكبيرة الرابعة فل يجُب بعدهاَ ذ
ّله في كتاَب "البويطي" قاَل: يقَول في الرابعة: نّص عليه الشاَفعي رحأمه ال

ُه. قاَل أبو َد ْع َب ّناَ  لت ْف َت َول  ُه،  لرْمناَ أْجَر َتْح ُهّم لَ  ّل علّي بن أبي هريرة من أصحاَبناَ: ال
ْنياَ  {كاَن المتقَدمون يقَولون في الرابعة  ّد ّبناَ آتناَ في ال َنًة     َر لة حَأَس لخَر لفي ال َنًة و حَأَس

ّناَر َذاَب ال َع لقناَ  ]. قاَل: وليس ذلك بمحكّي عن الشاَفعي فإن201[البقَرة:  }  َو
ًاَ، ّدمناَه في حأديث أنس في فعله كاَن حأسن قلت: يكفي في حأسنه ماَ قد ق

ّله أعلم.  باَب دعاَء الكرب، وال

ُيحتّج للدعاَء في الرابعة:  قلُت: و

ّله بن أبي أوفى رضي  ،)11  ( بماَ رويناَه في السنن الكبرى للبيهقَي عن عبد ال
ّبر على ّله عنهماَ؛ أنه ك جناَزة ابنه أربع تكبيرات، فقَاَم بعد الرابعة كقَدر ماَ ال

ّله عليه بين التكبيرتين يستغفر لهاَ ّله صلى ال ويدعو، ثم قاَل: كاَن رسإول ال
ّبر وسإلم يصنع هكذا. وفي رواية: ًاَ فمكَث سإاَعًة حأتى ظنناَ أنه سإيك ّبَر أربع ك

ّلم عن يمينه وعن ًاَ، ثم سإ شماَله، فلماَ انصرف قلناَ له: ماَ هذا؟ فقَاَل: خمس
ُع، أو هكذا إني ل أزيدكم على ماَ رأيُت رسإوَل ّله عليه وسإلم يصن ّله صلى ال ال

ّله عليه ّله صلى ال َع رسإوُل ال ّله: هذا حأديث.وسإلم صن  قاَل الحاَكم أبو عبد ال
 صحيح.

ّلَم َغ من التكبيرات وأذكاَرهاَ سإ ،تسليمتين كساَئر الصلوات فصلْ: وإذا فر
ّله بن أبي أوفى، وحأكم السلم على ماَ ذكرناَه لماَ ذكرناَه من حأديث عبد ال

المختاَر، ولناَ فيه في التسليم في سإاَئر الصلوات، هذا هو المذهب الصحيح
ٌق هناَ خلف ضعيف تركته لعدم الحاَجة إليه في هذا الكتاَب، ولو جاَء مسبو

للماََم في بعض الصلة أحأرَم معه في الحاَل وقرأ الفاَتحة ثم ماَ بعدهاَ فأدرك ا
للماَُم ّبَر ا ّبَر ثم ك للماَم فيماَ يقَرؤه، فإن ك ُيوافق ا على ترتيب نفسه، ول 

التكبيرة الخرى قبلْ أن يتمكن المأموم من الذكر سإقََط عنه كماَ تسقَط
ُة عن للماَُم وقد بقَي على القَراء ّلَم ا المسبوق في سإاَئر الصلوات وإذا سإ

التكبيرات لزمه أن يأتي بهاَ مع أذكاَرهاَ على المسبوق في الجناَزة بعُض
عندناَ. ولناَ قول ضعيف أنه يأتي الترتيب، هذا هو المذهُب الصحيح المشهور
ّله، ّله أعلم. باَلتكبيرات الباَقياَت متوالياَت بغير ذكر ال  وال

ُله الماَشي مع َناَزة ـ باَُب ماَ يقَو  الَج

ّله تعاَلى، والفكر فيماَ يلقَاَه الميت وماَ ُيستحّب له أن يكون مشتغلً بذكر ال
وليحذْر يكون مصيُره وحأاَصلُْ ماَ كاَن فيه، وأن هذا آخُر الدنياَ ومصيُر أهلهاَ؛

لفكر وذكر تقَبُح فيه َة فيه، فإن هذا وقُت  كلّْ الحذر من الحديث بماَ ل فاَئد
الغفلُة واللهو والشتغاَل باَلحديث الفاَرغ، فإن الكلَم بماَ ل فاَئدة فيه منهّي

 في جميع الحأوال، فكيف في هذا الحاَل. عنه

ّله عنهم (السكوُت  واعلم أن الصواَب المختاََر ماَ كاَن عليه السلُف رضي ال
ُيرفع صوٌت )12 بقَراءة ول ذكر ول غّير ذلك، في حأاَل السير مع الجناَزة فل 

ُع لفكره فيماَ يتعلق والحكمة فيه ظاَهرة وهي أنه أسإكُن لخاَطره وأجم
ّق، ول تغتّرّن بكثرة من باَلجناَزة وهو المطلوُب في هذا الحاَل، فهذا هو الح

ّله عنه ماَ معناَه: الزْم لعياَض رضي ال ُفضيلْ بن  ُيخاَلفه، فقَد قاَل أبو علّي ال
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ّلُة الساَلكين، وإياَك وطرَق الضللة، ول تغتّر بكثرة َدى، ول يضّرَك ق َق اله طر
 الهاَلكين.

من ماَ يقَتضي ماَ قلته. وأماَ ماَ يفعله الجهلُة )13  (وقد رويناَ في سإنن البيهقَي 
القَراءة على الجناَزة بدمشق وغّيرهاَ من القَراءة باَلتمطيط وإخراج الكلم

فحرام بإجماَع العلماَء، وقد أوضحت قبحه وغّلظِ تحريمه عن موضوعه
ّكن من إنكاَره فلم ّله وفسق من تم ينكره في كتاَب آداب القَّراء، وال

 المستعاَن.

ُله َمْن مّرْت به جناَزة أو  رآهاَ ـ باَُب ماَ يقَو

َيُموُت. وقاَل ّلذي ل  ْبحاََن الَحّي ا القَاَضي الماَم أبو يستحّب أن يقَول: سُإ
ُيستحّب َو ويقَول: أن المحاَسإن الروياَني من أصحاَبناَ في كتاَبه "البحر":  يدع

َيُموُت، فيستحّب أن ّلذي ل  ّلُه الَحّي ا لإلّ ال لإلَه  يدعَو لهاَ ويثني عليهاَ باَلخير ل 
ُيجاَزف في ثناَئه.  إن كاَنت أهلً للثناَء، ول 

ّيَت لخلْْ الم ْد ُي ُله َمن   قبَره ـ باَُب ماَ يقَو

عن ابن عمر رويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والبيهقَي وغّيرهاَ، 1/416
ّله عنهماَ أن النبّي ّله عليه وسإلم كاَن إذا وضع الميت في رضي ال صلى ال

َعلى َو له،  ّل لم ال لباَسْإ ّله عليه وسإلم القَبر قاَل:"  ّله صلى ال لل ال ّنة َرسُإو  (أبو"سُإ
ّباَن،4/55) ، والبيهقَي 1046) ، والترمذي (3213( داود . وصححه ابن حأ

ووافقَه الذهبي.) قاَل الترمذي: حأديث حأسن. قاَل الشاَفعي والحاَكم،
ُيستحّب أن يدعو للميت مع هذا. والصحاَب رحأمهم ّله:   ال

ّله في "مختصر المزني" ومن حأسن الدعاَء ماَ نّص عليه الشاَفعي رحأمه ال
ُء   :)14  (قاَل: يقَول الذين يدخلونه القَبر  لشّحاَ ْيَك ال َل َلَمُه إ ُهّم أسْإ ّل لمْن)15  (ال  

له لت َب َقرا َو له  لد َل َو َو له  لل ْه لة أ َع لمْن سَإ َوَخَرَج  َبُه،  ُقْر لحّب  ُي َكاََن  َق َمْن  َفاََر َو له،  لن َوا لإْخ َو
ْنَت لبَك وأ َنَزَل  َو له،  لقَ لضي َو لر  ْب َقَ لة ال ْلَم ُظ لة إلى  َوالَحياَ ْنياَ  ّد له، إْن ال لب ٍءل  ْنُزو ْيُر َم َخ

ْنَت ْنُه فأ َع َفوَت  َع ٍءب، وإْن  ْن َذ لب َف َتُه  ْب َق َو عاَ ُه َو له  لب َذا َع َعْن  لنّي  َغّ ْنَت  لو، أ ْف َع ْهلُْ ال أ
لتَك؛ لقَيٌر إلى َرحْأَم لب َف َذا َع لمْن  ُه  ْذ لع َتُه، وأ َئ ّي لفْر سَإ ْغّ َوا َتُه،  َن ُكْر حَأَس ُهّم اْش ّل لر، ال ْب َقَ ال

ٍءل ْو َه له كلْ  لف ْك لبَك، وا َذا َع لتَك الْمَن مْن  لبَرحْأَم َلُه  ْع  ْفُه َواْجَم ُل ُهّم اْخ ّل لة؛ ال ّن ُدوَن الَج
لريَن، لب لفي الغاَ له  لت َك لر َت ّيين لفي  ّل لع لفي  ْعُه  َف لتَكَواْر للْ َرحْأَم َفْض لب له  ْي َل َع ْد  ُع َو ياَ أْرحَأَم َ، 

لميَن" . لحأ  الّرا

ْفن ّد َد ال ُله بع  ـ باَُب ماَ يقَو

ًاَ ّنة لمن كاَن على القَبر أن يحثي في القَبر ثلث حأثياَت بيديه جميع من الس
ُيستحّب أن يقَول في الحثية الولى: لقبلْ رأسإه. قاَل جماَعة من أصحاَبناَ: 

ْنهاَ  { ُكم     لم ْقَناَ َل لفيهاَ  { وفي الثاَنية: }  َخ ُكْم     و ُد لعي ُكْم  وفي الثاَلثة:}  ُن لرُج ُنخ ْنهاَ  لم َو ًة     { تاََر
ُيستحّب أن يقَعد عنده بعد الفراغ56 [طه:}  ُأْخَرى ُينحر ]. و سإاَعة قدر ماَ 

ُيقَسم لحُمهاَ، ويشتغلْ القَاَعدون بتلوة القَرآن، والدعاَء للميت، جزور و
 والوعظِ، وحأكاَياَت أهلْ الخير، وأحأوال الصاَلحين.
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ّناَ رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/417 ّله عنه قاَل: ك عن علّي رضي ال
َد في جناَزة في بقَيع ّله عليه وسإلم، فقَع ّله صلى ال الغرقد، فأتاَناَ رسإوُل ال
َله ومعه لمخَصَرة، فنكَس وجعلَْ ينكُت بمخصرته، ثم قاَل: "ماَ وقعدناَ حأو
ّ لإل ٍءد  لمْن أحَأ ُكْم  ْن لة، فقَاَلوا: ياَ لم ّن لمَن الَج ُه  ُد َع ْقَ َوَم لر  ّناَ لمَن ال ُه  ُد َع ْقَ لتَب َم ُك ْد  َق

للَماَ َيّسٌر  ُكلّْ ُم َف ُلوا  ْعَم ّله! أفل نتكلُْ على كتاَبناَ؟ فقَاَل: ا َلُه رسإول ال َق  لل "ُخ
) ، وأبو داود (2647( ) ، ومسلم1362وذكر تماَم الحديث. (البخاَري (

 ))16  ( ) .3341) و (2137) ، والترمذي (4694

ّله عنه قاَل 2/418 ورويناَ في صحيح مسلم، عن عمرو بن العاَص رضي ال
ُينحر جزور ويقَسم لحمهاَ، حأتى :إذا دفنتموني أقيموا حأول قبري قدر ماَ 

ُع به رسإلَْ ربي. أسإتأنَس بكم  وأنظَر ماَذا أراج

عن عثماَن رضي ورويناَ في سإنن أبي داود والبيهقَي، بإسإناَد حأسن، 3/419
ّله عنه قاَل: كاَن َغ من دفن الميت وقَف ال ّله عليه وسإلم إذا فر النبّي صلى ال

ّنُه الَن عليه فقَاَل: لبيَت فإ ْث ّت َلُه ال ُلوا  َوسَإ ُكْم،  لخي َل لفُروا  ْغ َت  (أبو داود ("ُيْسأُل "اسْإ
الحاَفظِ.) قاَل الشاَفعي والصحاَب: ، وحأّسنه4/56) ، والبيهقَي 3221

ًاَ من القَرآن، ّله كاَن ُيستحّب أن يقَرؤوا عنده شيئ قاَلوا: فإن ختموا القَرآن ك
ًاَ.  حأسن

يقَرأ ورويناَ في سإنن البيهقَي بإسإناَد حأسن؛ أن ابن عمر اسإتحّب أن 4/420
 وقاَل4/56على القَبر بعد الدفن أّول سإورة البقَرة وخاَتمتهاَ.( البيهقَي 

 الحاَفظِ: هذا موقوف حأسن.)

ّيت بعد فقَد قاَل جماَعة كثيرون من أصحاَبناَ الدفن فصلْ: وأماَ تلقَيُن الم
اسإتحباَبه: القَاَضي حأسين في تعليقَه، وصاَحأبه أبو باَسإتحباَبه، ومّمن نّص على

للماَم الزاهد أبو الفتح نصر بن سإعد المتولي في كتاَبه "التتمة"، والشيخ ا
للماَم أبو القَاَسإم الرافعي وغّيرهم، ونقَله إبراهيم بن نصر المقَدسإي، وا

نصر: إذا فرغ من دفنه القَاَضي حأسين عن الصحاَب. وأماَ لفظه فقَاَل الشيخ
خرجَت عليه من يقَف عند رأسإه ويقَول: ياَ فلن بن فلن! ذكر العهد الذي

ّله وحأده ل شريك له، وأن لإلّ ال لإلَه  ًا عبده ورسإوله، الدنياَ: شهاَدة أن ل  محمد
ّله يبعث َمن في القَبور، ّله وأن الساَعة آتيٌة ل ريب فيهاَ، وأن ال قلْ رضيت باَل

ّياَ ّله عليه وسإلم نب ًاَ، وبمحمد صلى ال للسإلم دين ّباَ، وباَ وباَلكعبة قبلة، وباَلقَرآن ر
لإل هو، لإلَه  ّله ل  ّبي ال ًاَ، ر ًاَ، وباَلمسلمين إخوان وهو رّب العرش العظيم، إماَم

الباَقين بنحوه، هذا لفظِ الشيخ نصر المقَدسإي في كتاَبه "التهذيب"، ولفظِ
ّله ابن أمة ّله! وفي لفظِ بعضهم نقَص عنه، ثم منهم َمن يقَول: ياَ عبد ال ال

ّله ابن حأّواء، ومنهم من يقَول: ياَ فلن ـ باَسإمه ـ ومنهم َمن يقَول: ياَ عبد ال
ّله، أو ياَ فلن ابن حأّواء، وكله بمعنى.  ابن أمة ال

ّله عن هذا التلقَين للماَم أبو عمرو بن الصلحا رحأمه ال فقَاَل في وسُإئلْ الشيخ ا
فتاَويه: التلقَين هو الذي نختاَره ونعملْ به، وذكره جماَعة من أصحاَبناَ

ًاَ من حأديث أبي أماَمة ليس باَلقَاَئم الخراسإاَنيين قاَل: وقد رويناَ فيه حأديث
ًاَ. قاَل: وأماَ  ، ولكن اعتضد بشواهد وبعملْ أهلْ الشاَم به)17  (إسإناَده  قديم

ّله ُيعتمد ول نراه، وال أعلم. قلُت: تلقَين الطفلْ الرضيع فماَ له ُمستند 
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ًاَ أو أكبر منه ماَ ًاَ، سإواء كاَن رضيع لم يبلغ الصواب أنه ل يلقَن الصغير مطلقَ
ّله أعلم. ًاَ، وال  ويصير مكلف

ّلَي عليه إنساٌَن ُيص لت أّن  ّي لة الم ّي ٍءة باَُب وص ُيدفن على صف بعينه، أو أن 
ٍءع َمخصوص، وكذلك الكفُن وغّيُره من ْوض ٍءة وفي َم ُتفعلْ مخصوص لره التي  أمو

ُتفعلْ  والتي ل 

ّله عنهاَ قاَلت: دخلت رويناَ في صحيح البخاَري، 1/421 عن عاَئشة رضي ال
ّفنتم النبّي على أبي بكر رضي ّله عنه: يعني وهو مريض، فقَاَل: في كم ك ال

ّله عليه وسإلم؟ ُتوفي رسإول صلى ال ّي يوم  فقَلت: في ثلثة أثواب، قاَل: في أ
ّله عليه ّله صلى ال وسإلم؟ قاَلت: يوم الثنين، قاَل: فأّي يوم هذا؟ قاَلت: ال

أرجو فيماَ بيني وبين الليلْ، فنظر إلى ثوب عليه كاَن يوم الثنين، قاَل:
ْدع من زعفران، فقَاَل: اغّسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين يمّرض فيه به َر

َلق، ّفنوني فيهاَ. قلت: إن هذا َخ قاَل: إن الحّي أحأّق باَلجديد من الميت، فك
ُيصبَح فلم يتوّف حأتى أمسى من إنماَ هو للمهلة، ُدفن قبلْ أن  .ليلة الثلثاَء، و

ًاَ  )1387(البخاَري (  ).)18  (1/224والموطأ بلغّ

ْدع، بفتح الراء وإسإكاَن الدال وباَلعين المهملت: وهو الثر. قلت: قولهاَ َر
وهو وقوله للمهلة، روي بضم الميم وفتحهاَ وكسرهاَ ثلث لغاَت والهاَء سإاَكنة:

ّللْ من بدن الميت.  الصديد الذي يتح

ّله عنه قاَل ورويناَ في صحيح البخاَري؛ 2/422 أن عمر بن الخطاَب رضي ال
لرحَا: إذا ّلم وقلْْ يستأذُن عمر، فإن أذنْت لي لماَ ُج لبضُت فاَحأملوني، ثم سإ ُق أناَ 

ّدوني إلى مقَاَبر المسلمين ـ يعني عاَئشَة ـ ّدتني فر .فأدخلوني، وإن ر
 ))19  ( )1392( (البخاَري

عن عاَمر بن سإعد بن أبي وقاَص قاَل: ـ ورويناَ في صحيح مسلم، 3/423
ّله قاَل سإعد: الحدوا لي ًاَ كماَ ُصنع برسإول ال ًا، وانصبوا علّي اللبَن نصب لحد

ّله عليه  ))20  ( )966 (مسلم (.وسإلم صلى ال

ّله عنه؛ أنه 4/424 ورويناَ في صحيح مسلم، عن عمرو بن العاَص رضي ال
قاَل وهو في سإياَقة الموت: إذا أناَ مّت فل تصحبني ناَئحة ول ناَر، فإذا

ُينحر جزور دفنتموني ّناَ، ثم أقيموا حأول قبري قدر ماَ  ّنوا علّي التراب ش فش
)121أسإتأنس بكم، وأنظر ماَذا أراجع به رسإلْ ربي. (مسلم ( ويقَسم لحمهاَ

 ).)21  (

ّبوه قليلً قليل.ً قلت: قوله شنوا، روي باَلسين المهملة وباَلمعجمة، ومعناَه: ص

ورويناَ في هذا المعنى حأديث حأذيفة المتقَدم في باَب إعلم أصحاَب الميت
ّله التوفيق.  بموته، وغّير ذلك من الحأاَديث، وفيماَ ذكرناَه كفاَية وباَل

ُيعرض ذلك قلت: وينبغي أن ل يقَلد الميُت ويتاَبع في كلّْ ماَ وّصى به، بلْ
فإذا على أهلْ العلم، فماَ أباَحأوه فعلْ ماَ ل فل. وأناَ أذكر من ذلك أمثلة،

أوصى بأن يدفن في موضع من مقَاَبر بلدته، وذلك الموضع معدن الخياَر
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّدم فينبغي أن َقَ ُي ّلي عليه أجنبي فهلْ  ُيص ُيحاَفظِ على وصيته، وإذا أوصى بأن 
أقاَرب الميت؟ فيه خلف للعلماَء، والصحيح في مذهبناَ أن في الصلة على

ُينسب إلى الصلحا أو البراعة القَريب أولى، لكن إن كاَن الموَصى له مّمن 
اسإتحّب للقَريب الذي ليس هو في مثلْ في العلم مع الصياَنة والذكر الحسن،

ُيدفن في تاَبوت لم تنفذ حأاَله إيثاَره رعاَية لحّق الميت، وإذا أوصى بأن
ّية يحتاَج فيهاَ إليه، ّيته فيه وصيته، إل أن تكون الرض رخوة، أو ند ُتنفذ وص ف

ُينقَلْ إلى بلد آخر ّفذ ويكون من رأس الماَل؛ كاَلكفن. وإذا أوصى بأن  ل تن
ّيته، فإن النقَلْ حأراٌم على المذهب الصحيح المختاَر الذي قاَله الكثرن وص

 وصّرحا به المحقَقَون، وقيلْ: مكروه.

ّله: إل أن يكون بقَرب مكة أو المدينة أو بيت المقَدس قاَل الشاَفعي رحأمه ال
لمضربة أو مخدة تحَت َفن تحته  ُيد ُينقَلْ إليهاَ لبركتهاَ. وإذا أوصى بأن  رأسإه أو ف

ّفن في حأرير، فإن تكفيَن ُيك ّيته. وكذا إذا أوصى بأن  ُتنفذ وص نحو ذلك لم 
الرجاَل في الحرير حأرام، وتكفيُن النساَء فيه مكروه وليس بحرام، والخنثى

ّفن فيماَ زاد على عدد الكفن المشروع أو في هذا َك ُي كاَلرجلْ. ولو أوصى بأن 
ُيقَرأ عند قبره أو في ثوب ل ّيته. ولو أوصى بأن  َيستر البدن ل تنفذ وص

ّدق عنه وغّير َذْت إل أن يقَترن بهاَ ماَ يمنع ُيتص ّف ُن ذلك من أنواع القَرب، 
ًا على المشروع لم تنفذ. الشرع منهاَ بسببه. ولو َؤّخَر جناَزته زائد ُت أوصى بأن 

ُيبنى عليه ّفذ وصيته، بلْ ولو أوصى بأن  ّبلة للمسلمين لم تن في مقَبرة مس
 ذلك حأرام.

ْول َق ّيَت من  ُع الم  غّيره باَُب ماَ ينف

ُلهم  َيص  . واحأتّجوا بقَول)22  (أجمع العلماَء على أن الدعاَء للموات ينفعهم و
ّله تعاَلى: لمْن ال لذيَن جاَؤوا  ّل َوا ُقَوناَ     { َب ّلذين سَإ لنناَ ا َوا للْخ َلناَ و لفْر  ْغّ ّبناَ ا ُلوَن َر ُقَو َي لهْم  لد ْع َب

لن لليَماَ وفي الحأاَديث ] وغّير ذلك من الياَت المشهورة بمعناَهاَ،10[الحشر:}  باَ
ّله عليه وسإلم: لع المشهورة كقَوله صلى ال لقَي َب للْ  ْه لفْر ل ْغّ ُهّم ا ّل لد "ال َق َغْر "ال

ّله عليه وسإلم:974(مسلم ( لفْر ) ) وكقَوله صلى ال ْغّ ُهّم ا ّل َناَ "ال لت ّي َوَم ّيناَ  "للَح
 ) ) وغّير ذلك.3201(أبو داود (

واختلف العلماَء في وصول ثواب قراءة القَرآن، فاَلمشهور من مذهب
ُد بن حأنبلْ وجماَعٌة من العلماَء َيصلْ. وذهب أحأم الشاَفعي وجماَعة أنه ل 

ُئ بعد وجماَعة من َيصلْ، والختياَر أن يقَوَل القَاَر أصحاَب الشاَفعي إلى أنه 
ُيستحّب الثناَء فراغّه: "اللهّم ّله أعلم. و أوصلْْ ثواَب ماَ قرأته إلى فلن، وال

 محاَسإنه. على الميت وذكر

ّله عنه قاَل ـ ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم،1/425 عن أنس رضي ال
َبْت" ثم مّروا َوَج ّله عليه وسإلم: " ًا، فقَاَل النبّي صلى ال بجناَزة فأثنوا عليهاَ خير

َبْت" فقَاَل عمر بن الخطاَب رضي َوَج مّروا بأخرى فأثنوا عليهاَ شّرا ، فقَاَل: "
َبْت َوَج َف ًا  ْيَر له َخ ْي َل َع ُتْم  ْي َن ْث َذا أ َه ّله عنه: ماَ وجبت؟ قاَل: " ُتْم ال ْي َن ْث َذا أ َه َو ّنُة،  َلُه الَج

ّناَُر، َلُه ال َبْت  َوَج َف له َشّرا  ْي َل لض" َع ّله في الْر ُء ال َدا َه ُتْم ُش ْن ) ،1367 (البخاَري (.أ
 .)50ـ4/49) ، والنساَئي 1058) ، والترمذي (949ومسلم (
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

عن أبي السإود قاَل:قدمُت المدينَة ورويناَ في صحيح البخاَري، 2/426
ُأثني على فجلسُت إلى عمَر بن ّله عنه، فمّرْت بهم جناَزة، ف الخطاَب رضي ال

ُأثني على صاَحأبهاَ خيٌر، فقَاَل صاَحأبهاَ خيٌر، فقَاَل عمر: وجبْت، ثم ُمّر بأخرى ف
ُأثني على صاَحأبهاَ شّر فقَاََل عمُر: وجبْت؛ قاَل عمر: وجبْت، ثم ُمّر باَلثاَلثة ف

ياَ أمير المؤمنين؟! قاَل: قلُت كماَ قاَل النبّي أبو السإود: فقَلت: وماَ وجبت
ّله عليه ّلُه صلى ال َلُه ال ْدَخ ٍءر أ ْي لبَخ َعٌة  َب َأْر َلُه  َد  له ٍءم َش لل ّيَماَ ُمْس ّنَة" وسإلم:"أ الَج

َثٌة" فقَلناَ: واثناَن، قاَل: َ َثل َو لن"، ثم لم نسأله عن فقَلناَ: وثلثة؟ قاَل: " ْثناَ َوا "
.)4/51) ، والنساَئي 1059والترمذي ( ) ،1368 (البخاَري (.الواحأد

ّله  أعلم. والحأاَديث بنحو ماَ ذكرناَ كثيرة، وال

َوات ّنهي عن سإّب الْم  باَُب ال

ّله عنهاَ قاَلت: قاَل رويناَ في صحيح البخاَري 1/427 عن عاَئشة رضي ال
ّله صلى ْوا إلى ماَ رسإول ال ْفَض ْد أ َق ُهْم  ّن َواَت فإ ّبوا الْم َتُس ّله عليه وسإلم: "ل  ال

ّدُموا" ))23  ( .63ـ4/52والنساَئي  ) ،4899) ، وأبو داود (1393 (البخاَري (.َق

ّعفه 2/428 الترمذي، ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، بإسإناَد ضعيف ض
ّله عليه وسإلم: عن ابن عمر رضي ّله صلى ال ّله عنهماَ قاَل: قاَل رسإول ال ال

ُكُروا َمحاَسإَن ْذ لويهْم "ا َعْن َمساَ ّفوا  ُك ُكْم، و ْوتاَ ، والترمذي )4900. (أبوداود ("َم
 ))24  ( )1019(

ًاَ َيحرم سإّب الميت المسلم الذي ليس معلن بفسقَه. وأماَ قلت: قاَل العلماَء: 
للُن بفسقَه من المسلمين ففيه خلف للسلف وجاَءت فيه الكاَفُر والُمع

ُله أنه ثبت في النهي عن سإّب الموات ماَ ذكرناَه في نصوص متقَاَبلة، وحأاَص
 هذا الباَب.

ّلُه عليناَ في وجاَء في الترخيص في سإّب الشرار أشياَء كثيرة، منهاَ ماَ قّصه ال
الصحيح، كتاَبه العزيز وأمرناَ بتلوته وإشاَعة قراءته؛ ومنهاَ أحأاَديُث كثيرة في

َو بن لحّي، وقصة أبي ّله عليه وسإلم عمر كاَلحديث الذي ذكر فيه صلى ال
ُق الحاَّج بمحجنه )25  ( لرغّاَل ْدعاَن )26  ( ، والذي كاَن يسر )27  ( ، وقصة ابن ُج

ّدمناَه لماَ مّرت جناَزة فأثنوا عليهاَ وغّيرهم، ومنهاَ الحديث الصحيح الذي ق
ّله عليه وسإلم بلْ ًا فلم ينكر عليهم النبّي صلى ال  قاَل: "وجبْت". شّر

ُء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال أصّحهاَ وأظهُرهاَ أن واختلف العلماَ
أو أمواَت الكفاَر يجوز ذكر مساَويهم. وأماَ أمواُت المسلمين المعلنين بفسق

بدعة أو نحوهماَ، فيجوز ذكُرهم بذلك إذا كاَن فيه مصلحة لحاَجة إليه للتحذير
حأاَلهم، والتنفير من قبول ماَ قاَلوه والقتداء بهم فيماَ فعلوه، وإن لم تكن من

ُء حأاَجة لم َع العلماَ َنّزُل هذه النصوص، وقد أجم ُت يجْز؛ وعلى هذا التفصيلْ 
ّله أعلم. على جرحا المجروحا  من الرواة، وال

ُله زائُر القَبور  باَُب ماَ يقَو

ّله عنهاَ، قاَلت: كاَن رويناَ في صحيح مسلم، 1/429 عن عاَئشة رضي ال
ّله صلى ّله رسإول ال ّله صلى ال ُتهاَ من رسإول ال ّلَماَ كاَن ليل ّله عليه وسإلم ك ال

142

javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AC%D9%8F%D8%AF%D9%92%D8%B9%D8%A7%D9%86%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%D9%87%D9%88%20%D8%A8%D8%B6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%8C%20%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%D8%8C%20%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%90%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%8C%20%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0%20%D9%84%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%81%D9%86%D8%A9%20%D9%8A%D8%B1%D9%82%D9%89%20%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%8C%20%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%86%D9%8A%20%D8%AA%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D9%91%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9%20%D8%B1%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%8C%20%D8%A5%D8%B0%20%D9%87%D9%88%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D9%91%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%8C%20%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%8C%20%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%82%D9%84%D8%AA%20%D9%8A%D8%A7%20%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%E2%80%8F!%E2%80%8F%20%D8%A5%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AC%D9%8F%D8%AF%D9%92%D8%B9%D9%8E%D8%A7%D9%86%20%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%8A%D9%8E%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%20%D9%88%D9%8A%D9%8F%D8%B7%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%8C%20%D9%81%D9%87%D9%84%20%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%87%E2%80%8F%D8%9F%E2%80%8F%20%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D9%84%D8%A7%D8%8C%20%D8%A5%D9%86%D9%87%20%D9%84%D9%85%20%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%92%20%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B%20%D8%B1%D8%A8%D9%91%D9%90%20%D8%A7%D8%BA%D9%81%D8%B1%D9%92%20%D9%84%D9%8A%20%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A6%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%88%D8%B3%D9%8F%D9%85%D9%91%D9%90%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%8B%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%8A%D8%A7%20%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%E2%80%8F!%E2%80%8F%20%D8%A5%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AC%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%87%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%8A%D9%82%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%81%20%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%83%D9%91%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%D9%87%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%91%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%89%20%D9%81%D8%A3%D9%8F%D8%AB%D9%8A%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%204/215%E2%80%8F)%20%20%20%20%E2%80%8F')
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ٍءم عليه وسإلم يخرُج من ْو َق َداَر  ُكْم  ْي َل َع آخر الليلْ إلى البقَيع فيقَول: "الّسلُم 
لمنيَن، ْؤ ُكْم ُم لب ّلُه  َء ال ّناَ إْن شاَ َوإ ُلوَن،  َؤّج ًا ُم َغّد ُدوَن،  َع ُتو ُكْم ماَ  ُقَوَن؛ َوأتاَ لحأ

لد" َق َغْر لع ال لقَي َب للْ  ْه لفْر ل ْغّ ُهّم ا ّل ، وفي "اليوم4/93) ، والنساَئي 974(مسلم ( .ال
 ))28  ( )1092والليلة" (

ًاَ أنهاَ قاَلت: كيف أقوُل ياَ ورويناَ في صحيح مسلم، 2/430 عن عاَئشة أيض
للْ رسإوَل ْه ُقولي: الّسلُم على أ ّله؟! ـ تعني في زياَرة القَبور ـ قاَل: " لر ال ّدياَ ال

لميَن لد ْقَ َت ّلُه الُمْس َيْرحَأُم ال َو َوالُمْسلميَن،  ْؤمنيَن  لرين، لمَن الُم لخ َوالُمْستأ ّناَ  لم َو ُكْم  ْن لم
ُكْم لب ّله  َء ال ّناَ إْن شاَ ُقَوَن" َوإ لحأ  ))29  ( )103) (974 (مسلم (.ل

ماَجه، وَرويناَ باَلسإاَنيد الصحيحة في سإنن أبي داود والنساَئي وابن 3/431
ُهريرة رضَي ّله عليه وعلى آله وسإلم عن أبي  ّله صلى ال ّله عنه أن رسإول ال ال

ّلُه خرج إلى المقَبرة فقَاَل: َء ال ّناَ إْن شاَ لنيَن، وإ لم ْؤ ٍءم ُم ْو َق َداَر  ُكم  َلي َع "الّسلُم 
ُكْم ُقَوَن" لب لحأ ( )4306( ، وابن ماَجه4/91) ، والنساَئي 3237 (أبو داود (.ل
30(( 

ّله عنهماَ قاَل: مّر ورويناَ في كتاَب الترمذي، 4/432 عن ابن عباَس رضي ال
ّله صلى ّله عليه وسإلم بقَبور أهلْ المدينة، فأقبلَْ عليهم بوجهه رسإول ال ال

ُتْم فقَاَل: "الّسلُم ْن ُكْم، أ َل َو َلناَ  ّلُه  لفُر ال ْغ َي لر!  ُبو ُقَ ْهلَْ ال ُكْم ياَ أ ْي َل َنْحُن َع َو ُفناَ  َل سَإ
لر َث  حأسن.) قاَل الترمذي: حأديث حأسن. ) ، وإسإناَده1053 ( الترمذي ("باَل

ّله عنه قاَل: كاَن النبّي ورويناَ في صحيح مسلم، 5/433 عن بريدة رضي ال
ّله عليه ّلمهم إذا خرجوا إلى المقَاَبر أن يقَول قاَئلهم: صلى ال وسإلم يع
ُكْم ْي َل َع ُقَوَن، "الّسلُم  لحأ َلل ُكْم  لب ّلُه  َء ال ّناَ إْن شاَ لنيَن، وإ لم ْؤ لمَن الم لر  ّدياَ ْهلَْ ال أ

َيَة" ُكُم العاَف َل َناَ و َل ّلُه  النساَئي وابن ماَجه هكذا،  ورويناَه في كتاَب.أسإأُل ال
َنْحُن"وزاد بعد قوله: للحأقَون:  َو َفَرٌط،  َناَ  َل ُتْم  ْن ٌع أ َب َت ُكْم  ) ،975. (مسلم ("َل

) ، وهو عند النساَئي في "اليوم والليلة"1547( ، وابن ماَجه4/94والنساَئي 
 ).)31  ()1091(

ّله عنهاَ؛ أن النبّي ورويناَ في كتاَب ابن السني، 6/434 عن عاَئشة رضي ال
ّله عليه وسإلم ُتْم صلى ال ْن لنيَن، أ لم ْؤ ٍءم ُم ْو َق ُكْم دار  ْي َل َع َع فقَاَل:"الّسلُم  أتى البقَي

َول َلناَ ُهْم  لرْمناَ أْجَر َتْح ُهّم ل  ّل ُقَوَن؛ ال لحأ ُكْم ل لب ّناَ  ُهْم" َفَرٌط، وإ َد ْع َب ّلناَ  لض . (ابنُت
 ))32  ( )596السني (

للكثاَر من قراءة القَرآن والذكر، والدعاَء لهلْ تلك ُيستحب للزائر ا المقَبرة و
للكثاَر من الزياَرة، وأن يكثَر ُيستحّب ا وسإاَئر الموتى والمسلمين أجمعين. و

 الوقوَف عند قبور أهلْ الخير والفضلْ.

ًاَ عند قبر، له باَُب نهي الزائر َمْن رآه يبكي جزع لي لر ونه ّياَه باَلصب لإ لره  وأم
ُع ًاَ عن غّير ذلك مماَ نهى الشر  عنه أيض

ّله عنه قاَل: مّر رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/435 عن أنس رضي ال
ّله عليه ّلَه النبّي صلى ال ّتقَي ال لري" وسإلم باَمرأة تبكي عند قبر فقَاَل: "ا لب .َواْص

 ). )926) ، ومسلم (1283(البخاَري (
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عن ورويناَ في سإنن أبي داود والنساَئي وابن ماَجه، بإسإناَد حأسن، 2/436
ّله عنه قاَل: بينماَ أناَ بشير بن معبد ـ المعروف باَبن الخصاَصية ـ رضي ال

ّله عليه وسإلم نظر فإذا رجلْ يمشي بين القَبور عليه ُأماَشي النبّي صلى ال
لحأَب ْيَك نعلن، فقَاَل: "ياَ َصاَ َت ّي لت ْب لسإ لق  ْل لن أ ْي َت ّي لت ْب (أبو  وذكر تماَم الحديث."الّس

 )33  ( ) .1568، وابن ماَجه (4/296) ، والنساَئي 3230داود (

المهملة وإسإكاَن قلت: الّسبتية: النعلْ الذي ل شعر عليهاَ، وهي بكسر السين
عن الباَء الموحأدة. وقد أجمعت المة على وجوب المر باَلمعروف والنهي

ّله أعلم. ّنة مشهورة، وال  المنكر، ودلئله في الكتاَب والس

وبمصاَرعهم وإظهاَر باَُب البكاَء والخوف عند المرور بقَبور الظاَلمين
ّله تعاَلى والتحذير من الغفلة عن  ذلك الفتقَاَر إلى ال

ّله عنهماَ أن رسإول رويناَ في صحيح البخاَري، 1/437 عن ابن عمر رضي ال
ّله عليه ّله صلى ال لحْجَر دياََر ثمود ـ: ال وسإلم قاَل لصحاَبه ـ يعني لماَ وصلوا ال

ُلوا على ْدُخ َت ُنوا باَكيَن "ل  ُكو َت َلْم  لكيَن، فإْن  ُنوا باَ ُكو َت لإلّ أْن  ّذبيَن  َع لء الُم ُؤل َفل َه
ُكم ماَ ُب ُيصي لهْم ل  ْي َل َع ُلوا  ْدُخ ُهْم َت َب ) ، وهو في صحيح مسلم433.(البخاَري ("أَصاَ

ًاَ ) ).2980( أيض

مخصوصة     كتاب الذكار في صلوات   
o  لر ّدعاَء     باَُب الذكاَ لة يوَم الجمعة وليلتهاَ وال ّب    المستح

  َتَحّب ُيْس ّله تعاَلى بعد صلة الجمعة     فصلْ:  للكثاَر من ذكر ال    ا
o  لر َكاَ ْذ لعيدين     باَُب ال لة في ال    المشروع

  ليلتي العيدين     فصلْ: ويستحّب التكبير   
  في العيدين     فصلْ: مشروعية التكبير   
  فصلْ: كيفية التكبير   

o  لر في ْذكاَ َل لحّجة     باَُب ا لل من ذي ال َو ُل َعْشر ا    ال

 كتاَب الذكاَر في صلوات مخصوصة

لة يوَم الجمعة وليلتهاَ ّب لر المستح ّدعاَء باَُب الذكاَ  وال

ْكثَر في يومهاَ وليلتهاَ من قراءة القَرآن والذكاَر ُي والدعوات، ُيستحّب أن 
ّله عليه وسإلم) ويقَرأ سإورة الكهف في ّله( صلى ال والصلة على رسإول ال
ًاَ َتهاَ أيض ّله في كتاَب "الّم": وأسإتحّب قراء في يومهاَ. قاَل الشاَفعي رحأمه ال

 ليلة الجمعة.

ّله عنه؛ رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/438 عن أبي هريرة رضي ال
ّله ّله (صلى ال له أن رسإول ال عليه وآله وسإلم ) ذكَر يوَم الجمعة فقَاَل:"في

ٌد ْب َع ُقَهاَ  لف َوا ُي َعٌة ل  ُه سإاَ ْعطاَ لإلّ أ ًاَ  ْيئ َتعاَلى َش ّلَه  َيسأُل ال ّلي  ُيَص لئٌم  َقاَ َو  ُه َو للٌم  ُمْس
ُه" وأشاَر بيده يقَللهاَ ّياَ  )1  ( .إ

ُء من السلف والخلف في هذه الساَعة على أقوال كثيرة قلت: اختلَف العلماَ
َة فيهاَ كلهاَ في شرحا منتشرة غّاَية النتشاَر، وقد جمعُت القواَل المذكور

144

javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F935%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F852%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3%201/108%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%203/115%20%D9%88%20116%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%D9%89%D8%8C%20%D9%88%20%E2%80%8F(%E2%80%8F469%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%81%D9%8A%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=16#s8%23s8
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=16#s7%23s7
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=16#s6%23s6
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=16#s5%23s5
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=16#s4%23s4
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=16#s3%23s3
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=16#s2%23s2
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=16#s1%23s1
javascript:opencomment('%E2%80%8F%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%81%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%8C%20%D9%81%D9%84%D9%85%D8%A7%20%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%8E%20%D8%B5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D8%AE%D9%84%D8%B9%D9%87%D9%85%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%89%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%A7%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%20%D9%80%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D9%80%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%A7%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D9%84%D8%A7%20%D9%8A%D9%8F%D9%83%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%D9%85%D8%A7%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%8A%D9%8F%D9%83%D8%B1%D9%87%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%91%20%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%20%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%A3%D9%86%D8%B3%20%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A5%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A5%D8%B0%D8%A7%20%D9%88%D9%8F%D8%B6%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D9%86%D9%87%20%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87%20%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%B9%20%D9%82%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B9%D9%8E%20%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%20%D8%B9%D9%86%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%86%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%20%20%20%20(p%20align=right%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=15#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=16#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ًا من الصحاَبة على أنهاَ بعد العصر. والمراد ّينُت قاَئلهاَ، وأن كثير ّذب وب المه
ّلي: من ينتظُر الصلة فإنه في صلة. وأصّح ماَ جاَء فيهاَ: ُيَص  بقَاَئم 

ّله ماَ رويناَه في صحيح مسلم، 2/439 عن أبي موسإى الشعري( رضي ال
ْيَن أْن عنه)أنه قاَل: سإمعُت َب ّله عليه وسإلم يقَول: "هَي ماَ  ّله صلى ال رسإوَل ال

للماَُم للس ا َة" يعني يجلس على المنبر. َيْج لضَي الّصل ْقَ َي  إلى أْن 

ّله عليه ّله صلى ال ُة على رسإول ال ُة سإورة الكهف، والّصل وسإلم أماَ قراء
َلهاَ لطول الكتاَب؛ لكونهاَ مشهورة، فجاَءْت فيهماَ أحأاَديث مشهورة تركُت نقَ

 )2  ( جملة منهاَ في باَبهاَ. وقد سإبق

ّله عنه،عن النبّي ورويناَ في كتاَب ابن السني، 3/440 عن أنس رضي ال
ّله عليه وسإلم لة: (صلى ال َدا َغ لة ال ْبلَْ َصل َق لة  َع لم الُجُم ْو َي لبيَحَة  )قاَل: "َمْن قاََل َص

ُتوُب ّيوَم وأ َقَ َو الَحّي ال ُه لإلّ  لإلَه  ّلذي ل  ّلَه ا لفُر ال ْغ َت ّلُه أسْإ َفَر ال َغّ ٍءت  َثلَث َمّرا له  ْي َل لإ
ْثلَْ لم َنْت  َكاَ ْو  َل َو َبُه  ُنو ُذ لر َلُه  َبْح لد ال َب  )3  (."َز

ّله عنه قاَل: كاَن رسإوُل ورويناَ فيه، 4/441 عن أبي هريرة رضي ال
ّله( صلى ّله عليه وسإلم) إذا دخلْ المسجد يوَم الجمعة أخذ بعضاَدتي ال ال

َقَّرَب الباَب ثم قاَل: َت ْقَرَب َمْن  ْيَك، وأ َل َوّجَه إ َت ْوَجَه َمْن  ْلني أ َع ُهّم اْج ّل ْيَك، "ال َل لإ
ْيَك". َل لإ لغَّب  َوَر َلَك  ْفَضلَْ َمْن سإأ  وأ

له َمْن ْوَج لمْن أ ْلني  َع ُيستحّب لناَ نحن أن نقَول: اْج لب قلت:  ْقَر لمْن أ َو ْيَك  َل لإ َوّجَه  َت
للْ. فنزيد لفظة ْفَض َأ لمْن   )4  ( َو

وأماَ القَراءة المستحبة في صلة الجمعة وفي صلة الصبح يوم الجمعة
ّدم بياَنهاَ في باَب أذكاَر الصلة.  فتقَ

ّله عنهاَ قاَلت: قاَل ورويناَ في كتاَب ابن السني، 5/442 عن عاَئشة رضي ال
ّله ّله صلى ال ّلُه رسإول ال َو ال ُه ُقلْْ  لة:  َع لة الُجُم َد َصل ْع َب َقَرأ  عليه وسإلم: "َمْن 

ٌد، ٍءت أحَأ َع َمّرا ْب لس، سَإ ّناَ لبَرّب ال ُذ  ُعو ُقلْْ أ َو لق،  َل َف لبَرّب ال ُذ  ُعو َأ ُقلْْ  َعّز َو ّلُه  ُه ال َذ أعاَ
لة َع لء إلى الُجُم لمَن الّسو لبهاَ  ُلْخَرى" َوَجلّْ   )5  (.ا

ّله تعاَلى للكثاَر من ذكر ال َتَحّب ا ُيْس ّلهبعد صلة الجمعة فصلْ:  ، قاَل ال
ُة  {تعاَلى:  لت الّصل َي لض ُق َذا  ّله     فإ ُكُروا ال ْذ َوا له  ّل للْ ال َفْض لمْن  ُغوا  َت ْب َوا لض  لشُروا في الْر َت ْن فاَ

للُحوَن} ْف ُت ُكْم  ّل َع َل ًا  لثير  [.10الجمعة:[َك

لة في لر المشروع َكاَ ْذ لعيدين باَُب ال  ال

ّله تعاَلى والصلة ُيستحّب إحأياَء ليلتي العيدين بذكر ال وغّيرهماَ من اعلم أنه 
َيُمْت الطاَعاَت للحديث الوارد في ذلك: َلْم  لد  لعي َلتي ال ْي َل َأحْأياَ  ُبُه "َمْن  ْل ْوَم َق َي

ُلوُب" ُقَ ًاَ وُروي َتُموُت ال لسب َت له ُمْح ّل لل لن  ْي َد لعي َلتي ال ْي َل َقاََم  ُبُه حأيَن "َمْن  ْل َق َيُمْت  َلْم 
ُلوُب ُقَ  ، وهو حأديث)6  (الشاَفعي وابن ماَجه   هكذا جاَء في رواية"َتُموُت ال

ًاَ، وكلهماَ ضعيف، لكن ضعيف رويناَه من رواية أبي أماَمة ًاَ وموقوف مرفوع
ّدمناَه في ُيتساَمح فيهاَ كماَ ق ّول الكتاَب. أحأاَديث الفضاَئلْ   أ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُء، فاَلظهُر أنه ل للحأياَ َيحصلْ به ا ُء في القَدر الذي  يحصلْ إل واختلف العلماَ
َيحصلْ بساَعة.  بمعظم الليلْ، وقيلْ: 

ُيستحّب في عيد الفطر منالعيدين فصلْ: ويستحّب التكبير ليلتي ، و
للماَم ُيحرم ا ُيستحّب ذلك خلَف غّروب الشمس إلى أن  بصلة العيد، و

ُيكثر منه عند لت وغّيرهاَ من الحأوال. و ًاَ الصلوا ّبر ماَشي َك ُي ازدحأاَم الناَس، و
ًاَ، وفي طريقَه، وفي المسجد، وعلى ًاَ ومضطجع ُد وجاَلس فراشه، وأماَ عي

َعَرفة إلى أن ّبر فيه من بعد صلة الصبح من يوم  َك ُي يصلَي العصر الضحى ف
لر ثم يقَطع، هذا هو َعْص ّبر خلَف هذه ال َك ُي َو الصّح الذي من آخر أياَم التشريق، 

ذكرناَه، عليه العملْ، وفيه خلف مشهور في مذهبناَ ولغيرناَ، ولكن الصحيح ماَ
ّله من وقد جاَء فيه أحأاَديث رويناَهاَ في سإنن البيهقَي، وقد أوضحُت ذلك ك

َع الفروع المتعلقَة حأيث ّذب وذكرُت جمي الحديث ونقَلْ المذهب في شرحا المه
ُأشيُر  هناَ إلى مقَاَصده مختصرة. به، وأناَ 

ّلُه َبُر ال ْك ّلُه أ ًاَ قاَل أصحاَبناَ: لفظِ التكبير أن يقَول: "ال َبُر" هكذا ثلث ْك ّلُه أ َبُر ال ْك أ
َد متوالياَت، ويكّرر هذا على حأسب إرادته. قاَل الشاَفعي والصحاَب: فإن زا

ُد ًا، والَحْم َكبير َبُر  ْك ّله أ ّ فقَاَل: "ال لإل لإلَه  لصيلً، ل  ًة وأ ْكَر ُب له  ّل ْبحاََن ال َوسُإ ًا،  َكثير له  ّل لل
ّلُه، لفُرون، ال َه الكاَ لر َك ْو  َل َو َلُه الديَن  لصيَن  لل ُه ُمْخ ّياَ لإ لإلّ  ُد  ُب ْع َن ّلُه َول  لإلّ ال لإلَه  ل 

َهَزَم َو ُه،  َد ْب َع َنَصَر  َو ُه،  َد ْع َو َق  َد ُه، َص َد ّلُه َوحْأ ّله وال لإلّ ال لإلَه  ُه، ل  َد َوحْأ الحْأَزاَب 
ًاَ. َبُر" كاََن حَأَسن ْك  أ

َبُر وقاَل جماَعة من أصحاَبناَ: ل بأَس أن يقَول ماَ اعتاَده الناَُس، وهو ْك ّلُه أ "ال
ّلُه، لإلّ ال لإلَه  َبُر، ل  ْك ّلُه أ َبُر ال ْك ّلُه أ ُد". ال له الَحْم ّل لل َبُر و ْك ّلُه أ َبُر ال ْك ّلُه أ  وال

ٌع بعد كلّْ صلة ّلى في أياَم التكبير فصلْ: اعلم أن التكبير مشرو ،ُتص
ّداة أو سإواء كاَنت فريضة أو ناَفلة أو صلة جناَزة، ٌء كاَنت الفريضة مؤ وسإوا

بسطه، ولكن مقَضية أو منذروة، وفي بعض هذا خلف ليس هذا موضع
للماَُم على خلف ّبَر ا اعتقَاَد الصحيح ماَ ذكرته وعليه الفتوى وبه العملْ، ولو ك

للماَُم التكبيَر يوم عرفة أو أياَم التشريق، والمأموم َيرى ا ل المأموم بأن كاَن 
َيراه، أو عكسه، فهلْ يتاَبعه، أم يعملْ باَعتقَاَد نفسه؟ فيه وجهاَن لصحاَبناَ:

َيعملْ باَعتقَاَد نفسه، لن القَدوة انقَطعْت باَلسلم من الصلة بخلف ماَ الصّح 
ُيتاَبعه من أجلْ إذا ّبر في صلة العيد زياَدة على ماَ يراه المأموم، فإنه  ك

ُقَدوة.  ال

ُيكبر في صلة العيد قبلْ ّنة أن  ٍءت زوائد فصلْ: والّس ّبرالقَراءة تكبيرا َك ُي ، ف
َع تكبيرات سإوى الفتتاَحا، وفي الثاَنية خمَس تكبيرات في الركعة الولى سإب

التكبيُر في الولى بعد دعاَء سإوى تكبيرة الرفع من السجود، ويكوُن
ّوذ. ويستحّب أن يقَوَل بين كلْ السإتفتاَحا وقبلْ التعّوذ، وفي الثاَنية قبلْ التع

ّ لإل لإله  ّله ول  ّله والحمد ل ّله أكبر، هكذا قاَله جمهور تكبيرتين: سإبحاَن ال ّله وال ال
َلُه أصحاَبناَ. وقاَل بعض أصحاَبناَ: يقَول: "ل َلُه،  لريَك  ُه ل َش َد َوحْأ ّلُه  لإلّ ال لإلَه 

ُد، َلُه الَحْم َو ْلُك  َقديٌر". الُم ٍءء  ُكلّْ َشْي َو على  ُه َو ْيُر  له الَخ لد َي  لب

وقاَل أبو نصر بن الصباَغ وغّيره من أصحاَبناَ: إن قاَل ماَ اعتاَده الناَس
ْبحاََن َوسُإ ًا،  لثير َك له  ّل لل ُد  ًا، والَحْم َكبير َبُر  ْك ّلُه أ لصيل"ً فَحَسن، وهو "ال ًة وأ ْكَر ُب له  ّل ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

جميع هذا الذكر وكلْ هذا على التوسإعة، ول حَأْجَر في شيء منه، ولو ترك
فاَتته وترك التكبيرات السبع والخمس، صّحْت صلته ول يسجد للسهو، ولكن

الفضيلة؛ ولو نسي التكبيرات حأتى افتتح القَراءة لم يرجع إلى التكبيرات على
القَول الصحيح. وللشاَفعي قول ضعيف أنه يرجع إليهاَ. وأماَ الخطبتاَن في

ًاَ. وأماَ صلة العيد ًاَ، وفي الثاَنية سإبع ّبَر في افتتاَحا الولى تسع َك ُي ُيستحّب أن  ف
ُيستحّب أن يقَرأ فيهاَ في باَب صفة القَراءة ّدم بياَن ماَ  في صلة العيد فقَد تقَ

وهو أنه يقَرأ في الولى بعد الفاَتحة سإورة "ق"، وفي الثاَنية أذكاَر الصلة،
لت  { َب َتَر ْق َعُة}     ا ّبَك وإن شاَء في الولى الّساَ لح اسْإم َر ّب َلى} وفي     {سَإ ْع َهلْ  {الثاَنية  ال

َية. لش لديُث الغاَ  أتاََك حَأ

لل من ذي َو ُل َعْشر ا لر في ال ْذكاَ َل لحّجة باَُب ا  ال

ّله تعاَلى:  له  {قاَل ال ّل ُكروا اسْإَم ال ْذ َي ٍءت     َو ُلوماَ ْع ٍءم َم ّياَ [ الية. قاَل ابن28 [الحج:}  لفي أ
 والشاَفعي والجمهور: هي أياَُم العشر. عباَس

ًة على للكثاَر من الذكاَر في هذا العشر زياَد ُيستحّب ا غّيره، واعلم أنه 
َعَرفة أكثر من باَقي العشر. ُيستحب من ذلك في يوم   و

ّله عنهماَ عن النبّي رويناَ في صحيح البخاَري، 1/443 عن ابن عباَس رضي ال
ّله عليه له قاَلوا: صلى ال لذ َه ْنهاَ في  لم ْفَضلَْ  ٍءم أ ّياَ َعَملُْ في أ وسإلم أنه قاَل: "ماَ ال

لطُر َول ُيخاَ لإلّ َرُجلٌْ َخَرَج  ُد،  لجهاَ َول ال ّله؟ قاَل:  لفي سَإبيلْ ال ُد  لله الجهاَ َوماَ له  لس ْف َن ب
ٍءء" لبَشْي ْع  لج َيْر َلْم  البخاَري وهو صحيح. وفي رواية الترمذي: هذا لفظِ رواية َف

لفيهّن أحَأّب للُح  َعَملُْ الّصاَ ٍءم ال ّياَ لمْن أ لر" "ماَ  َعْش لم ال ّياَ َل له ا لذ َه لمْن  ّله تعاَلى  إلى ال
ّياَم" يعني العشر وفي رواية أبي داود مثلْ هذه، له ال لذ َه لمْن  )7  ( .إل أنه قاَل: "

ّله بن عبد الرحأمن 2/444 للماَم أبي محمد عبد ال ورويناَه في مسند ا
 الدارمي، بإسإناَد الصحيحين، قاَل فيه:

لة، قيلْ: ول "ماَ لحّج لذي ال لر  َعْش لفي  للْ  َعَم لمَن ال ْفَضلَْ  ٍءم أ ّياَ لفي أ َعَملُْ  الجهاَد؟" ال
لر الْضَحى" َعْش  )8  (.وذكر تماَمه، وفي رواية "

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ورويناَ في كتاَب الترمذي، 3/445
ّله ْيُر جده،عن النبي صلى ال َوَخ َفَة،  َعَر لم  ْو َي ُء  لء دعاَ ّدعاَ ْيُر ال عليه وسإلم قاَل: "َخ

ْلُت ُق لريَك ماَ  ُه ل َش َد َوحْأ ّلُه  لإلّ ال لإلَه  للي: ل  ْب َق لمْن  ّيوَن  لب ّن َوال َلُه أناَ  َو ْلُك  َلُه الُم َلُه، 
ٍءء ُكلّْ َشْي َو على  ُه َو ُد  لديٌر" الَحْم ّعَف الترمذي إسإناَده. َق  )9  ( ض

للماَم ماَلك، بإسإناَد مرسإلْ وبنقَصاَن في 4/446 لفظه، ورويناَه في موطأ ا
ْلُت ُق ْفَضلُْ ماَ  َفَة، وأ َعَر لم  ْو َي ُء  لء دعاَ ّدعاَ ْفَضلُْ ال لمْن ولفظه: "أ ّيوَن  لب ّن َوال أناَ 

لريَك ُه ل َش َد َوحْأ ّلُه  لإلّ ال لإلَه  للي: ل  ْب  .َلُه" َق

ّله عنهم؛ أنه)10  ( وبلغناَ عن سإاَلم ّله بن عمر رضي ال ً  بن عبد ال رأى سإاَئل
ُيسأُل َفَة، فقَاَل: ياَ عاَجُز! في هذا اليوم  َعَر ّله عّز يسأُل الناََس يوم  غّيُر ال

 وجلّْ؟
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّبُر في)11  (وقاَل البخاَري في صحيحه  َك ُي ّله عنه  له  : كاَن عمر رضي ال لت ّب ُق
ّبر أهلُْ السإواق حأتى ترتّج َك ُي ّبرون و ُيك لمنًى بمنى فيسمعه أهلُْ المسجد ف

لبمنًى تلك الياَم وخلف ّبر  ُيك ًا. قاَل البخاَري "وكاَن ابُن عمَر  الصلوات، تكبير
ًاَ") : وكاَن وعلى فراشه، وفي فسطاَطه ومجلسه وممشاَه تلك الياَم جميع
َيخرجاَن إلى السوق في أياَم العشر ّله عنهماَ  ابن عمر وأبو هريرة رضي ال

ّبران َك ّبر الناَُس بتكبيرهماَ.  ُي َك ُي )12  (و

كتاب أذكار الّصيام   
o  الهلَل، وماَ يقَوُل إذا رأى القَمَر.     باَُب ماَ يقَوله إذا رأى   
o  لر ْوم.     باَُب الذكاَ ّبة في الّص    المستح
o  َد َطاَر     باَُب ماَ يقَوُل عن ْف لل    ا
o  ُقَوُل إذا َي َد قوم.     باَُب ماَ     أفطَر عن
o  ُعو به إذا َيد ْدر     باَُب ماَ  َقَ َدَف ليلَة ال    َصاَ
o  لر في َكاَ ْذ َل َكاَف     باَب ا لت ْع    ال

 كتاَب أذكاَر الّصياَم

 رأى القَمَر. باَُب ماَ يقَوله إذا رأى الهلَل، وماَ يقَوُل إذا

ّله رويناَ في مسند الدارمي وكتاَب الترمذي، 1/473 عن طلحة بن عبيد ال
ّله عنه أن ّله عليه وسإلم كاَن إذا رأى الهلل قاَل: رضي ال النبّي صلى ال

ّلُه له ُهّم أ ّل ّبَك "ال َوَر ّبي  لم َر للسْإل َوا لة  َوالّسلَم لن  لليماَ َوا لن  ُيْم ْيناَ باَل َل ّلُه" َع قاَل ال
 )1  ( الترمذي: حأديث حأسن.

ّله عنهماَ قاَل: كاَن ورويناَ في مسند الدارمي، 2/474 عن ابن عمر رضي ال
ّله صلى ّلُه رسإول ال له ُهّم أ ّل َبُر، ال ْك ّلُه أ ّله عليه وسإلم إذا رأى الهلل قاَل: "ال ال

للَماَ لق  لفي ْو ّت َوال لم  للسإل لة وا لن والّسلَم ْيَماَ لل لن وا ْيناَ باَلْم َل ّبناَ َع َتْرَضى، َر َو لحّب  ُت
ّلُه" ّبَك ال  )2  (.َوَر

عن قتاَدة أنه بلغه؛أن نبّي ورويناَ في سإنن أبي داود في كتاَب الدب، 3/475
ّله صلى لهلُل ال ٍءد،  َوُرْش ٍءر  ْي لهلٌل َخ ّله عليه وسإلم كاَن إذا رأى الهلَل قاَل:" ال

َثلث َقََك،  َل ّلذي َخ ّله ا ْنُت باَل ٍءد، آَم َوُرْش ٍءر  ْي لهلُل َخ ٍءد،  َوُرْش ٍءر  ْي ٍءت، ثم يقَول: َخ مرا
لر ْه لبَش َء  َذا وَجاَ َك لر  ْه لبَش َهَب  َذ ّلذي  له ا ّل لل ُد  َذا" الَحْم  .َك

ّله عليه وسإلم كاَن إذا رأى )3  ( وفي رواية الهلل عن قتاَدة "أن النبّي صلى ال
َهه عنه َلين. وفي بعض"صرف وج نسخ أبي داود،  هكذا رواهماَ أبو داود ُمرسَإ

ّله عليه وسإلم حأديث قاَل أبو داود: ليس في هذا الباَب عن النبّي صلى ال
 )4  ( ُمسند صحيح.

 ، عن أبي سإعيد الخدري، عن)5  ( ورويناَه في كتاَب ابن السني 476\5
ّله صلى ّله عليه وسإلم. رسإول ال  ال

 )6  (
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عليه وسإلم عن عاَئشة ،  ّله صلى ال ّله عنهاَ قاَلت أخذ رسإوُل ال رضي ال
َذا بيدي، فإذا القَمر حأين طلع لق إ َذا الغاَسإ َه لمْن َشّر  ّله  لذي باَل ّو َع َت فقَاَل: "

َقَب"  )7  ( َو

ّبة في لر المستح ْوم. باَُب الذكاَ  الّص

ّية الصوم بين القَلب واللساَن كماَ قلناَ في َع في ن غّيره من ُيستحّب أن يجم
العباَدات، فإن اقتصر على القَلب كفاَه، وإن اقتصَر على اللساَن لم يجزئه بل

َتَساََفه عليه في حأاَل صومه أن يقَول: إني ّنة إذا شتَمه غّيُره أو  خلف، والّس
 إني صاَئم، مرتين أو أكثر. صاَئم

ّله عنه؛ أن رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم،1/478 عن أبي ُهريرة رضي ال
ّله ّله صلى ال َفل رسإول ال ُكْم  ُد َذا صاََم أحَأ ّنٌة، فإ َياَُم ُج عليه وسإلم قاَل: "الّص

َول ُفْث  َهلْْ ("فل يرفث ول يجهلْ": قاَل ابن علّن: كذا فيماَ وقفت عليه َيْر َيْج
ًاَ فل من ُدكم صاَئم نسخ، وفيه حأذف وهو كماَ في الصحيحين "فإذا كاَن أحأ

ّبه على هذا الحاَفظِ ولعله على الصواب فيماَ وقف يرفْث ول َهلْ" ولم ين َيْج
َلُه أو عليه من الصول، ثم َت ٌؤ قاَ لن اْمُر لإ َو ًاَ في أصلْ مصحح) ،  رأيته ملحقَ

ُقَلْْ: َي ْل َف َتَمُه  ْين" شاَ َت لئٌم َمّر لئٌم إني َصاَ  )8  (.إني َصاَ

ّله ينزجر، وقيلْ ُيسمع الذي شاَتمه لع يقَوله قلت: قيلْ إنه يقَول بلساَنه و
ّول أظهر. ومعنى بقَلبه لينكّف عن المساَفهة ويحاَفظِ على صياَنة صومه، وال

ّله أعلم. ًاَ لمشاَتمته، وال  شاَتمه: شتمه متعرض

ّله عنه ورويناَ في كتاَبي الترمذي وابن ماَجه، 2/479 عن أبي هريرة رضي ال
ُهم: قاَل: قاَل ُت َو ْع َد ّد  ُتَر َثٌة لَ  َ َثل ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال لئُم رسإوُل ال الّصاَ

ُة َو ْع َد َو لدُل،  للماَُم العاَ َوا لطَر،  ْف ُي ّتى  لم" حَأ ُلو ْظ قاَل الترمذي: حأديث حأسن. الَم
 )9  ( "حأتى" باَلتاَء المثناَة فوق. قلت: هكذا الرواية

َطاَر ْف لل َد ا  باَُب ماَ يقَوُل عن

ّله عنهماَ رويناَ في سإنن أبي داود والنساَئي، 1/480 عن ابن عمر رضي ال
ّله لت قاَل: كاَن النبّي صلى ال ّل َت ْب ُأ، وا ّظم َهَب ال َذ عليه وسإلم إذا أفطر قاَل: "

َبَت َث َو ُق،  ُعُرو َتعاَلى". ال ّلُه  َء ال لإْن شاَ  الْجُر 

ّله تعاَلى: ُهْم ل  { قلت: الظمأ مهموز الخر مقَصور: وهو العطش. قاَل ال ذلَك بأن
ُأ} َظم ُهْم  ُب لصي ًا120[التوبة: ُي لني رأيُت َمن ] وإنماَ ذكرت هذا وإن كاَن ظاَهر

ًا.  )10  ( اشتبه عليه فتوهمه ممدود

عن معاَذ بن زهرة أنه بلغه أن النبّي صلى ورويناَ في سإنن أبي داود، 2/481
ّله عليه وسإلم لقَك ال لرْز َعلى  َو َلَك ُصْمُت  ُهّم  ّل َطْرُت كاَن إذا أفطر قاَل:"ال ْف "أ

 )11  ( هكذا رواه مرسَإل.ً
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ّله ورويناَ في كتاَب ابن السني، 3/482 عن معاَذ بن زهرة قاَل:كاَن رسإوُل ال
ّله عليه َفَصْمُت، صلى ال لني  َن ّلذي أعاَ له ا ّل لل ُد  وسإلم إذا أفطر قاَل: "الَحْم

لني َق َطْرُت" َوَرَز ْف  )12  (.فأ

ّله عنهماَ قاَل ورويناَ في كتاَب ابن السني، 4/483 عن ابن عباَس رضي ال
ّله َوعلى :كاَن النبّي صلى ال َلَك ُصْمناَ،  ُهّم  ّل عليه وسإلم إذا أفطر قاَل: "ال

َطْرناَ، ْف َأ لقَك  ُع لرْز لمي ْنَت الّس ّنَك أ ّناَ إ لم ّبلْْ  َقَ َت  )13  ( َف

ّله بن أبي مليكة ورويناَ في كتاَبي ابن ماَجه وابن السني، 5/484 عن عبد ال
ّله عن عبد ّله عنهماَ قاَل: سإمعت رسإول ال ّله بن عمرو بن العاَص رضي ال ال

ّله عليه ّد" قاَل ابن صلى ال ُتَر ًة ماَ  َو ْع َد َل له  لر ْط لف َد  ْن لع لم  لئ وسإلم يقَول: "إّن للّصاَ
ُلَك ُهّم إني أسإأ ّل ّله بن عمرو إذا أفطَر يقَول:"ال أبي ُمليكة: سإمعُت عبد ال

لفَر ْغ َت ُكلّْ َشْيء أْن  َعْت  لسإ َو لتي  ّل لتَك ا  )14  (."لي لبَرحْأَم

َد ُقَوُل إذا أفطَر عن َي  قوم. باَُب ماَ 

للسإناَد الصحيح، 1/485 ّله رويناَ في سإنن أبي داود وغّيره، باَ عن أنس رضي ال
ّله عليه وسإلم جاَء إلى سإعد بن عباَدة فجاَء بخبز وزيت عنه؛أن النبي صلى ال

َكلَْ فأكلْ، ثم قاَل النبّي صلى لئُموَن، وأ ُكُم الّصاَ َد ْن لع َطَر  ْف ّله عليه وسإلم: "أ ال
ُكُم َعاََم َكُة" َط لئ َ ُكُم الَمل ْي َل َع ّلْت  َوَص ْبَراُر،   )15  (.ال

ّله عليه ورويناَ في كتاَب ابن السني، 2/486 عن أنس قاَل: كاَن النبّي صلى ال
لئُموَن" إلى وسإلم إذا أفطر ُكُم الّصاَ َد ْن لع َطَر  ْف .آخره عند قوم دعاَ لهم فقَاَل: "أ

 )16  (

َدَف ليلَة ُعو به إذا َصاَ َيد ْدر باَُب ماَ  َقَ  ال

رويناَ باَلسإاَنيد الصحيحة في كتب الترمذي والنساَئي وابن ماَجه 1/487
ّله وغّيرهاَ، ّله! إن علمُت ليلة عن عاَئشة رضي ال عنهاَ قاَلت: قلُت ياَرسإول ال

ْعُف القَدر ماَ أقول فيهاَ؟ قاَل: َو فاَ ْف َع لحّب ال ُت ّو  ُف َع ّنَك  ُهّم إ ّل ُقولي: ال ّني" " َع
 )17  ( قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح.

لثر فيهاَ من هذا الدعاَء، ُيك ُيستحّب أن  ّله:  َبناَ رحأمهم ال ُيستحّب قاَل أصحاَ و
ُة القَرآن وسإاَئر الذكاَر والدعوات المستحبة في المواطن الشريفة، وقد قراء

ّله: أسإتحّب أن يكون َق بياَنهاَ مجموعًة ومفّرقًة. قاَل الشاَفعي رحأمه ال سإب
ُيكثَر فيهاَ من ُده في يومهاَ كاَجتهاَده في ليلتهاَ، هذا نّصه: ويستحّب أن  اجتهاَ

ّله العاَرفين، الدعوات بمهماَت المسلمين، فهذا شعاَر الصاَلحين وعباَد ال
ّله  التوفيق. وباَل

َكاَف لت ْع لر في ال َكاَ ْذ َل  باَب ا

لره من الذكاَر. ُيكثر فيه من تلوة القَرآن وغّي ُيستحّب أن 

كتاب أذكار الحّج   
  ُيستحّب أن ّله بعد التلبية     فصلْ:  ّلي على رسإول ال    يص
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  إذا وصلْ مكة     فصلْ: ماَ يفعله المحرم   
  يديه ويدعوا عند الكعبة     فصلْ : يستحب أن يرفع   
  الطواف     فصلْ: في أذكاَر   
  الملتزم     فصلْ: الدعاَء في   
  لحْجر     فصلْ: الدعاَء في    ال
  فصلْ: الدعاَء في البيت   
  فصلْ: في أذكاَر السعي   
  خروجه من مكة إلى عرفاَت     فصلْ: ماَ يقَوله في   
  ّباَت بعرفاَت.     فصلْ: في الذكاَر    والدعوات المستح
  َفة إلى مزدلفة.     فصلْ: الذكاَر َعَر للفاَضة من  ّبة في ا    المستح
  المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام     فصلْ:الذكاَر   
  ّبة في الدفع من المشعر الحرام إلى     فصلْ: الذكاَر المستح

   منًى
  ْوَم النحر     فصلْ: في الذكاَر َي لمنى  .   المستحبة ب
  لمنًى في أياَم التشريق.     فصلْ: في الذكاَر    المستحبة ب
  التهليلْ والتكبير بعد الفراغ من مني     فصلْ : يستحب له   
  شرب ماَء زمزم.     فصلْ: فيماَ يقَوله إذا   
  أراد الخروج من مكة     فصلْ: ماَ يفعله إذا   
  ّله عليه وسإلم     فصلْ: في زياَرة قبر ّله صلى ال رسإول ال

وأذكاَرهاَ

 كتاَب أذكاَر الحّج

ُنشير إلى المهّم من اعلم أن أذكاَر الحّج ودعواته كثيرة ل تنحصر، ولكن 
مقَاَصدهاَ. والذكاَر التي فيه على ضربين: أذكاَر في سإفره، وأذكاَر في نفس
ّله الحّج. فأماَ التي في سإفره فنؤخرهاَ لنذكَرهاَ في أذكاَر السإفاَر- إن شاَء ال

ّله تعاَلى- وأماَ التي في نفس الحج فنذكُرهاَ على ترتيب عملْ الحّج إن شاَء ال
ًاَ من طول الكتاَب، وحأصول تعاَلى، وأحأذُف الدلة والحأاَديث في أكثرهاَ خوف

ُلك فيه الختصاَر السآمة على ًا، فلهذا أسإ له، فإن هذا الباََب طويلٌْ جد لع لل ُمطاَ
ّله  تعاَلى. إن شاَء ال

للحأرام اغّتسلْ وتوضأ ولبس إزاره ورداءه  ، وقد)1  ( فأول ذلك: إذا أراد ا
ّدمناَ ماَ يقَوله المتوضىء والمغتسلْ، ّلي ق ُيص وماَ يقَول إذا لبس الثوب ثم 

ُيستحّب أن يقَرأ في الركعة الولى بعد ركعتين، وتقَدمت أذكاَر الصلة، و
لفُروَن} الفاَتحة َهاَ الكاَ ّي ُقلْْ ياَ أ ّلُه وفي الثاَنية { َو ال ُه ُقلْْ  ٌد}     { فإذا فرغ من أحَأ

ّدم ذكُر َو بماَ شاَء، وتقَ لت والذكاَر الصلة اسإتحّب أن يدع ٍءلْ من الدعوا ُجم
للحأرام نواه بقَلبه. َد بلساَنه قلبه، خلَف الصلة، فإذا أراد ا ُيستحّب أن يساَع و

ّله عّزوجلّْ، ّبيك إلى آخر التلبية. فيقَول: نويُت الحّج وأحأرمُت به ل ّلهّم ل ّبيك ال ل
ّنة، فلو ّية القَلب واللفظِ سإ اقتصر على القَلب أجزأه، ولو اقتصر والواجب ن

 على اللساَن لم يجزئه.

للماَم أبو الفتح سُإليم بن أيوب الرازي: لو قاَل يعني بعد ّلهّم لك قاَل ا هذا: ال
ًاَ. وقاَل غّيره: يقَول أحأرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي كاَن حأسن
ّبي فيقَول: ّني عليه وتقَبله مني، ويل ًاَ: اللهّم إني نويت الحّج فأع لبيَك أيض

ْلك ل ّبيك، إن الحمد والنعمة لك والُم ّبيك ل شريك لك ل ّبيك، ل ّلهّم ل شريك ال
ّول ُيستحّب أن يقَوَل في أ ّله عليه وسإلم، و ّله صلى ال لك. هذه تلبية رسإول ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّبيك بعمرة إن كاَن ّلهّم بحجة إن كاَن أحأرم بحجة، أو ل ّبيك ال ّبيهاَ: ل تلبية يل
ُيعيد ذكَر الحّج والعمرة فيماَ يأتي بعد ذلك من التلبية على أحأرم بهاَ، ول 

 الصحيح المختاَر. المذهب

ُته ول شيء عليه، ّنٌة لو تركهاَ صّح حأّجه وعمر لكن فاَتته واعلم أن التلبيَة سإ
ّله عليه وسإلم، هذا هو ّله صلى ال الفضيلُة العظيمة والقتداء برسإول ال

الصحيح من مذهبناَ ومذهب جماَهير العلماَء، وقد أوجبهاَ بعُض أصحاَبناَ،
َطهاَ لصحة ُتستحّب المحاَفظة واشتر ّول، لكْن  الحّج بعُضهم، والصواُب ال

ّله ّلُه عليهاَ للقتداء برسإول ال ّله عليه وسإلم، وللخروج من الخلف، وال صلى ال
 أعلم.

ّله تعاَلى عن ّبيك وإذا أحأرم عن غّيره قاَل: نويُت الحّج وأحأرمُت به ل فلن، ل
ُيحرم عن نفسه. ّلهّم عن فلن إلى آخر ماَ يقَوله َمن   ال

ّله صلى ّلي على رسإول ال ُيستحّب أن يص ّله عليه وسإلم بعد فصلْ: و ال
ّله تعاَلى ، وأن يدعَو لنفسه ولمن أراد بأمورالتلبية الخرة والدنياَ، ويسأُل ال

ُذ به من الناَر، ّنة، ويستعي َنه والج للكثاَر من التلبية، ويستحّب رضوا ُيستحّب ا و
ًا، ًاَ، وقاَعد لئم ًا، ذلك في كلّْ حأاَل: قاَ ًاَ، وناَزلً، وسإاَئر ًاَ، ومضطجع ًاَ، وراكب وماَشي

ًاَ، وعند ًاَ، وحأاَئض ًاَ، وُجنب لدث ًاَ وغّير ذلك، وُمْح ًاَ ومكاَن ّدد الحأوال وتغاَيرهاَ زماَن تج
السإحاَر، واجتماَع الّرفاَق، وعند القَياَم والقَعود، كإقباَل الليلْ والنهاَر، وعند

ّلهاَ، والصعود والهبوط، والركوب لت، وفي المساَجد ك والنزول، وأدباَر الّصلوا
ّبي في حأاَل ُيل ًا مخصوصة. والصّح أنه ل   الطواف والسعي، لن لهماَ أذكاَر

َته باَلتلبية بحيث ل يشّق عليه، وليس للمرأة َع صو ُيستحّب أن يرف رفع و
ُيكّرر التلبية كلْ مّرة ُيستحّب أن  ُيخاَف الفتتاَن به. و َتهاَ  ثلث الصوت، لن صو
ّلم عليه مرات فأكثر، ويأتي بهاَ متوالية ل يقَطعهاَ بكلم ول غّيره. وإن سإ

ًاَ فأعجبه ُيكره السلم عليه في هذه الحاَلة، وإذا رأى شيئ ّد السلم، و إنساٌَن ر
ّله عليه وسإلم. ّله صلى ال ًء برسإول ال ّبيك إن العيَش عيُش الخرة. اقتدا قاَل: ل

النحر أو واعلم أن التلبية ل تزاُل مستحبًة حأتى يرمَي جمرة العقَبة يوَم
َع التلبية ّدمه عليهاَ، فإذا بدأ بواحأد منهماَ قط للفاَضة إن ق مع يطوَف طواَف ا

ّبي ُيل ّله: و للماَم الشاَفعي رحأمه ال أول شروعه فيه واشتغلَْ باَلتكبير. قاَل ا
َيستلم الركن.  المعتمُر حأتى 

ًاَ- اسإتحّب له أن : إذا وصلْ المحرُم إلى حأرمفصلْ ّله شرف مكة - زاده ال
َذا حَأَرُمَك َه ُهّم  ّل َيوَم يقَوَل: ال لبَك  َذا َع لمن  ّني  لر، وأّم لني على الناَ َفَحّرم ُنَك  وأْم

َدَك، لعباَ َعُث  ْب لتَك، ويدعو بماَ أحأّب. َت َع َطاَ للْ  ْه َوأ لئك  للياَ لمن أو لني  ْل َع  َواْج

َد اسإتحّب : فإذا دخلْ مكة ووقع بصُرهفصلْ له على الكعبة ووصلَْ المسج
ُء ُيستجاَب دعاَ المسلم عند رؤيته الكعبة أن يرفع يديه ويدعو؛ فقَد جاَء أنه 

ًاَ َتْشريف ْيَت  َب َذا ال َه ْد  لز ُهّم  ّل َفُه ويقَول: ال لمن َشّر ْد  لز َو َبًة،  َهاَ َوَم ًاَ  لريم ْك َت َو ًاَ  لظيم ْع َت َو
لمّمْن َكرَمُه  ًا، ويقَول: و لبّر َو ًاَ  لظيم ْع َت َو ًاَ  لريم ْك َت َو ًاَ  لريف َتْش َتَمَره  ْع ُهّم حَأّجه أو ا ّل ال

لم، ثم ّبناَ باَلّسل ّيناَ َر ْنَك الّسلُم، حَأ لم َو ْنَت الّسلُم  يدعو بماَ شاَء من خيرات أ
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ّول ّدمناَه في أ الكتاَب في الخرة والدنياَ، ويقَول عند دخول المسجد ماَ ق
 جميع المساَجد.

ُيستحّب أن يقَول عند اسإتلم الحجر السإود :فصلْ: في أذكاَر الطواف
لم لبس ًاَ:  لبَك أولً، وعند ابتداء الطواف أيض ًاَ  ُهّم إيَماَن ّل َبُر، ال ْك ّلُه أ له، وال ّل ال

لبَك، لكتاَ لب ًاَ  لديقَ َتص ّله عليه وسإلم. َو ّيَك صلى ال لب َن لة  ّن للُس ًاَ  ّتباَع َوا لدَك  ْه َع لب ًء  َوفاَ َو
ُيستحّب أن يكّرر هذا الذكر عند محاَذاة الحجر السإود في كلْ طوفة، ويقَوُل و

ًا  في رمله ْبُرور ًاَ َم ْلُه حَأّج َع ُهّم اْج ّل ًا،)2  (في الشواط الثلثة "ال ُفور ْغ ًاَ َم ْنب  ، وذ
ًاَ ْعي َواْرحَأْم، َوسَإ لفر  ْغّ ُهّم ا ّل ًا". ويقَول في الربعة الباَقية: "ال ُكور َعّماَ َمْش ْعُف  َوا

ّبناَ آتناَ في ُهّم َر ّل ْكَرم، ال َعّز ال ْنَت ال َوأ َلْم  ْع لخرة حَأَسنًة َت َنًة وفي ال ْنياَ حَأَس ّد ال
لر". ّناَ َذاَب ال َع لقناَ   َو

ُهّم ّل ُيقَاَل في الطواف: ال ّله: أحأّب ماَ  ْنياَ قاَل الشاَفعي رحأمه ال ّد لتناَ في ال ّبناَ آ َر
ُيقَاَل في كله، لحأّب أن  ُأ َنًة إلى آخره، قاَل: و َو فيماَ بين حَأَس ُيستحّب أن يدع و

 جماَعٌة فحسن. طوافه بماَ أحأّب من دين ودنياَ، ولو دعاَ واحأد وأّمن

ُيستجاَب هناَلك في خمسة عشر ّله أن الدعاَء  وحُأكي عن الحسن رحأمه ال
ًاَ: في الطواف، وعند الملتزم، وتحت الميزاب، وفي البيت، وعند موضع

الصفاَ والمروة، وفي المسعى، وخلف المقَاَم، وفي عرفاَت، زمزم، وعلى
َيجتهد في وفي المزدلفة، وفي منى، وعند الجمرات الثلث، فمحروم َمن ل 

 الدعاَء فيهاَ.

ُة القَرآن في الطواف ُيستحّب قراء ومذهب الشاَفعي وجماَهيُر أصحاَبه أنه 
ّله الحليمي من ُة القَرآن. واختاَر أبو عبد ال ُع ذكر. وأفضلُْ الذكر قراء لنه موض

ُيستحّب قراءة القَرآن فيه، والصحيُح هو الول. كباَر أصحاَب الشاَفعي أنه ل 
ُة فهي قاَل ُة أفضلُْ من الدعوات غّير المأثورة، وأماَ المأثور ُبناَ: والقَراء أصحاَ

 القَراءة على الصحيح. أفضلْ من

ُيستحّب وقيلْ: القَراءة أفضلْ منهاَ. قاَل الشيخ أبو محمد الجويني رحأمه ّله:  ال
ُظم أجُرهاَ  ّله أعلم. )3  (أن يقَرأ في أياَم الموسإم ختمًة في طوافه فيع  ، وال

َو بماَ َغ من الطواف ومن صلة ركعتي الطواف أن يدع ُيستحّب إذا فر أحأّب، و
لك لد ْب َع ْبُن  َوا ُدَك  ْب َع َناَ  َأ ُهّم  ّل ٍءة ومن الدعاَء المنقَول فيه: "ال لثيَر َك ٍءب  ُنو ُذ لب ُتَك  ْي َت )4  ( أ

لذ لئ َقَاَُم العاَ َذا َم َه َو ٍءة،  َئ ّي ٍءل سَإ ْعماَ ُفوُر وأ َغ ْنَت ال ّنَك أ لفْر لي إ ْغّ لر، فاَ ّناَ لمَن ال لبَك 
لحأيُم".  الّر

ماَ بين الكعبة والحجر السإود. وقد ، وهوفصلْ: في الدعاَء في الملتزم
ُيستجاَب فيه الدعاَء. َناَ أنه  ّدْم  ق

ًا ُد حَأْمد َلَك الَحْم ُهّم  ّل ُء ومن الدعوات المأثورة: "ال لفى ُيكاَ َو َعَمَك،  لن لفي  َوا ُي
لدَك ماَ لم لع َمَحاَ لمي لبَج ُدَك  َدَك، أحْأَم لزي لمَك َم َع لن لع  لمي َلْم على َج ْع َأ َلْم  َوَماَ  َهاَ  ْن لم للْمُت  َع

ْنهاَ لم للْمُت  َع ٍءد ماَ  ّلْم على ُمَحَّم َوسَإ ُهّم َصلّْ  ّل ٍءل؛ ال ُكلّْ حأاَ َعلى  َو َلْم،  ْع َأ َلْم  َوَماَ 
ْذني لع َأ لم، و لجي لن الّر ْيطاَ لمَن الّش لني  لعذ ُهّم أ ّل ٍءد؛ ال لل ُمَحّم َعلى آ ٍءء، َو ُكلّْ سُإو لمْن 

ُهّم ّل له؛ ال لفي للي  لرْك  َباَ َو لني  َت ْق لبَماَ َرَز لني  ْع ّن َق ْيَك، َو َل َع لدَك  ْف َو لم  ْكَر َأ لمْن  لني  ْل َع اْج
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

لة َقَاََم لت لبيلَْ السْإ لني سَإ لزْم ْل لميَن!" وأ َل ْلقَاََك ياَ َرّب العاَ ّتى أ ثّم يدعو بماَ )5  ( حأ
 أحأب.

لحْجر بكسر الحاَء وإسإكاَن الجيم، وهو محسوب ،فصلْ: في الدعاَء في ال
ُء ُيستجاَب الدعاَ ّدمناَ أنه   فيه. من البيت. وقد ق

ٍءة)6  ( ومن الدعاَء المأثور ّقَ لمْن ُش ُتَك  ْي َت َفَك  فيه: "ياَ َرّب أ ْعُرو َؤّملً َم ٍءة ُم َد لعي َب
لفَك ْعُرو لمْن َم ًاَ  ْعُروف لني َم ْل لن ًاَ َفأ ْعُروف َواَك ياَ َم لسإ لف َمْن  ْعُرو َعْن َم له  لب لني  لني ْغ ُت

لف". ْعُرو  باَلَم

ُء فيه. ، وقدفصلْ: في الدعاَء في البيت ُيستجاَب الدعاَ ّدْمناَ أنه   ق

ّله عنهماَ؛أّن ورويناَ في كتاَب النساَئي، 1/488 ُأسإاَمَة بن زيد رضي ال عن 
ّله صلى ُدبر رسإوَل ال ّله عليه وسإلم لماَ دخلَْ البيَت أتى ماَ اسإتقَبلَْ من  ال

ّده َهه وخ َع وج َله الكعبة فوض ّله تعاَلى وأثنى عليه وسإأ َد ال لم عليه، وحأ
ٍءن من َله باَلتكبير واسإتغفَره، ثم انصرَف إلى كلّْ رك لة، فاَسإتقَب لن الكعب أركاَ

ّله عّزوجلّْ ( .والمسألة والسإتغفاَر، ثم خرَج والتهليلْ والتسبيح والثناَء على ال
7( 

ّنة أن ، وقدفصلْ: في أذكاَر السعي ُء فيه، والّس ُيستجاَب الدعاَ ّدم أنه  تقَ
ّلُه ُيطيلْ القَياَم على الصفاَ ويستقَبلْ َبُر ال ْك ّلُه أ ّبر ويدعو فيقَول: "ال ُيك الكعبة ف

َبُر ْك ّلُه أ َبُر ال ْك ّله على ماَ أ لل ُد  َداناَ، والَحْم َه َبُر على ماَ  ْك ّلُه أ ُد، ال له الَحْم ّل لل أولناَ، و
َلُه َو ْلُك  َلُه الُم َلُه،  لريَك  ُه ل َش َد َوحْأ ّلُه  لإلّ ال لإلَه  ْيُر ل  له الَخ لد َي لب لميُت  ُي ليي و ُيْح ُد  الَحْم

لديٌر، ل َق ٍءء  ُكلّْ َشْي َو على  ُه َهَزَم َو َو ُه،  َد ْب َع َنَصَر  َو ُه،  َد ْع َو ّلُه أنَجَز  لإلّ ال لإلَه 
لصيَن الحْأَزاَب لل ُه، ُمْخ ّياَ لإلّ إ ُد  ُب ْع َن َول  ّلُه،  لإلّ ال َلَه  لإ ُه، ل  َد َه َوحْأ لر َك ْو  َل َو ّديَن  َلُه ال

لني ُعو ْد ْلَت: ا ُق ّنَك  لإ ُهّم  ّل لفُرون؛ ال ّني الكاَ َد، وإ لميعاَ للُف ال ُتْخ ّنَك ل  لإ َو ُكْم،  َل لجْب  َت أسْإ
لتني ْي َد َه ُلَك كماَ  للٌم". أسإأ َناَ ُمْس ّفاَني وأ َو َت َت ّتى  ّني حأ لم َعُه  لز ْن َت لم أْن ل  للسْإل  لل

مّرات، ول ثم يدعو بخيرات الدنياَ والخرة، ويكّرر هذا الذكر والدعاَء ثلَث
لت التي ّبي؛ وإذا وصلْ إلى المروة َرَقى عليهاَ وقاَل الذكاَر والدعوا قاَلهاَ ُيل

 على الصفاَ.

ّله عنهماَ أنه كاَن يقَول على الصفاَ: ، )8  ( ورويناَ ُهّم عن ابن عمر رضي ال ّل ال
َلَك، َوُرسُإ َءَك  لبياَ ْن َتَك وأ َك لئ لحّب َمل ُن ّبَك، و لح ُن ْلناَ  َع ُهّم اْج ّل لحيَن؛ ال لل َدَك الّصاَ لعباَ لحّب  ُن َو

َوإلى ْيَك  َل ْبناَ إ ّب لحيَن؛ حَأ لل لدَك الّصاَ لعباَ للَك وإلى  َوُرسُإ لئَك  لبياَ ْن َلى أ لتَك وإ َك لئ ُهّم َمل ّل ال
َلناَ في لفْر  ْغّ ُعْسَرى، وا ْبناَ ال ّن َوَج ُيْسَرى،  لمْن َيّسْرناَ لل ْلناَ  َع َواْج لة والولى،  لخَر ال

لقَيَن". ّت لة الُم  أئّم

َواْرحَأْم لفْر  ْغّ َعّماَ ويقَول في ذهاَبه ورجوعه بين الصفاَ والمروة: َرّب ا َوْز  َوتجاَ
لتناَ في ُهّم آ ّل ْكَرُم؛ ال َعّز ال ْنَت ال ّنَك أ َلُم إ ْع َناَ َت لق َو َنًة  لة حَأَس لخَر لفي ال َنًة و ْنياَ حَأَس ّد ال

لر. ّناَ َذاَب ال  َع

لب ومن الدعية المختاَرة في السعي وفي كلْ مكاَن: ُلو ُقَ ّلَب ال َقَ ُهّم ياَ ُم ّل )9  ( ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

لنَك  لبي على دي ْل َق ّبْت  لت)10  ( َث لجباَ ُلَك ُمو ُهّم إني أسإأ ّل لئَم  ، ال َعَزا َو لتَك،  َرحْأَم
ْوَز َف َوال ٍءم،  ْث ُكلّْ إ لمْن  َوالّسلَمَة  لتَك،  لفَر ْغ ّني َم ُهّم إ ّل لر؛ ال ّناَ لمَن ال َة  ّنجاَ َوال لة،  ّن باَلَج

َدى ُه ُلَك ال لرَك أسإأ ْك َوُش لرَك  ْك لذ ّني على  لع ُهّم أ ّل َنى؛ ال لغ َوال َفاََف  َع َقَى وال ّت وال
للْمُت َع له ماَ  ّل ُك لر  ْي لمَن الَخ ُلَك  ُهّم إني أسإأ ّل لتك؛ ال َد َباَ لع لن  َلْم َوحُأْس ْع َأ َلْم  َوماَ  ْنُه  لم

ْنُه لم للْمُت  َع له ماَ  ّل ُك لمَن الّشّر  لبَك  ُذ  ُعو َوماَ قّرب وأ ّنَة  ُلَك الَج َلْم، وأسإأ ْع َلْم أ َوَماَ 
ٍءلْ َعَم ْو  ْول أ َق لمْن  ْيهاَ  َل َقّرَب )11  ( لإ َوَماَ  لر  ّناَ لمَن ال لبَك  ُذ  ُعو ْو ، وأ ٍءل أ ْو َق لمنْن  ْيهاَ  َل إ

ٍءلْ. ولو قرأ القَرآن كاَن أفضلْ. وينبغي أن يجمع بين هذه الذكاَر والدعوات َعَم
 والقَرآن، فإن أراد القتصاَر أتى باَلمهّم.

ُيستحّب.مكة إلى عرفاَت فصلْ: في الذكاَر التي يقَولهاَ في خروجه من  
لمنًى أن ًاَ إلى  ُعو، إذا خرَج من مكة متوجه ْد َلَك أ َو ّياََك أْرُجو،  ُهّم إ ّل يقَول: ال

للي، للَح أَم لني َصاَ ْغ ّل َب للْ َف ْه له على أ لب ْنَت  َن لبماَ َم َعلّي  ُنْن  َواْم لبي،  ُنو ُذ للي  لفْر  ْغّ وا
لتَك َع لديٌر طاَ َق ٍءء  ُكلّْ َشْي ّنَك على  لحّب.)12  ( إ ُت َفَة اسإ َعَر لمنًى إلى   وإذا سإاَر من 

َعلْْ ْدُت، فاَْج لريَم أَر َك َهَك ال َوْج َو َوّجهُت،  َت ْيَك  َل ُهّم إ ّل ًا، أن يقَول: ال ُفوَر ْغ لبي َم ْن َذ
ّنَك ْبني إ ّي ُتَخ َولَ  لني  ًا، واْرحَأْم ْبُرور ّبي ويقَرأ َوحَأّجي َم َل ُي لديٌر . و َق ٍءء  على كلّْ َشْي

ُيكثر من سإاَئر الذكاَر ْنياَ القَرآن، و ّد لتناَ في ال ُهّم آ ّل والدعوات، ومن قوله: ال
لة لخَر َنًة وفي ال لر. حَأَس ّناَ َذاَب ال َع لقناَ  َو َنًة   حَأَس

ّباَت  بعرفاَت. فصلْ: في الذكاَر والدعوات المستح

ّدمناَ في أذكاَر العيد حأديث ّله عليه وسإلم )13  ( قد ق لء" النبّي صلى ال ّدعاَ ْيُر ال َخ
َفة، َعَر ْوَم  ّلُه َي لإلّ ال لإلَه  للي: ل  ْب َق لمْن  ّيوَن  لب ّن َوال ْلُت أناَ  ُق ْيُر ماَ  لريَك َوَخ ُه ل َش َد َوحْأ

ٍءء ُكلّْ َشْي َو على  ُه َو ُد  َلُه الَحْم َو ْلُك  َلُه الُم لديٌر". َلُه،   َق

ُد في ذلك، فهذا َيجته للكثاَُر من هذا الذكر والدعاَء، و ُيستحّب ا اليوم أفضلُْ ف
ُده والمعّول عليه، فينبغي )14  ( أياَم السنة للدعاَء، وهو ُمعظم الحج ، ومقَصو

َو أن ُوسإَعه في الذكر والدعاَء وفي قراءة القَرآن، وأن يدع للنساَُن  َغ ا يستفر
الدعية، ويأتي بأنواع الذكاَر، ويدعو لنفسه ويذكر في كلّْ مكاَن، ويدعو بأنواع

ًا ومع جماَعة، ويدعو لنفسه ووالديه وأقاَربه ومشاَيخه وأصحاَبه منفرد
أحأسن إليه وجميع المسلمين. وليحذر كلّْ وأصدقاَئه وأحأباَبه، وسإاَئر َمن

لر من التقَصير في ذلك كله، فإن هذا اليوم ل يمكن تداركه، بخلف غّيره. الحذ
ُيشغلْ ّنه  َع في الدعاَء، فإ ّلُف السج َع ول يتك ُيذهُب النكساَر والخضو القَلَب و

ّلة والخشوع، ول بأس بأن ٍءت محفوظة والفتقَاَر والمسكنة والذ يدعو بدعوا
ّلف ترتيبهاَ ومراعاَة  إعرابهاَ. معه له أو غّيره مسجوعة إذا لم يشتغلْ بتك

ّفظِ ّنة أن يخفَض صوته باَلدعاَء، ويكثر من السإتغفاَر والتل باَلتوبة من والّس
يستبطىء جميع المخاَلفاَت مع العتقَاَد باَلقَلب ويلّح في الدعاَء ويكّرره، ول

ّله تعاَلى والثناَء عليه سإبحاَنه للجاَبة، ويفتح دعاَءه ويختمه باَلحمد ل وتعاَلى، ا
ّله عليه وسإلم، وليختمه بذلك ّله صلى ال والصلة والتسليم على رسإول ال

 على أن يكون مستقَبلَْ الكعبة وعلى طهاَرة. وليحرص

لء ورويناَ في كتاَب الترمذي، 2/489 ّله عنه قاَل:أكثُر دعاَ عن علّي رضي ال
ّله ُد كاَلذي النبّي صلى ال َلَك الحم ُهّم  ّل َعَرفة في الموقف: "ال عليه وسإلم يوم 

ًا ْيَك نقَوُل، وخير َل لتي، وإ َوَمَماَ َي  َوَمْحياَ لكي،  ُنُس َو لتي  َلَك َصل ُهّم  ّل مماَ نقَوُل؛ ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

لر، ْب َقَ لب ال َذا َع لمْن  لبَك  ُذ  ُعو ُهّم إني أ ّل ُتَراثي؛ ال َلَك َرّب  َو للي،  لر، مآ ْد لة الّص َوسَإ َوسْإ َو
لمْن َشّر لبَك  ُذ  ُعو لإني أ ُهّم  ّل لر؛ ال لت الْم له الّريُح َوَشتاَ ُء ب  )15  (."ماَ تجي

للكثاَر من التلبية فيماَ بين ذلك، ومن الّصلة والسلم ُيستحّب ا على رسإول و
لثَر من البكاَء مع الذكر والدعاَء، ُيك ّله عليه وسإلم، وأن  ّله صلى ال فهناَلك ال

ُتستقَاَل العثرات، وترتجى الطلباَت، وإنه لموقٌف عظيم َبرات، و َع ُتسكُب ال
ّله المخلصين، وهو أعظم مجاَمع الدنياَ.  وَمجمع جليلْ، يجتمُع فيه خياَر عباَد ال

ْنياَ)16  (ومن الدعية المختاَرة  ّد لتناَ في ال ُهّم آ ّل َنًة  : "ال لة حَأَس لخَر لفي ال َنًة و حَأَس
لر". ّناَ َذاَب ال َع لقناَ   َو

ّنه ل ًا، وإ لثير َك ًاَ  ْلم ُظ لسي  ْف َن َلْمُت  َظ ُهّم إني  ّل ْغّفْر لي "ال ْنَت، فاَ لإلّ أ ُنوَب  ّذ لفُر ال ْغ َي
لدَك، لمْن عن ًة  لفَر ْغ لحأيُم". َم ُفوُر الّر َغ ْنَت ال ّنَك أ لني إ  َواْرحَأْم

لفي لبهاَ شأني  للْح  ُتْص ًة  لفَر ْغ لفْر لي َم ْغّ ُهّم ا ّل ُد "ال َع لني َرحْأَمًة أسْإ لن، واْرحَأْم ْي ّداَر ال
ُتْب علّي َو لن،  ْي ّداَر َهاَ في ال لة ل لب َقَاََم لت لني السْإ لزْم ْل ًا، وأ َبد ُثهاَ أ ُك ْن ًاَ ل أ َنُصوحأ َبًة  ْو َت

ُغ ًا". َأزي َبد ْنهاَ أ  َع

لعّز لة إلى  َي لص ْع ُذّل الَم لمْن  لني  ْل ُقَ ْن ُهّم ا ّل لمَك، "ال َعْن حَأَرا للَك  لني بَحل لن ْغّ لة، وأ َع ّطاَ ال
لتَك، َي لص ْع َعْن َم لتَك  َع لبطاَ َواَك". َو لسإ َعّمن  للَك  َفْض لب  َو

له، ّل ُك لمَن الّشّر  لني  ْذ لع لري وأ ْب َق َو لبي  ْل َق ّوْر  َن َو ّلُه". " ُك ْيَر  ْع لي الَخ  واْجَم

للفاَضة من ّبة في ا َفة إلى مزدلفة. فصلْ: في الذكاَر المستح  َعَر

للكثاَُر من التلبية في كلْ موطن، وهذا من ُيستحّب ا ُيكثر قد تقَدم أنه  آكدهاَ. و
ُيستحّب أن يقَول  ّلُه)17  (من قراءة القَرآن ومن الدعاَء، و ّلُه، وال لإلّ ال لإلَه   : ل 

ُيكّرر ذلك. َبُر، و ْك  أ

ّياََك)18  ( ويقَول َغُّب، وإ ُهّم أْر ّل ْيَك ال َل لإ لني  :  ْق لني واْرُز ْقَ ّف َو َو لكي  ُنُس ّبلْْ  َقَ َت َف أْرُجو، 
َثَر ْك لر أ ْي لمَن الَخ له  لريُم. في َك ُد ال َوا ّلُه الَج ْنَت ال ّنَك أ ْبني إ ّي ُتَخ َول  ُلُب،  ْط  ماَ أ

ّدَم في أذكاَر العيد بياَن فضلْ إحأياَئهاَ باَلذكر وهذه الليلة هي ليلة العيد، وقد تقَ
ُنه في الحرم والصلة، وقد انضّم إلى شرف الليلة شرُف المكاَن، وكو

للحأرام، وَمجمُع الحجيج، وعقَيب هذه العباَدة العظيمة، وتلك الدعوات وا
 ذلك الموطن الشريف. الكريمة في

ّله.والمشعر الحرام فصلْ: في الذكاَر المستحبة في المزدلفة  قاَل ال
ُتْم  {تعاَلى:  َفْض َذا أ ّلَه )19  (     فإ ُكُروا ال ْذ ٍءت فاَ َفاَ َعَر لم )20  ( لمْن  لر الَحَرا َع َد الَمْش ْن ( ع

ُتْم)21 ْن ُك لإْن  َو ُكْم  َدا َه ُه كماَ  ُكُرو ْذ ّلين}  وا لمَن الّضاَ َل له  لل ْب َق ]198[البقَرة: لمْن 
ُيستحّب للكثاَُر من الدعاَء في المزدلفة في ليلته، ومن الذكاَر والتلبية ف ا

ّدمناَه في الفصلْ الذي قبلْ هذا. وقراءة القَرآن  فإنهاَ ليلة عظيمة. كماَ ق
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

لني َق َتْرُز ُلَك أْن  ُهّم إني أسإأ ّل لن ومن الدعاَء المذكور فيهاَ: ال َذا الَمكاَ َه في 
ّلُه، وأْن ُك لني  للَح شأ ُتْص له، وأْن  ّل ُك لر  ْي َع الَخ لم َ َجوا ّنه ل ّلُه، فإ ُك ّني الّشّر  َع لرَف  َتْص

َ َول ْيُرَك،  َغّ َعلُْ ذلَك  ْف ْنَت َي لإلّ أ له  لب ُد   .)22  ( َيُجو

َغ في ّول وقتهاَ، وباَل ّلى الصبَح في هذا اليوم صلّهاَ في أ تبكيرهاَ، ثم وإذا ص
ُيسّمى ُقَزحا" يسيُر إلى المشعر الحرام، وهو جبلْ صغير في آخر المزدلفة  "

َته َده، وإل وقف تح َع ُده َص مستقَبلَْ بضم القَاَف وفتح الزاي، فإن أمكنه صعو
ّبحه ُيس ُيوحّأده و ّلله و ُيه ّبره و ُيك ّله تعاَلى و َيحمد ال ُيكثر من التلبية الكعبة، ف و

له لفي َتناَ  ْف َق َو ُهّم كماَ  ّل ُيستحّب أن يقَوَل: ال لرَك والدعاَء، و ْك لذ ْقَناَ ل ّف َو َف ّياَه،  َتناَ إ ْي وأَر
َلناَ لفْر  ْغّ َوا َتناَ،  ْي َد َه ّق:  كماَ  ُلَك الَح ْو َق َو للَك  ْو َقَ لب َتناَ  ْد َع َو َناَ كماَ  لمْن  {َواْرحَأم ُتْم  فإذا أفْض

ُكْم َهدا ُه كماَ  ُكُرو ْذ لم وا لر الَحَرا َع َد الَمْش ْن لع ّله  ُكُروا ال ْذ ٍءت فاَ لمَن     َعرفاَ َل له  ْبل َق لمْن  ُتْم  ْن ُك وإْن 
ْيُث أفاََض لمْن حَأ ّلين، ثّم أفيُضوا  ُفوٌر َرحأيٌم}     الّضاَ َغّ ّله  ّله إّن ال لفُروا ال ْغ َت ّناَُس واسْإ ال

ُيكثر من قوله: 199 ـ 198[البقَرة:  لفي  {] و لتناَ  َناَ آ ّب لة     َر لخر َنًة وفي ال ْنياَ حَأَسض ّد ال
لر ّناَ َعذاب ال لقناَ  َو َنًة   ].201[البقَرة:  }  حَأَس

َلَك َو ّلُه،  ُك َلَك الَحْمد  ُهّم  ّل ُيستحّب أن يقَول: "ال ّلُه، و ُك ّلُه، ولك الَجلُل  ُك َكماَُل  ال
لفْر ْغّ ُهّم ا ّل ّلُه، ال ُك لقََي، ولك التقَديس  َب لفيماَ  لني  لصْم ْع َوا ُتُه،  ْف َل َع ماَ أسْإ لي َجمي

ً َعَمل ْقني  لم"  َواْرُز لظي َع للْ ال َفْض َذا ال ّني ياَ  له ع لب َتْرَضى  ًاَ  للح  )23  (َصاَ

لدَك، َباَ لع َواّص  ْيَك بَخ َل لإ ُع  لف َتْش ُهّم إني أسْإ ّل ُلَك أْن "ال ْيَك، أسإأ َل لإ لبَك  َوسّإلُْ  َت وأ
له، ّل ُك لر  ْي َع الَخ لم َوا لني َج َق ُتْصلَح َتْرُز لئَك، وأْن  للياَ ْو َعلى أ له  لب ْنَت  َن لبَماَ َم َعلّي  َتُمّن  وأن 

لميَن!" حأاَلي في لحأ ْنياَ ياَ أْرحَأَم الّرا ّد َوال لة  لخَر  )24  ( ال

ّبة في الدفع من  إذا.المشعر الحرام إلى منًى فصلْ: في الذكاَر المستح
ُه التلبيُة أسإفر الفجُر انصرَف من المشعر الحرام لمنًى، وشعاَر ًاَ إلى  متوجه

ّله، للكثاَُر من ذلك ك ُء وا وليحرْص على التلبية فهذا آخر زمنهاَ، والذكاَُر والدعاَ
ّدر له في عمره تلبية بعدهاَ. ُيقَ  وربماَ ل 

ْوَم َي لمنى   إذا انصرَف من المشعر.النحر فصلْ: في الذكاَر المستحبة ب
ُيستحّب أن لمنًى  َفًى، الحرام ووصلَْ  ًاَ ُمعاَ للم لنيهاَ سإاَ َغ ّل َب ّلذي  له ا ّل لل ُد  يقَول: "الَحْم

ُهّم ّل َتُمّن ال ُلَك أْن  لتَك أسإأ ْبَض َق ُدَك وفي  ْب َع ُتهاَ وأناَ  ْي َت ْد أ َق َنى  لم له  لذ لبَماَ َه َعلّي 
لمْن لبَك  ُذ  ُعو ُهّم إني أ ّل لئَك؛ ال ْنَت به على أولياَ َن لني ياَ َم لدي لة في  َب لصي َوالُم لن  لحْرماَ ال

لميَن!" لحأ  . )25  ( أْرحَأَم الّرا

ّول حأصاَة واشتغلَْ َقَبة قطَع التلبية مع أ َع َع في رمي جمرة ال باَلتكبير فإذا شر
ْدي َه ُيسّن الوقوف عندهاَ للدعاَء، وإذا كاَن معه  ّبر مع كلْ حأصاَة، ول  ُيك ف

ّلُه له وال ّل لم ال لبْس َبُر؛ فنحَره أو ذبحه، اسإتحّب أن يقَول عند الذبح أو النحر: " ْك أ
ْنَك لم ُهّم  ّل ّلم، ال لله وسَإ ٍءد وعلى آ ُهّم َصلّْ على ُمَحّم ّل ّبلْْ ال َقَ َت ّني" أو  لم ّبلْْ  َقَ َت ْيَك،  َل لإ َو

ٍءن إن كاَن يذبحه عن غّيره. ُفل  لمْن 

ُيمسك ناَصيته َلَق رأسإه بعد الذبح فقَد اسإتحّب بعض علماَئناَ أن   وإذا حأ

ًاَ ثم يقَول: )26  ( ّبر ثلث ُيك ُد بيده حأاَلة الحلق و َداناَ، والَحْم َه ّله على ماَ  ُد ل الَحْم
ْيناَ؛ َل َع له  لب َعَم  ْن له على ماَ أ ّل ُنوبي، لل ُذ لفْر لي  ْغّ َوا ّني  لم ّبلْْ  َقَ َت َف َيتي  لص َناَ له  لذ َه ُهّم  ّل ال
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ُهّم ّل لمين. ال لة,ِ آ لفَر ْغ َع الَم لسإ َوا لريَن، ياَ  َقَّص لقَيَن والُم ّل ْلُمَح لفْر لي ول ْغّ وإذا فرغ من ا
َكناَ؛ ُنُس ّناَ  َع َقَضى  له الذي  ّل لل ُد  ّبر وقاَل: الَحْم ًاَ الحلق ك لقَين َي َو ًاَ  ْدناَ إيَماَن لز ُهّم  ّل ال

َناَ َل لفْر  ْغّ َوا ًاَ،  َعون َو ًاَ  لفيقَ ْو َت لعيَن. َو للميَن أْجَم لتناَ والُمْس ُأّمهاَ لئناَ و  ولباَ

لمنًى في أياَم  التشريق. فصلْ: في الذكاَر المستحبة ب

ْيَشَة الخير رويناَ في صحيح مسلم، 3/490 َب ُن  الهذلّي الصحاَبي رضي)27  ( عن 
ّله عنه قاَل:  ال

لق  لري ّتْش ّياَُم ال ّله عليه وسإلم: "أ ّله صلى ال ٍءب)28  (قاَل رسإول ال َوُشْر ٍءلْ  ْك ّياَُم أ  أ
له ّل لر ال ْك ْذ ُلهاَ قراءة.َتعاَلى" َو للكثاَر من الذكاَر، وأفض ُيستحّب ا القَرآن.  ف

ّنة أن يقَف في أياَم الرمي كلْ يوم عند الجمرة الولى إذا رماَهاَ، والس
ّبح، ويدعو مع حأضور ُيس ّللُْ، و ُيه ّبر، و ُيك ّله تعاَلى، و ويستقَبلْ الكعبة، ويحَمد ال
َيمكُث كذلك قدَر قراءة سإورة البقَرة، ويفعلُْ في القَلب وخشوع الجوارحا، و

الثاَنية وهي الوسإطى كذلك، ول يقَُف عند الثاَلثة، وهي جمرة العقَبة. الجمرة
 )29  (

لمنًى فقَدفصلْ ّلق باَلحّج لكنه : وإذا نفَر من  َق ذكٌر يتع انقَضى حأّجه ولم يب
ُيستحّب له التكبير والتهليلْ والتحميد والتمجيد وغّير ذلك من الذكاَر مساَفر، ف

ّله تعاَلى. المستحبة للمساَفرين. وسإيأتي ُنهاَ إن شاَء ال  بياَ

الحّج وإذا دخلْ مكة وأراد العتماَر فعلْ في عمرته من الذكاَر ماَ يأتي به في
في المور المشتركة بين الحّج والعمرة، وهي: الحأرام والطواف والسعي

ّله أعلم. والذبح  والحلق، وال

 زمزم. فصلْ: فيماَ يقَوله إذا شرب ماَء

ّله عليه عن رويناَ 4/491 ّله صلى ال ّله عنه قاَل: قاَل رسإول ال جاَبر رضي ال
ُء زْمَزَم َلُه" وسإلم: "َماَ لرَب  ُء والخياَُر به،.للماَ ُش لملَْ العلماَ َع  وهذا مماَ 

َبه ُيستحّب لمن شر ٍءة فناَلوهاَ. قاَل العلماَء: ف ُبوه لمطاَلَب لهم جليل فشر
لني للمغفرة َغ َل َب ّنُه  ُهّم إ ّل ٍءض ونحو ذلك أن يقَول عند شربه: ال أو للشفاَء من مر

ّله عليه وسإلم قاَل: أّن ّله صلى ال َلُه َرسُإوَل ال لرَب  للَماَ ُش ُء َزْمَزَم  ُهّم ""ماَ ّل ال
لفْر ْغّ َذا، فاَ َك َذا و َك َعلَْ بي  ْف َت لل َو لفَر لي  ْغ َت لل ُبُه  ُهّم إني وإني أْشَر ّل َعلْْ. أو: ال ْف لو ا لي أ

لفني، َفاَْش له  لب ًاَ  لفي َتْش ُبُه ُمْس ّله أعلم.  أْشَر  )30  (ونحو هذا، وال

َتَزم إلى وطنه طاََف فصلْ: وإذا أراد الخروج من مكة َداع، ثم أتى المل َو لل
ُتك، ْي َب ْيُت  َب ُهّم، ال ّل لتَك، فاَلتزمه، ثم قاَل: "ال ْبُن أَم لدَك وا َعب ْبُن  َوا ُدَك  ْب َع ُد  ْب َع َوال

لني على ماَ سَإّخْرَت َت ْل لني حَأَم َت ْغ ّل َب َو لدَك،  لبل لفي  َتني  ّيْر ّتى سَإ لقََك، حأ ْل لمْن َخ لي 
لتَك ْعَم لن ْد عني لب َد ّني فاَْز َع لضيَت  ْنَت َر ُك لكَك، فإْن  لسإ لء َمناَ َقَضاَ لني على  َت ْن َع ّتى أ حأ

َواُن َذا أ َه لري،  َدا لتَك  ْي َب َعْن  َينأى  ْبلَْ أْن  َق لمَن الَن  َف لإلّ  َو ًاَ  ْنَت لرض لذ لصَرافي، إْن أ ْن ا
َول لتَك،  ْي َب لب َول  لبَك  ٍءل  لد ْب َت ْيَر ُمْس َغّ لني لي  ْب لح ُهّم فأْص ّل لتَك، ال ْي َب َعْن  َول  ْنَك  َع ٍءب  لغّ َرا

لني َد َب َيَة في  لف َتَك ماَ العاَ َع لني طاَ ْق َواْرُز لبي،  َل َقَ ْن لسْن ُم لني، وأحْأ لدي لعْصَمَة في  َوال
ٍءء ُكلّْ َشْي ّنَك على  ْنياَ، إ ّد لة وال لخر ْيَري ال ْع لي َخ لني، واْجَم َت ْي َقَ ْب لديٌر"  أ  )31  (ق
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله سإبحاَنه وتعاَلى، َء ويختمه باَلثناَء على ال والصلة على ويفتتُح هذا الدعاَ
ّله عليه وسإلم كماَ تقَدم في غّيره من الدعوات. وإن ّله صلى ال رسإول ال

ًاَ اسإتحّب لهاَ أن تقَف على باَب المسجد وتدعو بهذا الدعاَء كاَنت امرأة حأاَئض
ّله أعلم. ثم تنصرف،  وال

ّله عليه وسإلم ّله صلى ال  وأذكاَرهاَ. فصلْ: في زياَرة قبر رسإول ال

ّله ّله صلى ال عليه اعلم أنه ينبغي لكلْ من حأّج أن يتوجه إلى زياَرة رسإول ال
ّله عليه وسإلم وسإلم، سإواء كاَن ذلك طريقَه أو لم يكن، فإن زياَرته صلى ال

وأفضلْ الطلباَت، فإذا توّجه للزياَرة )32  ( القَرباَت وأربح المساَعي من أهّم
َع بصُره على أكثَر ّله عليه وسإلم في طريقَه، فإذا وق من الصلة عليه صلى ال

ّله أشجاَر المدينة َيعرُف بهاَ زاد من الصلة والتسليم عليه صلى ال لمهاَ وماَ  وحَأر
ّله عليه وسإلم، وأن عليه وسإلم، وسإأَل َعه بزياَرته صلى ال ّله تعاَلى أن ينف ال

َده بهاَ في الدارين، لني في ُيسع ْق َواْرُز لتَك  َواَب َرحْأَم ْب َعلّي أ َتْح  ْف ُهّم ا ّل وليقَلْْ: ال
لة لتَك لزياََر َع َطاَ ْهلَْ  َءَك وأ للياَ ْو َتُه أ ْق ّله عليه وسإلم ماَ رز ّيَك صلى ال لب َن لر  ْب لفْر َق ْغّ وا

ُؤول. وإذا أراد دخول المسجد اسإتحّب أن ْيَر َمْس لني ياَ َخ يقَوَل ماَ لي واْرحأم
ّلى تحية ّدمناَه في أول الكتاَب، فإذا ص يقَوله عند دخول باَقي المساَجد، وقد ق

المسجد أتى القَبر الكريم فاَسإتقَبله واسإتدبر القَبلة على نحو أربع أذرع من
ْيَك ياَ َرسُإوَل جدار القَبر، َل َع ًا ل يرفع صوته، فيقَول: "الّسلُم  ّلم مقَتصد وسإ

ّله! َياَ ال ْيَك  َل َع له! الّسلُم  لقَ ْل لمْن َخ ّله  َة ال لخيَر ْيَك ياَ  َل َع له! الّسلُم الّسلُم  ّل لبيَب ال حَأ
َتَم َوَخاَ لليَن  لد الُمْرسَإ ّي َياَ سَإ ْيَك  َل لبَك َع للَك وأْصحاَ َوعلى آ ْيَك  َل َع ّييَن! الّسلُم  لب ّن ال

لتَك ْي َب للْ  ْه ْغَت وأ ّل َب ّنَك  ُد أ َه لحيَن؛ أْش لل لر الّصاَ لئ َوسإاَ ّييَن  ّنب َعلى ال ْيَت َو ّد َلَة، وأ الّرسإاَ
ّناَ َع ّلُه  َفَجَزاَك ال ُلّمَة،  َنَصْحَت ا َو َنَة،  له" الماَ لت ُأّم َعْن  ْفَضلَْ َماَ َجَزى َرسُإولً  )33  ( أ

ّله عليه ّله صلى ال ٌد باَلّسلم على رسإول ال وسإلم قاَل: وإن كاَن قد أوصاَه أحأ
ّله من فلن بن فلن! ثم يتأخَر قدر ذراع إلى جهة الّسلم عليك ياَ رسإوَل ال

ُعمر رضي ًاَ آخَر للسلم على  ّلم على أبي بكر، ثم يتأخُر ذراع ُيس ّله يمينه ف ال
ّله عليه ّله صلى ال له رسإول ال ُقباَلة وج ّول  عنهماَ، ثم يرجُع إلى موقفه ال

ّق نفسه، ويتشفُع به إلى ربه سإبحاَنه وتعاَلى، ويدعو وسإلم فيتوسإلُْ به في حأ
ولوالديه وأصحاَبه وأحأباَبه وَمن أحأسَن إليه وسإاَئر المسلمين، وأن لنفسه

َد في إكثاَر ّله تعاَلى َيجته الدعاَء، ويغتنم هذا الموقف الشريف ويحمد ال
ّلله ُيه ّبره و ّبحه ويك ُيس ُيكثر و ّله عليه وسإلم و ّله صلى ال ّلي على رسإول ال ُيص و

ُيكثر من الدعاَء فيهاَ. من كلْ ذلك، ثم يأتي الروضَة  بين القَبر والمنبر، ف

ّله فقَد رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 5/492 عن أبي هريرة رضي ال
ْوَضٌة عنه، عن رسإول لري َر َب ْن لم َو ْيَن قبري  َب ّله عليه وسإلم قاَل: "ماَ  ّله صلى ال ال

لة" لمْن ّن لض الَج  )34  (.لرياَ

ّدع المسجد ُيو بركعتين، وإذا أراد الخروج من المدينة والسفَر اسإتحّب أن 
ُيعيد الدعاَء، ّولً، و ّلم أ ّلم كماَ سإ ُيس ّدع ويدعو بماَ أحأّب، ثم يأتي القَبر ف ُيو و

َذا َه َعلْْ  َتْج ُهّم ل  ّل ّله عليه وسإلم ويقَول: "ال لم النبّي صلى ال لبَحَر لد  ْه َع لخَر ال آ
لن ْي لإلى الَحَرَم َد  ْو َع َيّسْر لي ال َو للَك،  لني َرسُإو ْق َواْرز للَك،  َفْض َو ّنَك  لبَم َلًة  ْه لبيلً سَإ سَإ

لفيَة في َعاَ َو وال ْف َع لنيَن ال لم لنناَ آ ْوطاَ لميَن إلى أ لن لميَن غّاَ لل ّدناَ سإاَ َوُر لة،  لخَر ْنياَ وال ّد  ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله بجمعه من أذكاَر الحّج. وهي وإن كاَن ّفقَني ال فيهاَ بعض فهذا آخُر ماَ و
الطول باَلنسبة إلى هذا الكتاَب فهي مختصرة باَلنسبة إلى ماَ نحفظه فيه،
ّله الكريم نسأل أن يوّفقَناَ لطاَعته، وأن يجمَع بينناَ وبين إخوانناَ في دار وال

 كرامته.

ّلق بهذه الذكاَر من التتّماَت والفروع وقد أوضحت في كتاَب المناَسإك ماَ يتع
ّله أعلم باَلصواب، وله الحمد والنعمة والتوفيق والعصمة.  الزائدات، وال

ْتبّي  ُع ًاَ عند قبر النبّي صلى)35  (وعن ال ّله عليه وسإلم فجاَء  قاَل: كنُت جاَلس ال
ّله ّله! سإمعُت ال َلْو  {تعاَلى يقَول:  أعرابّي فقَاَل: السلم عليك ياَ رسإول ال وَا

ؤؤواَك ؤهْم َجا ؤفَس ْن ؤموا أ َل َظ ْذ  إإ ؤهْم  ّن ؤل     أ ؤسو ؤم الّر ؤه َل َتْغَفَر  ّلَه وااْس ؤرواا ال َتْغَف فاْس
ّلَه ؤدواا ال ًا     لَوَج إحيم ًا َر ًا من ذنبي،64 [النساَء:}  َتّواب ُتك مستغفر ] وقد جئ

ًاَ بك إلى ربي، ثم أنشأ يقَول:  مستشفع

ُع َقَاَ ُظُمه * فطاََب من طيبهّن ال ُدفنْت باَلقَاَع أع  والكُم ياَ خيَر َمْن 

ُد ُنُه * فيه العفاَُف وفيه الجو ٍءر أنَت سإاَك ُء لقَب  والكَرُم نفسي الفدا

ّله عليه وسإلم في قاَل: ثم انصرَف، فحملتني عيناَي فرأيت النبّي صلى ال
ّله تعاَلى قد غّفر لق العرابّي فبّشره بأن ال ْتبّي، الح ُع له. النوم فقَاَل لي: ياَ 

كتاب أذكار الجهاد   
o  الشهاَدة     باَُب اسإتحباَب سإؤال   
o  للماَم أمير ّله     باَب حأّث ا    السرية على تقَوى ال
o  ّنة للماَم وأمير السرية إذا أراد غّزوة أن يوّري بغيرهاَ     باَب بياَن أن الس    ل
o  ُيعين على القَتاَل في وجهه     باَُب الدعاَء لمن    ُيقَاَتلُْ أو يعملُْ على ماَ 
o  ّله ماَ وعد من     باَُب الدعاَء والتضّرع والتكبير عند القَتاَل واسإتنجاَز ال

   نصر المؤمنين
o  لع ّنهي عن رف لقَتاَل لغير حَأاَجة     باَُب ال َد ال لعن لت  ْو    الّص
o  للْ في لل الرج ّدوه     باَُب قو لب ع للرعاَ لل أناَ فلٌن     حَأاَل القَتاَ
o  لب لز حأاََل المباَرزة     باَُب اسإتحباَ    الّرَج
o  ّوة     باَب اسإتحباَب إظهاَر لر والقَ    الّصب
o  ّوهم     باَُب ماَ يقَوُل إذا ُبوا عد َهر المسلمون وغّل    َظ
o  ّله الكريم     باَب ماَ يقَول إذا رأى ُذ باَل    هزيمًة في المسلمين والعياَ
o  للماَم لء ا َهَرْت منه براعٌة في القَتاَل     باَُب ثناَ َظ    على من 
o  ُله إذا َغْزو     باَُب ماَ يقَو لمن ال    رجع 

 كتاَب أذكاَر الجهاَد

ّله تعاَلى. أماَ أذكاَر سإفره ورجوعه فسيأتي في كتاَب أذكاَر السفر إن شاَء ال
ًا.  وأماَ ماَ يختّص به فنذكُر منه ماَ حأضَر الن مختصر

 .باَُب اسإتحباَب سإؤال الشهاَدة

ّله عنه؛أن رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/493 عن أنس رضي ال
ّله عليه وسإلم ّله صلى ال ُأّم حأرام": زاد رسإول ال ُأّم حَأَرام ("على  دخلْ على 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ْلَحاَن، لم ْيَصاَء باَلغين في رواية: بنت  ُغَم وكاَنت تحت عباَدة بن الصاَمت، وهي ال
والغمص والرمص: نقَص يكون في العين. قاَل في المعجمة والصاَد المهملة؛

ُيجمع في الموق، فإن سإاَل فهو غّمص، وإن الصحاَحا: الرمص باَلتحريك: وسإخ
ُيضحكك ياَ جمد فهو َرَمص) ، فناَم ثم اسإتيقَظِ وهو يضحك، فقَاَلت: وماَ 

لرُضوا ُع لتي  ُأّم لمْن  ّله؟! قاَل: "ناٌَس  ُبوَن رسإول ال َك َيْر ّله  للْ ال ًة في سَإبي ُغَّزا َعلّي 
ًاَ على ُلوك لر ُم َبْح َذا ال َه َبَج  ُع َث ْد ّله! ا ُلوك" فقَاَلت: ياَ رسإوَل ال ْثلَْ الُم لم ْو  لة أ لسإّر ال

ّله أن ّله عليه وسإلم. ال ّله صلى ال  )1  ( يجعلني منهم، فدعاَ لهاَ رسإوُل ال

ًاَ ثم جيم: أي قلت: ثبج البحر بفتح الثاَء المثلثة وبعدهاَ باَء موحأدة مفتوحأة أيض
ٍءم باَلراء. ُأّم حَأَرا  ظهره؛ و

عن معاَذ ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي وابن ماَجه، 2/494
ّله عنه,ِأنه سإمع ّله عليه وسإلم يقَول: "َمْن سإأَل رضي ال ّله صلى ال رسإول ال

لمْن ْتلَْ  َقَ ّلَه ال َلُه أْجَر ال لتلَْ فإّن  ُق ْو  ًاَ، ثّم ماََت أ لدق له َصاَ لس ْف ٍءد َن لهي  قاَل"َش
 )2  (الترمذي: حأديث حأسن صحيح. 

ّله عنه قاَل:قاَل رسإول ورويناَ في صحيح مسلم، 3/495 عن أنس رضي ال
ّله عليه ّله صلى ال َلْم ال ْو  َل َو لطيهاَ  ْع ُأ ًاَ  لدق َة َصاَ َد َلَب الّشهاَ َط ْبُه وسإلم: "َمْن  لص (."ُت

3( 

ًاَ، 4/496 ّله عنه،أن ورويناَ في صحيح مسلم أيض عن سإهلْ بن حُأنيف رضي ال
ّله ّله صلى ال ٍءق رسإول ال ْد لص لب َدة  َتعاَلى الّشهاَ ّلَه  عليه وسإلم قاَل: "َمْن سإأَل ال

َغُه ّل َوإْن ماََت على َب لء  َدا َه لزَل الّش َتعاَلى َمناَ ّلُه  له" ال لش  )4  (.لفَرا

ّله للماَم أمير السرية على تقَوى ال ّياَه ماَ يحتاَج باَب حأّث ا تعاَلى، وتعليمه إ
ّوه ومصاَلحتهم وغّير  .ذلك إليه من أمر قتاَل عد

ّله عنه قاَل:كاَن رسإول رويناَ في صحيح مسلم، 1/497 عن بريدة رضي ال
ّله ّله صلى ال ٍءة، أوصاَه في ال ٍءش أو سإري ًا على جي عليه وسإلم إذا أّمَر أمير

ّله تعاَلى لته بتقَوى ال لم خاَّص ًا، ثم قاَل: "اغّزوا باَسْإ وَمْن معه من المسلمين خير
له، ّل للْ ال لبي ّله في سَإ َول ال لدُروا  ْغ َت ّلوا ول  ُغ َت َول  ْغُّزوا  ّله، ا َفَر باَل َك ُلوا َمْن  لت ّثلوا قاَ ُتَم

لكيَن لر لمَن الُمْش ّوَك  ُد َع لقَيَت  َوإذا ل ًا،  لليد َو ُلوا  ُت ْقَ َت ٍءل" َول  لخصاَ لث  ُهْم إلى ثل ُع ْد فاَ
 )5  ( وذكر الحديث بطوله.

للماَم وأمير السرية إذا ّنة ل  أراد غّزوة أن يوّري بغيرهاَ باَب بياَن أن الس

ّله عنه رويناَ في صحيحي البخاَري 1/498 ومسلم،عن كعب بن ماَلك رضي ال
ُيريد سإفرة إلّ وّرى بغيرهاَ قاَل: لم يكن رسإوُل ّله عليه وسإلم  ّله صلى ال ( .ال

6( 

ُيعين ُيقَاَتلُْ أو يعملُْ على ماَ  على القَتاَل في وجهه وذكر باَُب الدعاَء لمن 
ُطهم ويحّرُضهم على القَتاَل َنّش ُي  ماَ 

ّله تعاَلى:  لنيَن على  {قاَل ال لم ْؤ لض الُم لبّي حَأّر ّن ّيهاَ ال لل     ياَ أ لقَتاَ ] وقاَل65 [النفاَل: }  ال
لض تعاَلى: لنيَن}     {وحَأّر لم ْؤ  ]84[النساَء: الُم
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ّله عنه قاَل ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/499 عن أنس رضي ال
ّله ّله صلى ال عليه وسإلم إلى الخندق فإذا المهاَجرون والنصاَر :خرَج رسإوُل ال

ُهّم إّن يحفرون في غّداة باَردة، فلماَ رأى ماَ ّل ّنَصب والجوع قاَل: "ال بهم من ال
لة، لخَر ْيُش ال َع ْيَش  َع لة". ال لجَر َوالُمهاَ لر  ْنَصاَ للل لفْر  ْغّ ) ،4099البخاَري (()7  (فاَ

) ، ومسلم (4099) "(البخاَري (3856) ، والترمذي (1805( ومسلم
) ،1805) ، ومسلم (4099) "(البخاَري (3856والترمذي ( ) ،1805

( ) ، والترمذي1805) ، ومسلم (4099) "(البخاَري (3856( والترمذي
 )3856) ، والترمذي (1805) ، ومسلم (4099)"(البخاَري (3856

ّله ماَ وعد من نصر باَُب الدعاَء والتضّرع والتكبير عند القَتاَل واسإتنجاَز ال
 .المؤمنين

ّله عّز وجلّْ:  ُنوا  {قاَل ال ّلذين آَم ّيهاَ ا ُكْم     ياَ أ ّل َع َل ًا  لثير َك ّله  ُكُروا ال ْذ َوا ُتوا  ُب ْث َئًة فاَ لف ُتْم  لقَي َل َذا  إ
ُلوا ْفَش َت َف ُعوا  َتناََز َول  َلُه  َوَرسُإو ّلَه  ُعوا ال لطي للُحوَن. وأ ْف َع     ُت ّله َم لبُروا إّن ال َواْص ُكْم  لريُح َهَب  ْذ َت َو

ُنوا ُكو َت َول  لريَن.  لب َعْن     الّصاَ ُدوَن  َيُص َو لس  ّناَ لرئاَء ال َو ًا  َطر َب لهْم  لر لدياَ لمْن  ّلذيَن َخَرُجوا  للْ     كاَ لبي سَإ
ّله}  الكريمة أجمع شيء جاَء ] قاَل بعض العلماَء هذه الية47ـ45النفاَل: [ال

 في آداب القَتاَل.

عن ابن عباَس قاَل: قاَل النبّي ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/500
ّله عليه وسإلم وهو في ُهّم صلى ال ّل َدَك، ال ْع َو َو َدَك  ْه َع ُدَك  ْنُش ُهّم إني أ ّل ّبته: "ال ُق

ْئَت لش ُبَك إْن  ّله عنه بيده فقَاَل: حَأْس لم، فأخذ أبو بكر رضي ال ْو َي َد ال ْع َب ْد  َب ْع ُت ياَ َلْم 
ْهَزُم ُي ّبك، فخرج وهو يقَول: {سَإ ْلَحْحَت على ر َأ ّله! فقَد  ّلوَن رسإول ال َو ُي َو ُع  الَجْم

َعُة َوالّساَ ُهْم  ُد لع ْو َعُة َم للْ الّساَ َب ُبَر.  ّد َوأَمّر} [القَمر: ال َهى  ْد ]" وفي46ـ45َأ
لفظِ رواية البخاَري. وأماَ لفظِ مسلم فقَاَل: رواية "كاَن ذلك يوم بدر" هذا

ّله عليه ّله صلى ال َّد يديه فجعلْ يهتُف بربه "اسإتقَبلْ نبّي ال وسإلم القَبلة ثم َم
لجْز لي ماَ ْن ُهّم أ ّل له يقَول: "ال لذ َه للْك  ْه َت ُهّم إْن  ّل لني، ال َت ْد َع َو لت ماَ  ُهّم آ ّل لني، ال َت ْد َع َو

لض، فماَ زال يهتف بربه لفي الْر ْد  َب ْع ُت لم ل  للسْإل للْ ا ْه لمْن أ َبُة  لعصاَ ًا يديه ال ّد ماَ
 )8  ( حأتى

َيهتف بفتح أوله وكسر ثاَلثه ومعناَه: يرفع صوته باَلدعاَء.  قلُت: 

ّله عنهماَ؛أن ورويناَ في صحيحيهماَ، 2/501 ّله بن أبي أوفى رضي ال عن عبد ال
ّله ّله عليه وسإلم ـ في بعض أياَمه التي لقَي فيهاَ العدو ـ رسإول ال صلى ال

لت الشمُس َء انتظر حأتى ماَل َقَاَ لل ْوا  ّن َتَم َت ّناَُس ل  ّيهاَ ال ثم قاََم في الناَس فقَاَل: "أ
ّو ُد َع ّنوا لقَاَء العدو" قاَل الحاَفظِ في الفتح: قاَل ابن بطاَل: حأكمة ال ("ل تتم
أن المرء ل يعلُم ماَ يؤول إليه المر، وهو نظير سإؤال العاَفية من النهي

ُلوا َوسَإ ّنَة الفتن)  َلُموا أّن الَج ْع لبُروا، وا ُهم فاَْص ُتمو َلقَي َذا  َيَة، فإ لف ّلَه العاَ َتْحَت ال
َي لر لب، وُمْج َتاَ لك لزَل ال ْن ُهّم ُم ّل لف، ثم قاَل: ال ُيو لل الّس لزم لظل َوهاَ لب،  الّسحاَ

لهْم" وفي ْي َل َع َناَ  ْنُصْر َوا ُهْم  لزْم ْه لب، ا َع الحْأَزا لري لب، سَإ لزَل الكتاَ ْن ُهّم ُم ّل رواية: "ال
لم الحْأَزاَب، لز ْه لب، ا لحساَ ُهْم" ال ْل لز ْل َوَز ُهْم  لزْم ْه ُهّم ا ّل  )9  (.ال

ّبَح النبّي صلى ورويناَ في صحيحيهماَ، 3/502 ّله عنه قاَل:ص عن أنس رضي ال
ّله عليه وسإلم خيبَر، فلماَ رأْوه قاَلوا: محمد والخميس، فلجؤوا إلى الحصن، ال
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َع َبُر، فرف ْي َبْت َخ لر َبُر َخ ْك ّلُه أ ّله عليه وسإلم يديه فقَاَل: "ال َذا النبّي صلى ال ّناَ إ إ
َء َصباَحُا َفساَ ٍءم  ْو َق لة  لبساَحَأ ْلناَ  لريَن َنَز َذ ْن  )10  (."الُم

للسإناَد الصحيح، في سإنن أبي داود، 4/503 عن سإهلْ بن سإعد رضي ورويناَ باَ
ّله عنه، ْو ال لن ـ أ ّدا ُتَر لن ل  َتاَ ْن لث ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال قاَل:قاَل رسإول ال

لجُم ْل ُي لحأيَن  لس  َد البأ ْن لع َو لء،  َدا ّن َد ال ْن لع ُء  ُدعاَ لن ـ ال ّدا ُتَر ّلماَ  ًاَ َق ْعض َب ُهْم  ْعُض  )11  ( "َب

لحُم" باَلحاَء، وفي بعضهاَ ْل ُي باَلجيم، وكلهماَ قلت: في بعض النسخ المعتمدة "
 ظاَهر.

ّله ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي، 5/504 عن أنس رضي ال
ْنَت عنه قاَل:كاَن رسإول ُهّم أ ّل ّله عليه وسإلم إذا غّزا قاَل: "ال ّله صلى ال ال

لري، َنصي َو لدي  لتلُْ" َعُض ُأقاَ لبَك  َو لبَك أُصوُل،  َو حأديث  قاَل الترمذي:.لبَك أحُأوُل 
لدي: عوني. قاَل الخطاَبي: معنى أحأول: َعُض ْلُت: معنى  ُق أحأتاَل. قاَل: حأسن. 

بين وفيه وجه آخر، وهو أن يكون معناَه: المنع والدفع، من قولك: حأاَل
ُع إل بك. ُع ول أدف  )12  ( الشيئين: إذا منع أحأدهماَ من الخر، فمعناَه: ل أمن

للسإناَد الصحيح في سإنن أبي داود والنساَئي، 6/505 عن أبي موسإى ورويناَ باَ
ّله ًاَ الشعري رضي ال ّله عليه وسإلم كاَن إذا خاََف قوم عنه:أن النبّي صلى ال

ُهّم ّل لمْن قاَل: "ال لبَك  ُذ  ُعو َن َو لهْم،  لر ُنُحو ُلَك في  َع َنْج ّناَ  لهْم" إ لر  )13  (.ُشُرو

ّله عنه قاَل ورويناَ في كتاَب الترمذي، 7/506 َة رضي ال َكَر ْع عن عماَرة بن َز
ُقَوُل: إّن :سإمعت رسإوَل َي َتعاَلى  ّلَه  ّله عليه وسإلم يقَول: "إّن ال ّله صلى ال ال

لدي ْب َنُه َع لقْر ٍءق  َو ُمل ُه َو لني  ُكُر ْذ َي ّلذي  لدي، ا ْب َع عند القَتاَل. قاَل  يعني"ُكلّْ 
ّي.  َكرة بفتح الزاي والكاَف)14  (الترمذي: ليس إسإناَده باَلقَو ْع قلت: َز

 العين المهملة بينهماَ. وإسإكاَن

ّله عنهماَ ورويناَ في كتاَب ابن السني، 8/507 ّله رضي ال عن جاَبر بن عبد ال
ّو، قاَل:قاَل رسإول ُد َع َء ال َقَاَ لل ْوا  ّن َتّم َت َبر "ل  ّله عليه وسإلم يوم خي ّله صلى ال ال

ُهْم ُتُمو لقَي َل َذا  ُهْم، فإ ْن لم له  لب ْو  َتل ْب ُت ْدُروَن ماَ  َت ُكْم ل  ّن ّبناَ فإ ْنَت َر ُهّم أ ّل ُلوا: ال ُقَو َف
ُهْم ُب ُلو ُق َو ُبناَ  ُلو ُق َو ُهْم،  ّب ْنَت َوَر ُهْم أ ُب لل ْغ َي ّنَماَ  لدَك، وإ َي  )15  (."لب

ّدمناَه عن كتاَب ابن السني، 9/508 عن أنس ورويناَ في الحديث الذي ق
ّناَ مع ّله عنه قاَل:ك ّو، رضي ال ُد َع ٍءة فلقََي ال ّله عليه وسإلم في غّزو النبّي صلى ال

ُته يقَول: "ياَ لعيُن" فلقَد رأيُت فسمع َت َنْس ّياََك  ُد وإ ُب ْع َن ّياََك  لن، إ ّدي لم ال ْو َي ماَلَك 
ُبهاَ الملئكُة من بين أيديهاَ ومن خلفهاَ ُتصَرع تضر  )16  (.الّرجاََل 

ّله في "الّم" للماَم الشاَفعي رحأمه ال   بإسإناَد ُمرسإلْ،)17  ( وروى ا

ّله عليه وسإلم قاَل:  لء"عن النبّي صلى ال ّدعاَ َبَة ال لتجاَ ُبوا اسْإ ُل ْط لء ا لتقَاَ ْل َد ا ْن لع
لل ُنُزو َو لة،  لة الّصل لش، وإقاََم ُيو لث". الُج ْي َغ  ال

ًا أن يقَرأ ماَ تيسر له من القَرآن، ًاَ متأكد وأن يقَول قلت: ويستحّب اسإتحباَب
ّدمناَ ذكره، وأنه في الصحيحين ّلُه )18  ( دعاَء الكرب الذي ق لإلّ ال لإلَه  "ل 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

لإلَه َعظيُم الَحليُم، ل  ّلُه َرّب ال لإلّ ال لإلَه  لم، ل  َعظي لش ال َعْر ّلُه َرّب ال لإلّ ال
لم". لري َك لش ال َعْر َوَرّب ال لض  َوَرّب الْر لت  َوا  الّسَم

ّدمناَه هناَك في الحديث الَخر لليُم ويقَول ماَ ق ّلُه الَح لإلّ ال لإلَه  َكريُم، "ل  ال
َعظيم، ل لش ال َعْر َوَرّب ال ْبع  لت الّس َوا له َرّب الّسَم ّل ْبحاَن ال َعّز سُإ ْنَت  لإلّ أ لإلَه 

ُؤَك". َثناَ َوَجلّْ   جاَُرَك 

ْعَم لن َو ّلُه  ُبناَ ال ّدمناَه في الحديث الخر "حَأْس لكيلُْ". ويقَول: ماَ ق َو  ال

لز ويقَول: َعزي ّله ال لإلّ باَل َة  ّو ُق َول  ْوَل  ّله، "ل حَأ لإلّ باَل َة  ّو ُق ّلُه ل  الَحكيم، ماَ شاَء ال
ّله، َتَصْمناَ باَل ْع ّله". ا ْلناَ على ال ّك َو َت ّله،  ّناَ باَل َع َت  اسْإ

ًا، :ويقَول َد َب َأ َيُموُت  ّلذي ل  لم ا ّيو َقَ لعيَن باَلَحّي ال ّلناَ أْجَم ُك ُتناَ  ْن ّناَ "حَأّص َع ْعُت  َف َد َو
َعلّي له ال ّل لإلّ باَل َة  ّو ُق َول  ْوَل  َء بل حَأ لم". الّسو َعظي  ال

َق ويقَول: ْو َف ُنُه  لن! ياَ َمْن إحْأساَ للحْأساَ لديَم ا َق ْنياَ "ياَ  ّد للَك ال لإحْأساَن! ياَ ماَ ُكلّْ 
َذا ّيوَم! ياَ  َق لة! ياَ حَأّي ياَ  لخَر َول وال ٌء  ُه َشْي لجُز ْع ُي لم! ياَ َمْن ل  ْكَرا لل لل وا الَجل

َظُمُه! َتعاَ لفي َي لهْم  ْي َل َع لهْرناَ  ْظ لهْم، وأ لر ْي َغّ َو لء  ُؤل َه َدائناَ  ْع ْنُصْرناَ على أ ٍءة ا َي لف عاَ
ً ٍءة عاَّمة عاَجل  حأّث أكيد، وهي مجّربة.  فكلّْ هذه المذكورات جاَء فيهاَ"َوسإلَم

لقَتاَل َد ال لعن لت  ْو لع الّص ّنهي عن رف  .لغير حَأاَجة باَُب ال

ّله ـ وهو رويناَ في سإنن أبي داود، 1/509 ٍءد التاَبعي رحأمه ال ُعباَ عن قيس بن 
ّله عليه بضم العين ّله صلى ال لل ال وتخفيف الباَء ـ قاَل: كاََن أصحاَُب رسإو

َيكرهون َد القَتاَل وسإلم  ْوَت عن  )19  ( .الص

لل أناَ فلٌن للْ في حَأاَل القَتاَ لل الرج ّدوه باَُب قو لب ع  .للرعاَ

ّله عليه رويناَ 1/510 ّله صلى ال في صحيحي البخاَري ومسلم,ِ أن رسإول ال
ْوََم حُأنين: َي ّطلب وسإلم قاَل  لد الُم ْب َع ْبُن  لذب، أناَ ا َك ّنبّي ل   )20  (.""أناَ ال

ّله عنهماَ ورويناَ في صحيحيهماَ، 2/511 ًاَ رضي ال ّي عن سإلمة بن الكوع: أن عل
ُأّمي لماَ باَرز لني  ْت ّلذي سَإّم ّله عنه: أناَ ا ًاَ الخيبري قاَل علّي رضي ال مرحأب
َدَرة. ْي  )21  ( حَأ

ًاَ أنه قاَل في حأاَل قتاَله الذين ورويناَ في صحيحيهماَ، 3/512 عن سإلمة أيض
 )22  ( .اللقَاَحا: أناَ ابن الكوع، واليوُم يوُم الّرّضع أغّاَروا على

لز حأاََل لب الّرَج  .المباَرزة باَُب اسإتحباَ

 فيه الحأاَديث المتقَدمة في الباَب الذي قبلْ هذا.

ّله رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/513 عن البراء بن عاَزب رضي ال
ّله عليه عنهماَ أنه قاَل له رجلْ: ّله صلى ال أفررتم يوم حُأنين عن رسإول ال

ّله عليه وسإلم لم يفّر، لقَد رأيته وسإلم؟ فقَاَل البراء: لكن رسإول ّله صلى ال ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

سإفياَن بن الحاَرث آخذ بلجاَمهاَ، والنبّي صلى وهو على بغلته البيضاَء، وإن أباَ
ّله عليه وسإلم يقَول: "أناَ للْب" وفي رواية ال ّط ْبد الُم َع ْبُن  لذْب، أناَ ا َك لبّي ل  ّن ال

 )23  (واسإتنصَر". "فنزَل ودعاَ

ّله ورويناَ في صحيحيهماَ، 2/514 ًاَ قاَل: رأيُت النبّي صلى ال عن البراء أيض
ينقَلُْ معناَ التراب يوَم الحأزاب، وقد وارى التراُب بياََض بطنه وهو عليه وسإلم

 يقَول:

ْقناَ َّد َتَص َول  ْيناَ *  َد َت ْه ْنَت ماَ ا ْول أ َل ُهّم  ّل ْيناَ "ال ّل  َول َص

ْيناَ َق َدام إْن ل ْق لت ال ّب َث َو ْيناَ *  َل َع َنًة  لكي َلنْن سَإ لز ْن  " فأ

َنًة ْت لف ُدوا  َذا أَرا ْيناَ * إ َل َع ْوا  َغ َب ْد  َق ُللى  ْيناَ" إّن ا َب ومسلم ) ،4106 البخاَري (()24  (أ
البخاَري ( ) "(533) ، وهو في  عملْ اليوم والليلة  للنساَئي برقم (1803(

برقم ( ) ، وهو في  عملْ اليوم والليلة  للنساَئي1803) ، ومسلم (4106
والليلة  ) ، وهو في  عملْ اليوم1803) ، ومسلم (4106) "( البخاَري (533

وهو في  ) ،1803) ، ومسلم (4106) "( البخاَري (533للنساَئي برقم (
ومسلم ( ) ،4106)"( البخاَري (533عملْ اليوم والليلة  للنساَئي برقم (

 )533) ، وهو في "عملْ اليوم والليلة" للنساَئي برقم (1803

ّله عنه قاَل: جعلْ ورويناَ في صحيح البخاَري، 3/515 عن أنس رضي ال
ُتونهم ـ أي المهاَجرون والنصاَر يحفرون الخندق وينقَلون التراب على ُم

َنْحُن ُعوا ظهورهم ـ ويقَولون:  َي لذيَن باَ ّل للسْإلم، وفي رواية: على ا ًا، على ا ُمَحّمد
لد ماَ لجهاَ ّنُه ل ال ُهّم إ ّل ّله عليه وسإلم يجيبهم "ال ًا، والنبّي صلى ال َبد لقَيناَ أ ّ َب لإل ْيَر  َخ

لر ْنَصاَ لرْك في ال َفباَ لة،  لخَر ْيُر ال لجَرة" َخ  )25  (.والُمهاَ

ّوة لمن لر والقَ لرحَا واسإتبشاَره بماَ حأصلْ له باَب اسإتحباَب إظهاَر الّصب ُج
ّله وبماَ يصير إليه من الشهاَدة، وإظهاَر السرور بذلك من الجرحا في سإبيلْ ال

للناَ ُبناَ وهو نهاَيُة أم ّنه ل ضير عليناَ في ذلك بلْ هذا مطلو للناَ وأ  .وغّاَيُة سإؤ

ّله تعاَلى: َبّن قاَل ال َتْحَس َولَ  لهْم     { ّب َد َر ْن لع ٌء  َبلْْ أحْأياَ ًاَ  َوات َأْم له  ّل للْ ال لبي لفي سَإ ُلوا  لت ُق ّلذيَن  ا
لشُروَن ْب َت َيْس َو له  لل َفْض لمْن  ّلُه  ُهُم ال لبَماَ آتاَ لحأيَن  لر َف ُقوَن،  لهْم     ُيْرَز لف ْل لمْن َخ لهْم  لب ُقَوا  ْلَح َي َلْم  لذين  ّل باَ

َول لهْم  ْي َل َع ْوٌف  ّلَه     أْن لَ َخ ٍءلْ وأّن ال َفْض َو له  ّل لمَن ال ْعَمة  لن لب لشُروَن  ْب َت َيْس ُنوَن  َيْحَز ُع     ُهْم  لضي ُي ل
لمْن لل  َوالّرسُإو له  ّل لل ُبوا  َتَجاَ ّلذيَن اسْإ لنيَن. ا لم ْؤ ُنوا     أْجَر الُم لذيَن أحْأَس ّل لل َقَْرحُا  ُهْم ال َب لد ماَ أَصاَ ْع َب

ْوا أْجٌر َقَ ّت َوا ُهم  ْن ُكم     لم َل ُعوا  ْد َجَم َق ّناَس  ّناَُس إّن ال ُهم ال َل لذين قاََل  ّل لظيٌم. ا ُهم     ع ْو فاَخَش
لكيلُْ. ْعَم الو لن َو ّلُه  ُبناَ ال ُلوا حَأْس ًاَ وقاَ ُهْم إيَماَن َد َلْم     َفَزا ٍءلْ  َفْض َو له  ّل لمَن ال ٍءة  ْعَم لن لب ُبوا  َل َقَ ْن فاَ

ٌء، ُهْم سُإو ٍءم}     َيْمَسْس لظي َع ٍءلْ  َفْض ُذو  ّلُه  له، وال ّل َواَن ال لرْض ُعوا  َب ّت  ـ169عمران:  [آل وا
 ].172

ّله عنه في ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/516 عن أنس رضي ال
ُعونة ّفاَُر بهم فقَتلوهم: أن رجلً من حأديث القَّراء أهلْ بئر َم لت الك الذين غّدر

ّله أكبر الكفاَر طعَن خاََل أنس وهو حَأَرام لملحاَن، فأنفذه، فقَاَل حَأرام: ال بن 
ّله أكبر" .ُفْزُت ورّب الكعبة قلُت: حَأَرام بفتح )26  (وسإقَط في رواية مسلم "ال

 الحاَء والراء.
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُبوا َهر المسلمون وغّل َظ ّوهم باَُب ماَ يقَوُل إذا   .عد

ّله تعاَلى، والثناَء عليه، ُيكثَر عند ذلك من شكر ال والعتراف بأن ينبغي أن 
ّله، وليحذروا من ذلك من فضله ل بحولناَ وقوتناَ، وأن النصَر من عند ال

ّله تعاَلى:  ُيخاَف منهاَ التعجيز؛ كماَ قاَل ال لإنه  للعجاَب باَلكثرة ف ْذ  {ا ٍءن إ ْي َن ْوَم حُأ َي َو
ُكُم ْي َل َع َقْت  َوَضاَ ًاَ  ْيئ ُكْم َش ْن َع لن  ْغ ُت َلْم  َف ُكْم  ُت ْثَر َك ُكْم  ْت َب ْعَج ُتْم     أ ْي ّل َو ُثّم  َبْت  لبَماَ َرحُأ الْرُض 

لريَن} لب ْد  ].25[التوبة: ُم

ّله الكريم باَب ماَ يقَول إذا رأى هزيمًة في المسلمين ُذ باَل  .والعياَ

ّله تعاَلى واسإتغفاَره َع إلى ذكر ال ودعاَئه، ُيستحّب إذا رأى ذلك أن يفز
َو بدعاَء الكْرب َد المؤمنين من نصرهم وإظهاَر دينه، وأن يدع واسإتنجاَز ماَ وع

لإلَه المتقَدم: لش "ل  َعْر ّلُه َرّب ال لإلّ ال لإلَه  لليُم، ل  لظيُم الَح َع ّلُه ال لم، ل لإلّ ال لظي َع ال
لض َرّب َوَرّب الْر لت  َوا ّلُه َرّب الّسَم لإلّ ال لم". لإلَه  لري َك لش ال َعْر  ال

ُيستحّب أن يدعو بغيره من الدعوات المذكورة المتقَدمة والتي سإتأتي في و
ّدمناَ في باَب الرجز الذي قبلْ هذا؛ أن رسإول مواطن الخوف والهلكة. وقد ق

ّله ّله عليه وسإلم لماَ رأى هزيمة المسلمين، نزل واسإتنصر ودعاَ. ال صلى ال
ْد النصر وكاَن عاَقبة ذلك َقَ َل َنٌة}     { ٌة حَأَس َو ُأسْإ ّله  لل ال لفي َرسُإو ُكْم  َل الحأزاب:[كاََن 

 ].21

ّله عنه قاَل: لماَ كاَن يوم ورويناَ في صحيح البخاَري، 1/517 عن أنس رضي ال
ُهّم إني أعتذُر إليَك ُأحُأد وانكشف ّل المسلمون، قاَل عّمي أنس بن النضر: ال

َع هؤلء َن ـ يعني أصحاَبه ـ وأبرأ إليك مماَ صنع هؤلء ـ يعني المشركين ـ مماَ َص
َّدم فقَاَتلَْ حأتى ًاَ وثماَنيَن ضربًة باَلسيف أو ثم تقَ َناَ به بضع ُتشهد، فوجد اسإ
 )27  ( .بسهم طعنًة برمح أو رميًة

َهَرْت منه َظ للماَم على من  لء ا  .براعٌة في القَتاَل باَُب ثناَ

ّله رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/518 عن سإلمَة بن الكوع رضي ال
إغّاَرة الكفاَر على سإرحا المدينة وأخذهم عنه في حأديثه الطويلْ في قصة

الحديَث إلى أن قاَل: قاَل اللقَاَحا وذهاَب سإلمة وأبي قتاَدة في أثرهم، فذكَر
ْيَر ّله عليه وسإلم: "كاََن َخ ّله صلى ال ْيَر رسإوُل ال َوَخ َة  َد َقتاَ ُبو  ْوَم أ َي لنناَ ال ُفْرسإاَ

لتناَ َل َلَمُة َرّجاَ  )28  (."سَإ

لمن ُله إذا رجع  َغْزو باَُب ماَ يقَو  ال

لر الُمَساَفر، َكاَ ْذ لب أ ّله تعاَلى في كتاَ ّله فيه أحأاَديُث سإتأتي إن شاَء ال وباَل
.التوفيق

كتاب أذكار المسافر   
o  والسإتشاَرة     باَُب السإتخاَرة   
o  َد لره بع لمه على الّسفر.     باَُب أذكاَ لر عز    اسإتقَرا
o  َد لره عن لته.     باَُب أذكاَ لته الخروَج من بي    إراد
o  لره إذا َكاَ ْذ    َخَرج.َ     باَُب أ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

  للمساَفر     ماَ يقَوله المودع   
o  له َطلب لب  لر     باَُب اسْإتحباَ ْي للْ الَخ ّيَة من أه    الوص
o  ّية    الُمقَيم المساَفَر باَلدعاَء له     باَُب اسإتحباَب وص
o  ُله إذا َته     باَُب ماَ يقَو ّب    ركَب دا
o  َيقَوُل إذا لكَب سإفينًة     باَُب ماَ     َر
o  في السفر     باَُب اسإتحباََب الدعاَء   
o  ّثناَياَ     باَب تكبير المساَفر إذا    صعد ال
o  ّنهي عن لت باَلتكبير ونحوه     باَُب ال ْو لع الّص ْف لة في َر    المباَلغ
o  َداء    للسرعة في الّسير     باَب اسإتحباَب الُح
o  ُتُه     باَب ماَ يقَول إذا ّب    انفلتت دا
o  ُلُه على لة     باَُب ماَ يقَو َب ْع لة الّص ّب ّدا    ال
o  ُله إذا َلهاَ أول يريده     باَُب ماَ يقَو ُد دخو ُيري َأى قريًة     ر
o  ُعو به إذا َيد ًاَ أو غّيَرهم     باَُب ماَ     خاََف ناَسإ
o  لغيلن     باَُب ماَ يقَوُل َلت ال ّو َغ َت    المساَفُر إذا 
o  له شيطاَن     باَب ماَ يقَوُل إذا عرَض   
o  َيقَوُل إذا ً     باَُب ماَ     نزَل َمنزل
o  له     باَُب ماَ يقَوُل إذا لر لمن سَإف َع     َرَج
o  ُله ْبح     باَُب ماَ يقَو لة الّص َد صل    المساَفُر بع
o  َأى َته     باَب ماَ يقَول إذا َر    بلد
o  َته     باَُب ماَ يقَوُل إذا له فدخلْ بي لدَم من سإفر    َق
o  ُيقَاَل لمن َدُم من سإفر     باَُب ماَ  ْقَ    َي
o  ُيقَاَل لمن َدُم من غّزو     باَُب ماَ  ْقَ    َي
o  ُيقَاَل لمن ُله     باَُب ماَ  َدُم من حَأّج وماَ يقَو ْقَ    َي

 كتاَب أذكاَر المساَفر

ُتستحّب للحاَضر في الليلْ والنهاَر واختلف الحأوال اعلم أن الذكاَر التي 
ُد المساَفُر بأذكاَر فهي َيزي ًاَ، و ُتستحّب للمساَفر أيض وغّير ذلك مماَ تقَدم 

ًا، وأناَ أختصُر مقَاَصدهاَ إن شاَء ٌة منتشرة جد ُة بهذا الباَب، وهي كثير المقَصود
ّله ّله، متوكلً عليه. ال ًاَ باَل ًاَ تناَسإبهاَ، مستعين ّوُب لهاَ أبواب ُأب  تعاَلى، و

 باَُب السإتخاَرة والسإتشاَرة

ُيشاَوَر فيه َمن يعلُم ُيستحّب لمن خطَر بباَله السفُر أن  من حأاَله اعلم أنه 
ّله تعاَلى: ُهْم النصيحة والشفقَة والخبرة ويثُق بدينه ومعرفته، قاَل ال لوْر {وَشاَ

لر}     لفي ُله كثيرة، وإذا شاَوَر وظهَر أنه159[آل عمران: الْم مصلحٌة ] ودلئ
ّلى ركعتين من غّير الفريضة ودعاَ ّله سإبحاَنه وتعاَلى في ذلك، فص اسإتخاََر ال

ّدم عن ّدمناَه في باَبه. ودليلُْ السإتخاَرة الحديث المتقَ بدعاَء السإتخاَرة الذي ق
ّدمناَ هناَك آداب هذا الدعاَء وصفة هذه)1  ( صحيح البخاَري الصلة،  ، وقد ق

ّله أعلم.  وال

لمه على لر عز َد اسإتقَرا لره بع  الّسفر. باَُب أذكاَ

ْد في تحصيلْ أمور منهاَ: أن يوصي بماَ فإذا اسإتقَّر عزُمه على السفر فليجته
ْد على وصيته، ويستحلّْ كلّْ من بينه وبينه ُيشه يحتاَج إلى الوصية به، ول

ُيندب إلى بّره معاَملة في شيء، أو مصاَحأبة، ويسترضي والديه وشيوخه ومن 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية
ّله ويستغفره من جميع الذنوب والمخاَلفاَت، واسإتعطاَفه، ويتوُب إلى ال

ّله تعاَلى ّلم ماَ يحتاَج إليه وليطلْب من ال ْد على تع المعونَة على سإفره، وليجته
ًاَ َيحتاَج إليه الغاَزي من أمور القَتاَل في سإفره. فإن كاَن غّاَزي ّلَم ماَ  َع َت

 تحريم الهزيمة في القَتاَل وغّير ذلك. والدعوات وأمور الغناَئم، وتعظيم

ّلَم مناَسإَك الحّج أو اسإتصحَب معه ًا تع ًاَ أو معتمر ًاَ بذلك، ولو وإن كاَن حأاَّج كتاَب
ًاَ كاَن أفضلْ. وكذلك الغاَزي وغّيره، ّلمهاَ واسإتصحَب كتاَب ُيستحّب أن تع و

ًاَ فيه ماَ يحتاَج إليه.  يستصحَب كتاَب

ّلم ماَ يحتاَج إليه من أمور البيوع ماَ يصّح منهاَ ًا تع َيبطلْ، وإن كاَن تاَجر وماَ 
َيرجُح على غّيره. وإن ُيستحّب ويكره ويباَحا، وماَ  َيحرم، و كاَن وماَ يحلّْ وماَ 

ّلم ماَ يحتاَج إليه في أمور دينه، فهذا أهّم ًاَ معتزلً للناَس، تع ًا سإاَئح ّبد ماَ متع
ّلم ماَ يحتاَج إليه أهلُْ الصيد، وماَ ُد تع ينبغي له أن يطلبه. وإن كاَن مّمن يصي

ُته، َيحرم، وماَ يشترط ذكاَ َيحرُم، وماَ يحلّْ به الصيد وماَ  يحلّْ من الحيوان وماَ 
 يكفي فيه قتلْ الكلب أو السهم وغّير ذلك. وماَ

ّق غّيره مّمن ّدمناَه في حأ ّلم ماَ يحتاَج إليه مماَ ق ًاَ تع يعتزل وإن كاَن راعي
ّدواّب وطلب النصيحة لهاَ ولهلهاَ، لق باَل ّلم ماَ يحتاَج إليه من الرف الناَس، وتع
َلهاَ في ذبح ماَ يحتاَُج إلى ذبحه لظِ لذلك، واسإتأذَن أه ّقَ والعتناَء بحفظهاَ والتي

 بعض الوقاَت لعاَرض وغّير ذلك. في

ّلم ماَ يحتاَج إليه وإن كاَن رسإولً من سإلطاَن إلى سإلطاَن أو نحوه اهتّم بتع
َيعرض في المحاَورات وماَ يحلّْ له من آداب مخاَطباَت الكباَر، وجواباَت ماَ 

َيجب عليه من مراعاَة النصيحة من َيحلّْ، وماَ  الضياَفاَت والهداياَ وماَ ل 
ُيبطنه ّبب إلى وإظهاَر ماَ  لخداع والنفاَق، والحذر من التس وعدم الغّش وال

 وغّير ذلك. مقَدماَت الغدر أو غّيره مماَ يحرم

َيحتاَج إليه ّلم ماَ  َيجوز أن وإن كاَن وكيلً أو عاَملً في قراض أو نحوه تع مماَ 
َيجوز أن يبيَع به وماَ ل يجوز، وماَ يجوز التصّرف فيه يشتريه وماَ ل يجوز، وماَ 

للشهاَد فيه وماَ يجب وماَ يشترط فيه ول يجب، ُيشترط ا وماَ وماَ ل يجوز، وماَ 
 يجوز له من السإفاَر وماَ ل يجوز.

ّلم َمن أراد منهم ركوَب البحر الحاََل التي يجوز وعلى جميع المذكورين أن يتع
ّله مذكور في كتب الفقَه ل فيهاَ ركوَب البحر، والحاَل التي ل يجوز، وهذا ك

ّلم يليق بهذا الكتاَب اسإتقَصاَؤه، وإنماَ غّرضي هناَ بياَُن الذكاَر خاَصة، وهذا التع
ّله ّدْمته في أول هذا الكتاَب، وأسإأُل ال المذكور من جملة الذكاَر كماَ ق

َق  وخاَتمة الخير لي ولحأباَئي والمسلمين أجمعين. التوفي

لته الخروَج من َد إراد لره عن لته. باَُب أذكاَ  بي

ّلي ركعتين : لته الخروَج أن يص  ُيستحّب له عند إراد

لعم  لحديث 1/519 ْط ٌو نشأ في الصلْ  المقَطم  قاَل()2  (الُم الحاَفظِ: هو سإه
لعم، بسكون الطاَء وكسر العين. ْط الفتوحأاَت الرباَنية عن تصحيف إنماَ هو الُم
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

الحاَفظِ، إنماَ هو ) بن المقَدام الصنعاَني (في الصلْ  الصحاَبي  قاَل5/105
ّول الصنعاَني، نسبة إلى صنعاَء دمشق، وقيلْ: بلْ إلى صنعاَء اليمن، ثم تح
صحاَبي، إلى الشاَم. وكاَن في عصر صغاَر الصحاَبة، ولم يثبت له سإماَع من

عن بعضهم، وجلّْ روايته عن التاَبعين؛ كمجاَهد والحسن...) "(في بلْ أرسإله
لعم، الصلْ  ْط المقَطم  قاَل الحاَفظِ: هو سإهٌو نشأ عن تصحيف إنماَ هو الُم

) بن المقَدام الصنعاَني5/105وكسر العين. الفتوحأاَت الرباَنية  بسكون الطاَء
الصحاَبي  قاَل الحاَفظِ، إنماَ هو الصنعاَني، نسبة إلى صنعاَء (في الصلْ 

صنعاَء اليمن، ثم تحّول إلى الشاَم. وكاَن في عصر دمشق، وقيلْ: بلْ إلى
صحاَبي، بلْ أرسإله عن بعضهم، وجلّْ صغاَر الصحاَبة، ولم يثبت له سإماَع من

في الصلْ  المقَطم  قاَل "(روايته عن التاَبعين؛ كمجاَهد والحسن...)
لعم، ْط بسكون الطاَء وكسر الحاَفظِ: هو سإهٌو نشأ عن تصحيف إنماَ هو الُم

الصلْ  ) بن المقَدام الصنعاَني (في5/105العين. الفتوحأاَت الرباَنية 
الصحاَبي  قاَل الحاَفظِ، إنماَ هو الصنعاَني، نسبة إلى صنعاَء دمشق، وقيلْ:
بلْ إلى صنعاَء اليمن، ثم تحّول إلى الشاَم. وكاَن في عصر صغاَر الصحاَبة،

سإماَع من صحاَبي، بلْ أرسإله عن بعضهم، وجلّْ روايته عن ولم يثبت له
ّله عنه التاَبعين؛ كمجاَهد  والحسن...) " رضي ال

ٌد ّلَف أحَأ ّله عليه وسإلم قاَل: "ماَ َخ ّله صلى ال ْفَضلَْ مْن أن رسإول ال له أ لل ْه َأ َد  ْن لع
ُد لري ُي ُهْم حأيَن  َد ْن ُهماَ ع ُع َك َيْر لن  ْي َت َع ْك ًا" رواه الطبراني. قاَل بعض أصحاَبناَ: َر َفر سَإ
لفُروَن     ُقلْْ  {بعد الفاَتحة  ُيستحّب أن يقَرأ في الولى منهماَ َهاَ الكاَ ّي  وفي}  ياَ أ

ّلُه الثاَنية: َو ال ُه ُقلْْ  ٌد}     { َيقَرأ في الولى بعد الفاَتحة.أحَأ ُذ  وقاَل بعضهم:  ُعو ُقلْْ أ }
لق}     لبَرّب َل َف لبَرّب  {وفي الثاَنية  ال ُذ  ُعو لس}     ُقلْْ أ ّناَ ّلم قرأ آيَة الكرسإي،.ال َذا سإ  فإ

ٌء فقَد جاَء: أن من قرأ آية ْبه شي لله لم يص له من منز الكرسإي قبلَْ خروج
َيرجع ُهه حأتى  ُيستحّب أن يقَرأ سإورة )3  ( يكر لف  { . و ٍءش     لليل ْي  فقَد قاَل}  ُقَر

للماَم السيد الجليلْ أبو الحسن القَزويني، الفقَيه الشاَفعي، صاَحأب الكراماَت ا
من كلْ سإوء. الظاَهرة، والحأوال الباَهرة، والمعاَرف المتظاَهرة: إنه أماَن

ًاَ منه فدخلُت إلى ًا وكنُت خاَئف قاَل أبو طاَهر بن جحشويه: أردُت سإفر
َع لز ًا فف َد سإفر َبلْ نفسه: َمن أرا لق ًء من  َء، فقَاَل لي ابتدا ُله الدعاَ القَزويني أسإأ
ُتهاَ ٍءش} فإنهاَ أماٌَن من كلّْ سإوء، فقَرأ ْي ُقَر لف  لليل من عدّو أو وحأش فليقَرأ {

فلم يعرض لي عاَرض حأتى الن. ويستحّب إذا فرغ من هذه القَراءة أن يدعو
لإخلص ّكلُْ؛ ب َو َت ْيَك أ َل َع َو لعيُن  َت لبَك أسْإ ُهّم  ّل ُهّم ورّقة. ومن أحأسن ماَ يقَول: ال ّل ال

لري، َف ّقََة سَإ َعلّي َمَش ّهلْْ  َوسَإ لري،  َبَة أْم ُعو ّللْْ لي ص َثَر َذ ْك لر أ ْي لمَن الَخ لني  ْق َواْرُز
ُكلّْ ّني  َع لرْف  َواْص ُلُب،  ْط لري، لمّماَ أ للي أْم َيّسْر  َو لري،  ْد َشّر. َرّب اْشَرحْا لي َص

ُهّم إني ّل ُكلّْ ماَ ال لربي و للي وأقاَ ْه لني وأ لدي َو لسي  ْف َن ُعَك  لد ْو َت ُظَك وأسْإ لف َتْح َعْمَت أسْإ ْن أ
َعيَن َناَ أجم ْظ َف ْنياَ، فاَحْأ ُد َو ٍءة  لخَر لمْن آ له  لب لهْم  ْي َعل َو لريُم. َعلّي  َك ٍءء ياَ  ُكلّْ سُإو لمْن 

ّله تعاَلى، َءه ويختمه باَلتحميد ل ّله ويفتتح دعاَ والّصلة والسلم على رسإول ال
ّله عليه وسإلم؛ وإذا نهَض من جلوسإه  )4  (فليقَلْْ:  صلى ال

ّله عليه ماَ رويناَه 2/520 ّله صلى ال ّله عنه:أن رسإول ال عن أنس رضي ال
ْهُت، وسإلم َوّج َت ْيَك  َل لإ ُهّم  ّل ًا إل قاَل حأين ينهض من جلوسإه: "ال لبَك لم يرد سإفر َو

َلُه، َتّم  ْه َأ َوَماَ ل  َهّمني  ْكفني ماَ  ُهّم ا ّل َتَصْمُت؛ ال ْع لفْر ا ْغّ َوا َوى،  ْقَ ّت لني ال ْد ّو ُهّم َز ّل ال
لر ْي ْلَخ لل لني  ْه َوّج َو لبي  ْن َذ ْهُت" لي  َوّج َت َنَماَ  ْي  )5  (.أ

لره إذا َخَرج.َ َكاَ ْذ  باَُب أ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُله الخاَرُج من بيته، وهو ُمستحّب ّدَم في أول الكتاَب ماَ يقَو للمساَفر، قد تقَ
َبه َبه وأصحاَ ّدع أهله وأقاَر ُيستحّب أن يو للكثاَر منه، و ُيستحّب له ا وجيرانه، و

 ويسألهم الدعاَء له ويدعو لهم.

للماَم أحأمد بن حأنبلْ وغّيره، 1/521 عن ابن عمر رضي ورويناَ في مسند ا
ّله عنهماَعن رسإول َتعاَلى إذا ال ّله  ّله عليه وسإلم أنه قاَل: "إّن ال ّله صلى ال ال

ًاَ ْيئ َع َش لد ُتو َظُه" اسْإ لف  )6  (.حَأ

ّله ورويناَ في كتاَب ابن السني وغّيره، 2/522 عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه ّله صلى ال ُقَلْْ عنه،عن رسإول ال َي ْل َف لفَر  ُيساَ َد أْن  َأَرا وسإلم قاَل: "َمْن 

ّلُف: ُيَخ ُعُه للَمْن  لئ َدا َو ُع  لضي َت ّلذي ل  ّلَه ا ُكُم ال ُع لد ْو َت  )7  (."أسْإ

ّله عليه وسإلم ورويناَ عن أبي هريرة 3/523 ّله صلى ال ًاَ،عن رسإول ال أيض
لفي قاَل: "إذا لعلٌْ  َتعاَلى جاَ ّلَه  َنُه، فإّن ال َوا ْع إْخ ّد َو ُي ْل َف ًا  َفر ُكم سَإ ُد لهْم أَراد أحَأ لئ ُدعاَ

ًا". ْير  َخ

ّنة أن يقَول له َمن ّدعه والس  :يو

عن قزعة قاَل:قاَل لي ابن عمَر رضي ماَ رويناَه في سإنن أبي داود، 4/524
ّله عنهماَ: تعاَلى ّله عليه وسإلم: ال ّله صلى ال ّدعني رسإوُل ال ّدعك كماَ و ُأو

ّلَه ُع ال لد ْو َت للَك "أسْإ َعَم لتيَم  َوا َوَخ َتَك  َن َنَك وأماَ  )8  (."لدي

ُله الذي للماَم الخطاَبي: الماَنة هناَ: أهله ومن يخلفه وماَ عند أمينه. قاَل: قاَل ا
ًاَ ّنة المشقَة، فربماَ كاَن سإبب ّدين هناَ لن السفر مظ للهماَل بعض أمور وذكر ال

 الدين. قلُت: َقزعة بفتح الزاي وإسإكاَنهاَ.

ًاَ 5/525 عن ناَفع عن ابن عمر قاَل:كاَن النبّي ورويناَه في كتاَب الترمذي أيض
ّله عليه وسإلم ّدع رجلً أخذ بيده فل يدعهاَ حأتى يكون الرجلْ هو صلى ال إذا و

ّله صلى ُع رسإول ال َنَك الذي يد لدي ّلَه  ُع ال لد ْو َت ّله عليه وسإلم، ويقَوُل: "أسْإ ال
لخَر َتَك وآ َن للَك" وأماَ  )9  (.َعَم

ًاَ في كتاَب الترمذي 6/526 عن سإاَلم؛أن ابن عمر كاَن يقَول ورويناَه أيض
ًا: ّله عليه للرجلْ إذا أراد سإفر ّله صلى ال ّدعك كماَ كاَن رسإول ال ُأو ّني  ْدُن م ا
ّدعناَ، فيقَول: للَك وسإلم يو َعَم لتيَم  َوا َوَخ َتَك  َن َنَك وأماَ لدي ّلَه  ُع ال لد ْو َت قاَل ""أسْإ

 )10  (الترمذي: هذا حأديث حأسن صحيح. 

للسإناَد الصحيح، 7/527 ّله بن ورويناَ في سإنن أبي داود وغّيره، باَ عن عبد ال
لمّي الصحاَبي ْط ّله عليه وسإلم زيد الَخ ّله عنه قاَل:كاَن النبّي صلى ال رضي ال

ّدع الجيش لتيَم إذا أراد أن يو َوا َوَخ ُكْم  َت َن ُكْم وأماَ َن لدي ّلَه  ُع ال لد ْو َت قاَل: "أسْإ
ُكْم لل ْعماَ  )11  (."أ

ّله قاَل:جاَء رجلْ إلى ورويناَ في كتاَب الترمذي، 8/528 عن أنس رضي ال
ّله ّودني، النبّي صلى ال ًا فز ُأريد سإفر ّله إني  عليه وسإلم فقَاَل: ياَرسإول ال
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َدَك ّو َبَك" قاَل: زدني، فقَاَل: "َز ْن َذ َفَر  َغّ َو لزدني، قاَل: " َوى" قاَل:  ْقَ ّت ّلُه ال قاَل: ال

ْنَت ُك ُثماَ  ْي ْيَر حَأ َلَك الَخ َيّسَر  َو  )12  ( الترمذي: حأديث حأسن.  قاَل""

للْ ّيَة من أه له الوص َطلب لب  لر باَُب اسْإتحباَ ْي  الَخ

ّله عنه رويناَ في كتاَب الترمذي وابن ماَجه، 1/529 عن أبي هريرة رضي ال
ً ْيَك أن رجل َل َع ُأريد أْن أسإاَفَر فأوصني، قاَل: " ّله! إني  َوى قاَل: ياَ رسإوَل ال ْقَ َت ب

ّلى الرجلُْ ٍءف، فلماَ و ُكلّْ َشَر لر على  لبي ْك ّت َوال َتعاَلى،  له  ّل َلُه ال لو  ْط ُهّم ا ّل قاَل: ال
له ْي َل َع ّوْن  َه َد، و لعي َب َفَر ال  )13  (  قاَل الترمذي: حأديث حأسن."الّس

ّية الُمقَيم المساَفَر باَلدعاَء له في مواطن الخير ولو باَُب اسإتحباَب وص
 كاَن المقَيم أفضلْ من المساَفر

عن عمَر بن الخطاَب رويناَ في سإنن أبي داود والترمذي وغّيرهماَ، 1/530
ّله عنه لذَن رضي ال ّله عليه وسإلم في العمرة، فأ قاَل:اسإتأذنُت النبّي صلى ال

لئَك" فقَاَل كلمًة ماَ يسّرني أّن لي بهاَ الدنياَ. وقاَل: "ل ُدعاَ لمن  ُأَخّي  ْنَسناَ ياَ  َت
لئَك" ُدعاَ لخي في  ْكناَ ياَ أ لر الترمذي: حأديث حأسن قاَل وفي رواية قاَل: "أْش

 )14  ( صحيح.

َته ّب ُله إذا ركَب دا  باَُب ماَ يقَو

ّله تعاَلى: ُبوَن قاَل ال َك َتْر لم ماَ  ْنعاَ َوال لك  ْل ُف لمَن ال ُكْم  َل َعلَْ  َوَج ُثّم     { له  لر ُهو ُظ َتووا على  َتْس لل
ُتْم ْي َو َت َذا اسْإ ُكْم إ ّب ْعَمَة َر لن ُكُروا  ْذ َلُه     َت ّناَ  ُك َوماَ  ََذا  َه َلناَ  ّلذي سَإّخَر  ْبحاََن ا ُلوا سُإ ُقَو َت َو له  ْي َل َع

ُبوَن} لل َقَ ْن َلُم ّبناَ  ّناَ إلى َر َوإ لنيَن ،  لر ْقَ  ]14ـ12[الزخرف: )15  ( ُم

الصحيحة،عن ورويناَ في كتب أبي داود والترمذي والنساَئي، باَلسإاَنيد 1/531
ّبة علّي بن ربيعة ُأتي بدا ّله عنه  قاَل: شهدُت علّي بن أبي طاَلب رضي ال

ََع َكبهاَ، فلماَ وض ّله، فلماَ اسإتوى على لير لم ال لباَسْإ َله في الّركاَب قاَل:  رج
ُد ّناَ إلى ظهرهاَ قاَل {الَحْم لإ َو لنيَن  لر ْقَ َلُه ُم ّناَ  ُك َوَماَ  َذا  َه َلناَ  ّلذي سَإّخَر  له ا ّل ّبناَ لل َر

له ثلث مرات، ثم قاَل: ّل لل ُد  ُبوَن} ثم قاَل: الَحْم لل َقَ ْن َبُر ثلث مرات، ثم َلُم ْك ّلُه أ ال
لفْر لي، ْغّ لسي فاَ ْف َن َلْمُت  َظ َنك إني  ْبحاَ ْنَت، ثم قاَل: سُإ لإلّ أ ُنوَب  ّذ لفُر ال ْغ َي ّنُه ل  إ

لحَك! فقَيلْ: ياَ أمير المؤمنين,ِ من أّي شيء ضحكت؟ قاَل: رأيُت النبّي َض
ّله عليه وسإلم فعلْ مثلَْ ّله,ِ صلى ال لحَك! فقَلُت: ياَ رسإوَل ال ماَ فعلُت ثم َض

ّي شيء ضحكت؟ قاَل: لفْر من أ ْغّ َذا قاََل: ا له إ لد ْب َع لمْن  ْعَجُب  َي َنُه  ْبَحاَ ّبَك سُإ "إّن َر
لري" لي ْي َغّ ُنوَب  ّذ لفُر ال ْغ َي ّنُه ل  َلُم أ ْع َي ُنوبي،  لفظِ رواية أبي داود. قاَل هذا ُذ

 )16  ( الترمذي: حأديث حأسن. وفي بعض النسخ: حأسن صحيح.

ّله بن عمر ورويناَ في صحيح مسلم في كتاَب المناَسإك، 2/532 عن عبد ال
ّله ّله عليه وسإلم كاَن إذا اسإتوى على رضي ال ّله صلى ال عنهماَ؛أن رسإول ال

ًاَ إلى سإفر ّناَ بعيره خاَرج ُك َوماَ  َذا  َه َلناَ  ّلذي سَإّخَر  ْبحاََن ا ًاَ، ثم قاَل: "سُإ ّبر ثلث ك
ُلَك َلُه َنسأ ّناَ  ُهّم إ ّل ُبوَن. ال لل َقَ ْن َلُم َناَ  ّب ّناَ إلى َر لإ َو لرنيَن،  ْقَ لبّر ُم َذا ال َه َناَ  لر َف لفي سإ

ُهّم ّل َتْرَضى، ال للْ ماَ  َعَم لمْن ال َو َوى،  ْقَ ّت ُه. َوال َد ْع ُب ّناَ  َع لو  ْط َوا َذا،  َه َناَ  َفَر ْيناَ سَإ َل َع ّون  َه
ْنَت ُهّم أ ّل لبَك ال ُذ  ُعو ُهّم إني أ ّل للْ. ال ْه َفُة في ال للي َوالَخ لر  َف لفي الّس لحأُب  لمْن الّصاَ

لل لب في الَماَ َل َقَ ْن لء الُم َوسُإو لر  َظ ْن لة الَم َب لر وكآ َف لء الّس ْعثاَ للْ. وإذا َرجع قاَلهّن َو ْه وال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

َناَ ّب ُدوَن لَر ُبوَن عاَب ُبوَن تاَئ لي ُدون وزاد فيهّن: آ لم  هذا لفظِ رواية مسلم. زاد"حأاَ
 )17  (أبو داود 

ّله عنه ورويناَ في صحيح مسلم، 3/533 لجَس رضي ال ّله بن سَإْر عن عبد ال
لء السفر، قاَل:كاَن رسإول َثاَ ْع َو ّوذ من  ّله عليه وسإلم إذا سإاَفر يتع ّله صلى ال ال
َكْون، ودعوة المظلوم، وسإوء المنظر في الهلْ وكآبة المنقَلب، لر بعد ال ْو والَح

 )18  ( .والماَل

باَلسإاَنيد ورويناَ في كتاَب الترمذي وكتاَب النساَئي وكتاَب ابن ماَجه، 4/534
ّله عن عبد الصحيحة، ّله عنه قاَل:كاَن النبّي صلى ال لجس رضي ال ّله بن سَإْر ال

لفي عليه وسإلم إذا سإاَفر َفُة  للي َوالَخ لر  َف لفي الّس لحأُب  ْنَت الّصاَ ُهّم أ ّل يقَول: "ال
للْ؛ ْه لمَن ال َو لب،  َل َقَ ْن لة الُم َب لر وكآ َف لء الّس ْعثاَ َو لمْن  لبَك  ُذ  ُعو ُهّم إني أ ّل َد ال ْع َب لر  ْو الَح

لر َظ ْن لء الَم لمْن سُإو َو لم،  ُلو ْظ لة الَم َو ْع َد لمْن  َو لن،  ْو َك لل ال َوالَماَ للْ  ْه . قاَل"لفي ال
ًاَ الترمذي: حأديث حأسن صحيح. ْور أيض  )19  (قاَل: ويروى: الحور بعد الك

قلت: ورواية النون أكثر، وهي التي في أكثر أصول صحيح مسلم، بلْ هي
ّد: ْعثاَء بفتح الواو وإسإكاَن العين وباَلثاَء المثلثة وباَلم َو هي المشهورة فيهاَ. وال

ّير النفس من حأزن ونحوه,ِ ّد: هو تغ ّدة. والكآبة بفتح الكاَف وباَلم لش ال
 المنقَلب: المرجع.

لكَب َيقَوُل إذا َر  سإفينًة باَُب ماَ 

ّله تعاَلى:  ُبوا فيهاَ  {قاَل ال َك َوُمْرسإاَهاَ     َوقاََل اْر َهاَ  له َمْجَرا ّل لم ال ( َمْجراهاَ)20  (     لبْس
الميمين وضّمهماَ مع الماَلة وعدمهاَ، مصدران؛ أي جريهاَ وَمْرسإاَهاَ  بفتح

( َمْجراهاَ وَمْرسإاَهاَ  بفتح الميمين وضّمهماَ مع) "ورسإيهاَ، أي منتهى سإيرهاَ
جريهاَ ورسإيهاَ، أي منتهى سإيرهاَ) "( َمْجراهاَ الماَلة وعدمهاَ، مصدران؛ أي

مع الماَلة وعدمهاَ، مصدران؛ أي جريهاَ وَمْرسإاَهاَ  بفتح الميمين وضّمهماَ
وَمْرسإاَهاَ  بفتح الميمين وضّمهماَ مع ورسإيهاَ، أي منتهى سإيرهاَ) "( َمْجراهاَ

منتهى سإيرهاَ) "( َمْجراهاَ الماَلة وعدمهاَ، مصدران؛ أي جريهاَ ورسإيهاَ، أي
وعدمهاَ، مصدران؛ أي جريهاَ وَمْرسإاَهاَ  بفتح الميمين وضّمهماَ مع الماَلة

ّله تعاَلى: ] وقاَل41ورسإيهاَ، أي منتهى سإيرهاَ) " } [هود: لمَن ال ُكْم  َل َعلَْ  َوَج }
لم ماَ ْنعاَ َوال لك  ْل ُف ُبوَن     ال َك  ] اليتين.12 [الزخرف:}  َتْر

ّله عنهماَ ورويناَ في كتاَب ابن السني، 1/535 عن الحسين بن علّي رضي ال
ّله ُبوا قاَل:قاَل رسإول ال لك َذا َر لق إ َغَر لمَن ال لتي  ُلّم ّله عليه وسإلم: "أماٌَن  صلى ال

ُلوا:  أْن ُقَو ُفوٌر  {َي َغ َل ّبي  َهاَ وُمْرسَإاَهاَ، إّن ر له َمْجَرا ّل لم ال لحأيٌم}     لبْس َوَماَ ]41[هود: َر }
ّله َدُروا ال له}      َق لر ْد َق ّق  في النسخ "إذا ركبوا" لم  هكذا هو"] الية67الزمر:[حَأ

 )21  ( يقَلْ السفينة.

 باَُب اسإتحباََب الدعاَء في السفر

عن أبي هريرة رضي رويناَ في كتب أبي داود والترمذي وابن ماَجه، 1/536
ّله عنه قاَل:قاَل ٍءت ال َوا َع َد َثلُث  ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال رسإول ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

له" لد َل ("على ولده". قاَل الترمذي: حأديث حأسن، وليس في رواية أبي داود َو
22( 

ّثناَياَ وشبههاَ َبَط الودية باَب تكبير المساَفر إذا صعد ال َه وتسبيحه إذا 
 ونحوهاَ

َناَ رويناَ في صحيح البخاَري، 1/537 ْد لع ّناَ إذا َص ّله عنه قاَل:ك عن جاَبر رضي ال
ّبحناَ َناَ، وإذا نزلناَ سإ ّبْر  )23  ( .َك

ّدمناَه في 2/358 باَب ورويناَ في سإنن أبي داود في الحديث الصحيح الذي ق
ّبته، ّله عنهماَ قاَل: كاَن النبّي صلى ماَ يقَوُل إذا ركَب دا عن ابن عمر رضي ال

ّله َبطوا ال َه ّبروا، وإذا  َلوا الثناَياَ ك َع ّبُحوا عليه وسإلم وجيوُشه إذا   )24  ( .سإ

ّله عنهماَ ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 3/539 عن ابن عمر رضي ال
ّله َفلْ من الحّج أو العمرة ـ قاَل قاَل:كاَن النبّي صلى ال َق عليه وسإلم إذا 

ًاَ ثم الراوي: ول أعلمه إل قاَل: ّبَر ثلث ٍءد ك َف ْد َف الغزو ـ كلماَ أوفى على ثنية أو 
لإلَه َو قاَل: "ل  ُه َو ُد  َلُه الَحْم َو ْلُك،  َلُه الُم َلُه،  لريَك  ُه ل َش َد َوحْأ ّلُه  ُكلّْ لإلّ ال َلى  َع

ُدوَن، لم ّبناَ حأاَ للَر ُدوَن  لج ُدوَن، سإاَ لب ُبوَن عاَ لي لديٌر، آ َق ٍءء  َنَصَر َشْي َو ُه،  َد ْع َو ّلُه  َق ال َد َص
ُه" هذا َد َوحْأ َهَزَم الحْأَزاَب  َو ُه،  َد ْب لفظِ رواية البخاَري، ورواية مسلم مثله إل َع
الغزو" وفيهاَ "إذا قفلْ من الجيوش أو أنه ليس فيهاَ "ول أعلمه إل قاَل

 )25  (.العمرة" السراياَ أو الحّج أو

َفد، هو بفتح ْد َف الفاَءين بينهماَ دال مهملة قلت: قوله: أوفى: أي ارتفع؛ وقوله: 
وقيلْ الفلة التي ل سإاَكنة وآخره دال أخرى: وهو الغليظِ المرتفع من الرض؛

شيء فيهاَ؛ وقيلْ غّليظِ الرض ذات الحصى؛ وقيلْ الجلد من الرض في
 ارتفاَع.

ّله عنه قاَل ورويناَ في صحيحيهماَ، 4/540 عن أبي موسإى الشعري رضي ال
ّناَ مع النبّي ّبْرناَ :ك ّللناَ وك ٍءد ه ّناَ إذا أشرفناَ على وا ّله عليه وسإلم، فك صلى ال

ُعوا وارتفعْت َب ّناَُس اْر َهاَ ال ّي ّله عليه وسإلم: "ياَ أ ُتناَ، فقَاَل النبّي صلى ال أصوا
ُكْم َع ّنُه َم ًاَ، إ لئب َول غّاَ ُعوَن أَصّم  ْد َت ُكْم ل  ّن ُكْم فإ لس ُف ْن لريٌب على أ َق ٌع  لمي ّنه سَإ )26  (."إ

َبُعوا بفتح الباَء الموحأدة، معناَه: ارفقَوا بأنفسكم.  قلُت: أر

في باَب اسإتحباَب طلبه )27  (ورويناَ في كتاَب الترمذي الحديث المتقَدم 
ّله ّله عليه وسإلم قاَل: الوصية أن رسإول ال َتعاَلى، صلى ال ّله  َوى ال ْقَ َت لب ْيَك  َل َع "

لر على لبي ْك ّت ٍءف". َوال  ُكلّْ َشَر

ّله عنه قاَل:كاَن النبّي ورويناَ في كتاَب ابن السني، 5/541 عن أنس رضي ال
ّله عليه ُهّم لَك الّشَرُف على صلى ال ّل ًاَ من الرض قاَل: "ال وسإلم إذا عل شرف

ٍءف، ٍءل" ُكلّْ َشَر ُكلّْ حأاَ َلَك الَحْمد على   )28  (.َو

لت ْو لع الّص ْف لة في َر ّنهي عن المباَلغ  باَلتكبير ونحوه باَُب ال

 فيه حأديث أبي موسإى في الباَب المتقَدم.
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

َداء للسرعة في الّسير وتنشيط النفوس وترويحهاَ باَب اسإتحباَب الُح
 وتسهيلْ الّسير عليهاَ

 فيه أحأاَديث كثيرة مشهورة.

ُتُه باَب ماَ يقَول إذا انفلتت ّب  دا

ّله رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/542 ّله بن مسعود رضي ال عن عبد ال
ّله صلى ُكْم عنه،عن رسإول ال لد ّبُة أحَأ َتْت دا َل َف ْن َذا ا ّله عليه وسإلم قاَل: "إ ال

ٍءة َفل لض  لبُسوا، بأْر له! احْأ ّل َد ال لعباَ لبُسوا، ياَ  ّله! احْأ َد ال لعباَ لد: ياَ  ُيناَ ْل َعّز َف له  ّل لل فإّن 
لبُسُه َيْح ًا سَإ لصر لض حأاَ . قلت: حأكى لي بعض شيوخناَ الكباَر)29  ("َوَجلّْ في الْر

َيعرُف هذا الحديث، فقَاَله؛ في ّنهاَ بغلة، وكاَن  ّبة أظ العلم أنه افلتت له دا
ًة مع جماَعة، فاَنفلتت منهاَ بهيمٌة فحبَسهاَ ّله عليهم في الحاَل. وكنُت أناَ مّر ال
ٍءب سإوى هذا الكلم. وعجزوا لر سإب  عنهاَ، فقَلته، فوقفت في الحاَل بغي

لة ّب ّدا ُلُه على ال لة باَُب ماَ يقَو َب ْع  الّص

عن السيد الجليلْ المجمع على جللته رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/543
ُعبيد بن ديناَر وحأفظه ودياَنته وورعه ُيونس بن  ّله  ونزاهته وبراعته؛ أبي عبد ال

ٍءة البصري التاَبعي المشهور، ٍءة صعب ّله قاَل: ليس رجلْ يكوُن على داب رحأمه ال
لنهاَ ُذ ُأ له فيقَوُل في  ّل لن ال لدي ْيَر  َغ َف َأ ًاَ     { ْوع َط لض  َوالْر لت  َوا َلَم َمْن في الّسَم َلُه أسْإ َو ُغوَن،  ْب َي

ًاَ َكْره ُيْرَجعوَن}     و له  ْي َل لإ ّله83[آل عمران:  َو  )30  ( .تعاَلى ] إل وقفت بإذن ال

َلهاَ ُد دخو ُيري َأى قريًة  ُله إذا ر  أول يريده باَُب ماَ يقَو

ّله رويناَ في سإنن النساَئي وكتاَب ابن السني، 1/544 عن ُصهيب رضي ال
َلهاَ إل قاَل حأين عنه:أن النبّي ُيريد دخو ّله عليه وسإلم لم يَر قريًة  صلى ال

َهاَ: لع َيرا ْب لين الّس َلْرض َوا ْلَن،  َل ْظ َوماَ أ لع  ْب لت الّس َوا ُهّم َرّب السَم ّل ْلَن، "ال َل ْق َوماَ أ
َوَماَ لحا  َوَرّب الّرياَ ْلَن،  َل َوَماَ أْض لن  لة َوَرّب الّشياَطي َي َقَْر له ال لذ َه ْيَر  ُلَك َخ ْيَن، أسإأ َذَر

ْيَر ماَ فيهاَ، َوَخ للهاَ  ْه ْيَر أ لفيهاَ" َوَخ َوَشّر ماَ  ْهلهاَ  َوَشّر أ لمْن َشّرهاَ  لبَك  ُذ  ُعو َن  )31  (.َو

ّله تعاَلى عنهاَ قاَلت ورويناَ في كتاَب ابن السني، 2/545 عن عاَئشَة رضي ال
ّله َلهاَ :كاَن رسإوُل ال ُيريد دخو ٍءض  ّله عليه وسإلم إذا أشرَف على أر صلى ال
ُهّم إني ّل لمْن قاَل: "ال لبَك  ُذ  ُعو لفيهاَ، وأ ْعَت  لر ماَ َجَم ْي َوَخ له  لذ َه لر  ْي لمْن َخ ُلَك  أسإأ

َهاَ، َشّرهاَ َوباَ لمْن  ْذناَ  لع َأ َو َياَهاَ،  ْقناَ حَأ ُهّم اْرُز ّل لفيهاَ، ال ْعَت  ْبناَ إلى َوَشّر ماَ َجَم ّب َوحَأ
للهاَ ْه للحي أ ّبْب َصاَ َوحَأ َهاَ،  لل ْه ْيناَ" أ َل  )32  (.لإ

ًاَ أو ُعو به إذا خاََف ناَسإ َيد  غّيَرهم باَُب ماَ 

للسإناَد الصحيح، ماَ 1/546 ّدمناَه من رويناَ في سإنن أبي داود والنساَئي، باَ ق
ّله عليه وسإلم كاَن إذا حأديث أبي موسإى ّله صلى ال الشعري،أن رسإول ال

ُهّم ّل ًاَ قاَل:"ال لمْن خاََف قوم لبَك  ُذ  ُعو َن َو لهْم،  لر ُنُحو ُلك في  َع َنْج ّناَ  لهْم إ لر "ُشُرو
ُيستحّب أن يدعَو معه بدعاَء الكرب وغّيره مماَ ذكرناَه  )33  (معه.  و

َلت ّو َغ َت لغيلن باَُب ماَ يقَوُل المساَفُر إذا   ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنه؛أن النبّي صلى رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/547 عن جاَبر رضي ال
ّله عليه وسإلم ُدوا ال َفناَ لغيلن  ُكُم ال َل َلْت  ّو َغ َت َذا  َذان" قاَل: "إ  )34  (.باَل

ُُتهم؛ ْيلَُن جنٌس من الجّن والشياَطين وهم سَإَحَر لغ ّولت: قلت: وال ومعنى تغ
سإمع الذان تلّونت في صور؛ والمراد ادفعوا شّرهاَ باَلذان، فإن الشيطاََن إذا

ُبه هذا في ّدمناَ ماَ يش ، فيباَب ماَ يقَوُل إذا عرَض له شيطاَن أدبر. وقد ق
ّول كتاَب الذكاَر والدعوات للمور العاَرضاَت، وذكرناَ أنه ينبغي أنه يشتغلَْ أ

 للْياَت المذكورة في ذلك. بقَراءة القَرآن

َيقَوُل إذا نزَل ً باَُب ماَ   َمنزل

عن رويناَ في صحيح مسلم وموطأ ماَلك وكتاَب الترمذي، وغّيرهاَ، 1/548
ّله لت حأكيم رضي ال ّله عليه خولَة بن ّله صلى ال عنهاَ قاَلت:سإمعُت رسإول ال

ً ْنزل َنَزَل َم لمْن َشّر َماَ وسإلم يقَول: "َمْن  لت  ّتاَّماَ له ال ّل لت ال للماَ َك لب ُذ  ُعو ُثّم قاََل: أ
َلم َق،  َل له ذلَك َخ لل لز ْن لمْن َم لحلَْ  َت َيْر ٌء حَأتى  ُه َشْي  )35  (."َيُضّر

ّله بن عمر الخطاَب ورويناَ في سإنن أبي داود وغّيره، 2/549 عن عبد ال
ّله عنهماَ قاَل:كاَن َفَر فأقبلَْ رضي ال ّله عليه وسإلم إذا سإاَ ّله صلى ال رسإوُل ال

َياَ أْرُض َوَشّر الليلُْ قاَل: " لك،  لفي َوَشّر ماَ  لك  لمْن َشّر له  ّل ُذ باَل ُعو ّلُه، أ لك ال ّب َوَر ّبي  َر
َد، َو ٍءد وأسْإ لمْن أسَإ لبَك  ُذ  ُعو لك؛ أ ْي َل َع َيدّب  َوَشّر ماَ  لك،  لفي لق  لل لة ماَ ُخ ّي لمَن الَح َو

َوماَ ٍءد  لل َوا لمْن  َو لد  َل َب لن ال لك لمْن سإاَ َو لب،  ْقََر َع َد" َوال َل قاَل الخطاَبي: قوله)36  ( َو
الجّن الذين هم سإكاَن الرض؛ والبلد من الرض: ماَ كاَن "سإاَكن البلد" هم

ُيحتملْ أن يكون المراد مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناَء ومناَزل. قاَل: و
الشياَطين، هذا كلم الخطاَبي، والسإود: الشخص، باَلوالد: إبليس، وماَ ولد:

ُيسمى أسإود.  فكلْ شخص 

لمن َع  له باَُب ماَ يقَوُل إذا َرَج لر  سَإف

ًاَ في باَب ّدمناَه في حأديث ابن عمر المذكور قريب ّنة أن يقَول ماَ ق تكبير الس
َد الثناَياَ. لع  المساَفر إذا َص

ّله عنه، قاَل:أقبلناَ مع عن أنس ورويناَ في صحيح مسلم، 1/550 رضي ال
ّله ّية رديفته على ناَقته، حأتى إذا النبّي صلى ال عليه وسإلم أناَ وأبو طلحة، وصف

ّناَ بظهر المدينة ُدوَن" فلم يزْل يقَوُل ك لم ّبناَ حأاَ للَر ُدون  لب ُبوَن عاَ لئ ُبوَن تاَ لي قاَل: "آ
َناَ المدينَة ذلك لدْم َق  )37  ( .حأتى 

لة َد صل ُله المساَفُر بع ْبح باَُب ماَ يقَو  الّص

تقَدم اعلم أن المساَفر يستحّب له أن يقَول ماَ يقَوله غّيره بعد الصبح، وقد
 )38  ( بياَنه

ُيستحب له معه ماَ رويناَه في كتاَب ابن السني، 1/551 عن أبي برزة رضي و
ّله عنه قاَل:كاَن ّلى الصبح ـ قاَل ال ّله عليه وسإلم إذا ص ّله صلى ال رسإول ال

ُهّم الراوي: ل أعلم إلّ قاَل ّل في سإفر ـ رفع صوته حأتى يسمع أصحاَبه: "ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّلذي للْح لي ديني ا ْلَت أْص َع لتي َج ّل َي ا َياَ ْن ُد للْح لي  ُهّم أْص ّل لري، ال لعْصَمَة أْم َتُه  ْل َع َج
ْلَت َع لتي التي َج لخَر للْح لي آ ُهّم أْص ّل لشي ـ ثلَث مّرات ـ ال لجعي ـ لفيهاَ َمعاَ ْيهاَ َمْر َل لإ

لطَك؛ لمْن سُإْخ لرَضاََك  لب ُذ  ُعو ُهّم أ ّل لبَك ـ ثلَث مّرات ـ ثلث مرات ـ ال ُذ  ُعو ُهّم أ ّل ال
لطَي ْع َول ُم ْيَت،  َط ْع َأ للَماَ  َع  لن ّد ل ماَ لمنَك الَج ّد  َذا الَج ُع  َف ْن َي َول  ْعَت،  َن  )39  (."للَماَ َم

َته َأى بلد  باَب ماَ يقَول إذا َر

ّدمناَه في حأديث أنس في الباَب الذي قبلْ هذا، وأن المستحّب أن يقَوَل ماَ ق
ُه في باَب ماَ يقَوُل إذا رأى قرية، وأن يقَول: ّدمناَ َلناَ يقَوَل ماَ ق َعلْْ  ُهّم اْج ّل "ال

َهاَ ًاَ لب ًاَ حَأَسن لرْزق َو ًا   )40  (. "َقَرار

له فدخلْ لدَم من سإفر َق َته باَُب ماَ يقَوُل إذا   بي

ّله عنهماَ قاَل:كاَن رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/552 عن ابن عباَس رضي ال
ّله صلى ّله عليه وسإلم إذا رجع من سإفره، فدخلَْ على أهله قاَل: رسإول ال ال

ًاَ ْوب َت ًاَ  ْوب َت ًاَ " ْوب لدُر حَأ ُيغاَ ًاَ، ل  ْوب ّبناَ أ  )41  (."للَر

ًاَ: سإؤال للتوبة، وهو منصوب إماَ على تقَدير: تب ًاَ توب عليناَ، وإماَ قلت: توب
ًاَ بمعناَه من آب إذا رجع. ومعنى ل ًاَ؛ وأوب ًاَ توب يغاَدر: ل على تقَدير نسألك توب

ًاَ، وهو بفتح الحاَء وضّمهاَ لغتاَن. ًاَ معناَه: إثم ْوب  يترك؛ وحَأ

َدُم من ْقَ َي ُيقَاَل لمن   سإفر باَُب ماَ 

لو ّلَمَك، أ لذي سَإ ّل له ا ّل لل ُيقَاَل: الَحْمد  َع الّشْملَْ يستحّب أن  لذي َجَم ّل له ا ّل لل ُد  الَحْم
ّله تعاَلى: لئْن  { لبَك، أو نحو ذلك، قاَل ال ُكْم}     َل ّن َد لزي ُتْم ل َكْر ًا7َإبراهيم:[َش ] وفيه أيض

ّله عنهاَ المذكور في الباَب بعده. حأديث عاَئشة  رضي ال

َدُم من ْقَ َي ُيقَاَل لمن   غّزو باَُب ماَ 

ّله عنهاَ قاَلت:كاَن رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/553 عن عاَئشة رضي ال
ّله ّله صلى ال ُته فأخذُت بيده، رسإول ال عليه وسإلم في غّزو، فلماَ دخلْ اسإتقَبل

الحاَفظِ: وأخرجه مسلم والنساَئي وأبو داود.) ) قاَل537(ابن السني ()42  (
الحاَفظِ: وأخرجه مسلم والنساَئي وأبو داود.) "(ابن ) قاَل537"(ابن السني (

الحاَفظِ: وأخرجه مسلم والنساَئي وأبو داود.) "(ابن ) قاَل537السني (
الحاَفظِ: وأخرجه مسلم والنساَئي وأبو داود.) "(ابن ) قاَل537السني (
الحاَفظِ: وأخرجه مسلم والنساَئي وأبو داود.) "فقَلت: ) قاَل537السني (

ّلذي له ا ّل لل ُد  ْكَرَمَك. الَحْم َعّزَك وأ  َنَصَرَك وأ

َدُم من حَأّج وماَ ْقَ َي ُيقَاَل لمن  ُله باَُب ماَ   يقَو

َء رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/554 ّله عنهماَ قاَل:جاَ عن ابن عمر رضي ال
ُد الحّج، فمشى معه غّلٌم إلى النبّي ُأري ّله عليه وسإلم فقَاَل: إني  صلى ال

ّله ّله صلى ال َهَك رسإوُل ال َوّج َو َوى،  ْقَ ّت ّلُه ال َدَك ال ّو ُغّلُم! َز عليه وسإلم فقَاَل: "ياَ 
ّله عليه في ّلم على النبّي صلى ال َهّم" فلماَ رجع الغلم سإ َفاََك ال َك َو لر،  ْي الَخ

َلَف َبَك، وأْخ ْن َذ َفَر  َغّ َو ّلُه حَأّجَك،  لبلَْ ال َق ُغّلُم!  َتَك وسإلم فقَاَل: "ياَ  َقَ َف  )43  (."َن
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 السإلمية

ّله عنه قاَل:قاَل ورويناَ في سإنن البيهقَي، 2/555 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى َلُه رسإول ال َفَر  ْغ َت لن اسْإ للَم َو ْلحاَّج  لل لفْر  ْغّ ُهّم ا ّل ّله عليه وسإلم: "ال ال

 )44  ( قاَل الحاَكم: هو صحيٌح على شرط مسلم. الحاَج"

كتاب أذكار الكل واالّشرب   
o  ُقّرب إليه طعاَُمه     باَُب ماَ يقَوُل إذا   
o  ُكلوا     باَُب اسإتحباَب قول صاَحأب لنه :  َفاَ ْي لض لل    الطعاَم 
o  ْلل لب     باَب التسمية عند الك    والّشر
o  والشراَب     باَُب ل يعيُب الطعاََم   
o  أشتهي هذا الطعاَم     باَُب جواز قوله: ل   
o  ْلل لحا الك    الطعاََم الذي يأكلُْ منه     باَُب َمد
o  ُله من ُيفطر     باَُب ماَ يقَو    حَأَضَر الطعاَُم وهو صاَئٌم إذا لم 
o  ُله َمن َعه غّيُره     باَُب ماَ يقَو لب َت ٍءم إذا  لعي لطعاَ    ُد
o  له لظ ْع َو لله     باَُب  ُء في أك ُيسي له َمْن  لب    وتأدي
o  لم َكل ّطعاَم     باَُب اسإتحباَب ال    على ال
o  ُلُه ُع     باَُب ماَ يقَو َيشب ُله من يأكلُْ ول     ويفع
o  ٍءة     باَُب ماَ يقَوُل إذا َه َعاَ لب     أكلَْ مع َصاَحأ
o  لل له      باَُب اسإتحباَب قو ّطعاَم لضيف لب ال    صاَحأ
o  لم     باَُب ماَ يقَوُل إذا ّطعاَ َغ من ال    َفَر
o  ّو لء المدع له     باَُب دعاَ َغ من أكل َفَر لم إذا  ّطعاَ للْ ال    والضيَف له
o  لن للنساَ لء ا ُدعاَ ًاَ ونحوهماَ     باَُب  ًء أو لبن ُه ماَ َقَاَ    لمن سَإ
o  للنساَن لء ا ًاَ     باَُب دعاَ ْيف ّيُف َض ُيض لضه لمن     وتحري
o  لء على َمْن َفه     باَُب الثناَ    أكرَم ضي
o  للنساَن بضيفه     باَُب اسإتحباَب ترحأيب    ا
o  َد ُله بع ّطعاَم     باَُب ماَ يقَو لفه عن ال    انصرا

 كتاَب أذكاَر الكلْ والّشرب

ُقّرب إليه  طعاَُمه باَُب ماَ يقَوُل إذا 

ّله بن عمرو بن العاَص رضي رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/556 عن عبد ال
ّله عنهماَ،  ال

ُقّرَب ّله عليه وسإلم أنه كاَن يقَول في الطعاَم إذا  إليه: عن النبّي صلى ال
لر، ّناَ َذاَب ال َع لقناَ  َو َتناَ،  ْق لفيماَ َرَز َلناَ  لرْك  ُهّم باَ ّل له "ال ّل  )1  (."باَسإم ال

َد لنه عن َفاَ ْي لض لل ُكلوا، أو باَُب اسإتحباَب قول صاَحأب الطعاَم  ّطعاَم:  تقَديم ال
 ماَ في َمعناَه

لحأب الطعاَم أن يقَوَل لضيفه عند تقَديم الطعاَم: ُيستحّب لصاَ باَسإم اعلم أنه 
للذن في ُكلوا، أو الّصلة، أو نحو ذلك من العباَرات المصّرحأة باَ ّله، أو  ال

الشروع في الكلْ، ول يجب هذا القَول، بلْ يكفي تقَديُم الطعاَم إليهم، ولهم
ّد من لفظِ، الكلْ بمجّرد ذلك من غّير اشتراط لفظِ، وقاَل بعض أصحاَبناَ: ل ب

للذن في ذلك: والصواُب الّول، وماَ ورد في الحأاَديث الصحيحة من لفظِ ا
 السإتحباَب. محمول على
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لب للْ والّشر  باَب التسمية عند الك

عن عمر بن أبي سإلمة رضي رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/557
ّله عنهماَ قاَل:  ال

ُكلْْ َو ّلَه،  ّله عليه وسإلم: "سَإّم ال ّله صلى ال لنَك". قاَل لي رسإول ال لمي َي )2  (لب
) ،3777، وأبو داود (2/934) ، والموطأ 2022( ) ، ومسلم5376البخاَري ((

ُكل278ْْ) ، والنساَئي (3267ماَجه ( ) ، وابن1858والترمذي ( ) . وتتمته:  و
، وأبو2/934) ، والموطأ 2022) ، ومسلم (5376البخاَري ( "(مماَ يليَك .)

) .278) ، والنساَئي (3267) ، وابن ماَجه (1858والترمذي ( ) ،3777داود (
ُكلْْ مماَ يليَك".) وتتمته:  "و

ّله عنهاَ ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 2/558 عن عاَئشة رضي ال
 قاَلت:

ُكْم ُد َكلَْ أحَأ َذا أ ّله عليه وسإلم: "إ ّله صلى ال له قاَل رسإول ال ّل لر اسْإَم ال ُك ْذ َي ْل َف
ُكر اسْإَم ْذ َي لسَي أْن  َن له، فإْن  لل ّو ُقَلْْ: باَسإم َتعاَلى في أ َي ْل َف له  لل ّو َتعاَلى في أ له  ّل ال

َلُه ّو له أ ّل ُه ال لخَر  )3  ( قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح"وآ

ّله عنه قاَل: سإمعُت ورويناَ في صحيح مسلم، 3/559 عن جاَبر رضي ال
ّله ّله صلى ال ّلَه رسإوُل ال َكَر ال َذ َف َتُه  ْي َب َدَخلَْ الّرُجلُْ  َذا  لإ عليه وسإلم يقَول: "

َول َتعاَلى ُكْم  َل لبيَت  ْيطاَُن: ل َم له، قاََل الّش لم َطعاَ َد  ْن َوع له  لل ُدُخو َد  ْن َذا ع لإ َو َء،  َعشاَ
له قاََل لل ُدُخو َد  ْن َتعاَلى ع ّلَه  لر ال ُك ْذ َي َلْم  َف َلْم َدَخلَْ  َذا  َوإ لبيَت،  ُتُم الَم ْك ْدَر ْيطاَُن: أ الّش

َد ْن لع َتعاَلى  ّلَه  لر ال ُك ْذ َعشاَء َي َوال لبيَت  ُتُم الَم ْك ْدَر له قاََل: أ لم  )4  (."َطعاَ

ًاَ، 4/560 ٍءة ورويناَ في صحيح مسلم أيض في حأديث أنس المشتملْ على معجز
لل لت رسإو ٍءة من معجزا ُه أبو طلحَة ظاَهر ّله عليه وسإلم لّماَ دعاَ ّله صلى ال ال
ُأّم سُإليم للطعاَم، قاَل: ثم ٍءة" و َعَشَر لل َذْن  ْئ ّله عليه وسإلم "ا قاَل النبّي صلى ال

ُلوا فقَاَل َتعاَلى" فأذن لهم، فدخ ّلَه  ُلوا وسَإّموا ال ُك ّله عليه وسإلم:  النبّي صلى ال
ُلوا حأتى فعلَْ ً فأك  )5  ( .ذلك بثماَنين رجل

ًاَ، 5/561 ّناَ إذا ورويناَ في صحيح مسلم أيض ّله عنه قاَل: ك عن حأذيفة رضي ال
لل َناَ مع رسإو ًاَ لم نضْع أيديناَ حأتى يبدأ حأضْر ّله عليه وسإلم طعاَم ّله صلى ال ال

ّله ّله صلى ال ًاَ رسإوُل ال ّناَ حأضرناَ معه مّرة طعاَم َده، وإ ُع ي عليه وسإلم فيض
ُع، ُتدف ّله فجاَءت جاَرية كأنهاَ  َذ رسإوُل ال َدهاَ في الطعاَم فأخ َع ي فذهبْت لتض

ّله عليه وسإلم بيدهاَ، ثم لده، فقَاَل صلى ال َذ بي ُع، فأخ َف ْد ُي َء أعرابّي كأنماَ  جاَ
ّله عليه ّله صلى ال َكَر رسإوُل ال ْذ ُي ّطعاََم أْن ل  لحلّْ ال َت َيْس ْيطاََن  وسإلم: "إّن الّش

ّله لة اسْإُم ال َي لر له الجاَ لذ َه َء ب ّنُه جاَ ْيه، وأ َل لدهاَ، َع َي لب ْذُت  َهاَ، فأَخ لب لحلّْ  َت َيْس َء بهذا لل َفجاَ
لسي ْف َن ّلذي  َوا له،  لد َي لب ْذُت  له، فأَخ لب لحلّْ  َت َيْس لل لبّي  ْعرا َع ال لدي َم َي ُه في  َد َي لده إّن  َي لب

ّله تعاَلى لهماَ" ثم ذكر اسإم ال لد  )6  ( .وأكلْ َي

لشّي الصحاَبي ورويناَ في سإنن أبي داود والنساَئي، 6/562 ّية بن َمْخ عن أم
ّله عنه قاَل:  رضي ال
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ُيسّم ًاَ ورجلٌْ يأكلُْ، فلم  ّله عليه وسإلم جاَلس ّله صلى ال حأتى لم كاَن رسإوُل ال
ّوله ّله أ لفيه قاَل: باَسإم ال وآخُره، يبَق من طعاَمه إل لقَمة، فلماَ رفعهاَ إلى 

ْيطاَُن ّله عليه وسإلم ثم قاَل: "ماَ َزاَل الّش َعُه، فضحَك النبّي صلى ال ُكلُْ َم يأ
َء ماَ في َقَاَ َت له اسْإ ّل َكَر اسْإَم ال َذ َلّماَ  له َف لن ْط لشّي، بفتح الميم)7  ( "َب قلُت َمْخ

الشين المعجمتين وتشديد الياَء؛ وهذا الحديث محمول وإسإكاَن الخاَء وكسر
ّله عليه َكه التسمية إل في آخر أمره، على أن النبّي صلى ال وسإلم لم يعلْم تر

 باَلتسمية. إذ لو علم ذلك لم يسكْت عن أمره

ّله عنهاَ قاَلت: كاَن ورويناَ في كتاَب الترمذي، 7/563 عن عاَئشَة رضي ال
ّله صلى ًاَ في سإتة من أصحاَبه، فجاَء رسإوُل ال ّله عليه وسإلم يأكلُْ طعاَم ال

َله بلقَمتين، ْو أعرابّي فأك َل ّنُه  ّله عليه وسإلم: "أماَ إ ّله صلى ال فقَاَل رسإول ال
ُكْم سَإّمى َكفاَ  )8  ( قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح. "َل

ّله عليه وسإلم ورويناَ، 8/564 ّله عنه، عن النبّي صلى ال عن جاَبر رضي ال
َو ُه ُقلْْ  ْقَرأ:  َي ْل َف له،  لم َطعاَ ُيَسّمَي على  لسَي أْن  َن َغ قاَل: "َمْن  َفَر َذا  ٌد إ ّلُه أحَأ )9  (."ال

لله، ّو ُء على اسإتحباَب التسمية على الطعاَم في أ فإن ترَك قلت: أجمع العلماَ
ًا لعاَرض آخر ثم تمكن في ًاَ أو عاَجز ًاَ أو ُمكره ًا أو ناَسإي أثناَء في أوله عاَمد

ّله أوله وآخره، كماَ لله، اسإتحّب أن يسّمي للحديث المتقَدم ويقَول: باَسإم ال أك
جاَء في الحديث. والتسميُة في شرب الماَء واللبن والعسلْ والمرق وسإاَئر

كاَلتسمية في الطعاَم في جميع ماَ ذكرناَه. قاَل العلماَء من المشروباَت
ُيستحّب أن يجهَر باَلتسمية ليكوَن فيه تنبيٌه لغيره على أصحاَبناَ وغّيرهم: و

ُيقَتدى به في ّله أعلم. التسمية ول  ذلك، وال

 باَُب ل يعيُب الطعاََم والشراَب

ّله عنه رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/565 عن أبي هريرة رضي ال
ّله َله، قاَل: ماَ عاََب رسإوُل ال ًاَ قّط، إن اشتهاَه أك ّله عليه وسإلم طعاَم صلى ال

َكه. وفي رواية َهه تر  )10  ( .لمسلم: وإن لم يشتهه سإكت وإن كر

ْلب ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي وابن ماَجه، 2/566 ُه )11  ( عن 
ّله عنه قاَل: سإمعُت رسإوَل ّله عليه وسإلم الصحاَبي رضَي ال ّله صلى ال ال

ًاَ أتحّرُج منه؟ لرَك وسإأله رجلٌْ: إن من الطعاَم طعاَم ْد ّلَجّن في َص َتَح َي فقَاَل: "ل 
له لب ْعَت  ٌء َضاََر ّيَة" َشْي لن ّنْصرا  )12  (.ال

ْلب بضّم الهاَء وإسإكاَن اللم وباَلباَء الموحأدة. وقوله ُه ّلَجّن، هو قلُت:  َتَح َي
والخطاَبي باَلحاَء المهملة قبلْ اللم والجيم بعدهاَ، هكذا ضبطه الهروي

والجماَهير من الئمة، وكذا ضبطناَه في أصول سإماَعناَ سإنن أبي داود وغّيره
ًاَ، ثم قاَل: باَلحاَء المهملة، وذكره أبو السعاَدات ابن الثير باَلمهملة أيض

ُيروى باَلخاَء المعجمة، وهماَ بمعنى واحأد. قاَل الخطاَبي: معناَه ل يقَع في و
ْلُج القَطن. ريبة منه. قاَل: وأصله من الحلج: هو الحركة والضطراب، ومنه حَأ

ضاَرعَت النصرانية: أي قاَربتهاَ في الشبه، فاَلمضاَرعة: المقَاَربة قاَل: ومعنى
 في الشبه.
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

اعتدُت أكله ونحو ذلك إذا باَُب جواز قوله: ل أشتهي هذا الطعاَم أو ماَ
 دعت إليه حأاَجٌة

ّله رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/567 عن خاَلد بن الوليد رضي ال
ّله عليه عنه في حأديث الّضّب لماَ ّله صلى ال ًاَ إلى رسإول ال ّدموه مشوي ق

ّله ّله صلى ال عليه وسإلم بيده إليه، فقَاَلوا: هو الّضّب وسإلم، فأهوى رسإوُل ال
ّله َع رسإوُل ال ّله! فرف َده، فقَاَل خاَلد: ياَ رسإوَل ال ّله عليه وسإلم ي صلى ال

ّله؟! قاَل: لني أحأرام الّضّب ياَ رسإول ال ُد لج ْومي فأ َق لض  لبأْر ُكْن  َي َلْم  ّنُه  لك َل َو "ل، 
ُفُه"  )13  (.أعاَ

للْ الطعاََم الذي يأكلُْ لحا الك  منه باَُب َمد

ّله رويناَ في صحيح مسلم، 1/568 ّله عنه؛ أن النبّي صلى ال عن جاَبر رضي ال
ْدَم، فقَاَلوا: ماَ عندناَ إلّ َخلّْ، فدعاَ به فجعلَْ يأكلُْ منه عليه وسإلم ُل َله ا سإأَل أه

ْدُم ُل ْعَم ا لن ْدُم الَخلّْ،  ُل ْعَم ا لن  )14  (.الَخلّْ" ويقَول: "

ُله من حَأَضَر الطعاَُم وهو صاَئٌم إذا ُيفطر باَُب ماَ يقَو  لم 

ّله عنه قاَل: قاَل رويناَ في صحيح مسلم، 1/569 ُهريرة رضي ال عن أبي 
ّله صلى ًاَ رسإول ال لئم لجْب، فإْن كاََن َصاَ ُي ْل َف ُكْم  ُد َأحَأ لعَي  ُد َذا  ّله عليه وسإلم: "إ ال

َعْم" ْط َي ْل َف ًا  لطر ْف َكاََن ُم َوإْن  ُيَصلّْ،  ْل ُع. قاَل العلماَء: ف ْد ( معنى فليصلْ: أي فلي
15( 

ًا ورويناَ في كتاَب ابن السني وغّيره، قاَل فيه: 2/570 لطر ْف "فإْن كاََن ُم
ُكلْْ، َيأ ْل لة َف َك َبَر َلُه باَل َدعاَ  ًاَ  لئم َكاََن َصاَ  )16  (."َوإْن 

َعه لب َت ٍءم إذا  لعي لطعاَ ُد ُله َمن   غّيُره باَُب ماَ يقَو

ٍءد النصاَري قاَل: رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/571 عن أبي مسعو
ُهم دعاَ رجلٌْ النبّي صلى ٍءة، فتبع َعه له خاَمَس خمس ٍءم صن ّله عليه وسإلم لطعاَ ال

َغ الباََب قاَل َعناَ فإْن رجلٌْ، فلماَ بل َب ّت َذا ا َه لإّن  ّله عليه وسإلم: " النبّي صلى ال
َذَن َأْن تأ ْئَت  ّله لش َع" قاَل: بلْ آذُن له ياَ رسإوَل ال ْئَت َرَج لش لإْن  َو  )17  ( !َلُه، 

ُء في ُيسي له َمْن  لب له وتأدي لظ ْع َو لله باَُب   أك

عن عمر بن أبي سإلمَة رضي رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/572
ّله عنهماَ قاَل:  ال

ّله عليه وسإلم فكاَنْت يدي ّله صلى ال لل ال لحأْجر رسإو ًاَ في  تطيُش في كنُت غّلم
ُغّلُم! سَإّم ّله عليه وسإلم: "ياَ  ّله صلى ال ّله الصحفة، فقَاَل لي رسإوُل ال ال

لرَواية في الصحيح لليَك" وفي  َي لمّماَ  ُكلْْ  لنَك، و َيمي لب ُكلْْ  ًاَ تعاَلى، و قاَل: أكلُت يوم
ّله عليه وسإلم فجعلُت آكلُْ من نواحأي ّله صلى ال الصحفة، فقَاَل مع رسإول ال

لمّماَ ُكلْْ  ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال لليَك لي رسإوُل ال لطيُش،"َي ُله ت ُقلت: قو . 
ّد إلى بكسر الطاَء وبعدهاَ ياَء مثناَة من تحت سإاَكنة، ومعناَه: تتحّرك وتمت

 )18  ( واحأد. نواحأي الصحفة ول تقَتصُر على موضع
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

َناَ ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 2/573 َب عن جبلَة بن سإحيم قاَل: أصاَ
ٍءة مع ابن ّله عنهماَ يمّر عاَُم سَإن ّله بن عمر رضي ال الزبير، فرزقناَ، فكاَن عبد ال

ّله عليه وسإلم نهى عن بناَ ونحن نأكلُْ، ُنوا، فإن النبّي صلى ال لر ويقَوُل: ل تقَاَ
للقران، ثم ُه ا لذَن الّرُجلُْ أخاَ َيْستأ  )19  ( .يقَول: إلّ أْن 

 قلت: قوله ل تقَاَرنوا: أي ل يأكلْ الرجلْ تمرتين في لقَمة واحأد.

ّله عنه؛ أن ورويناَ في صحيح مسلم، 3/574 عن سإلمة بن الكوع رضي ال
َد لنَك" رجلً أكلْ عن ْي لم َي لب ُكلْْ  ّله عليه وسإلم بشماَله، فقَاَل: " )20  ( النبّي صلى ال

ُع، قاَل: ْعَت"  ، قاَل: ل أسإتطي َط َت ْبر)21  ("ل اسْإ لك  ، فماَ)22  (  ، ماَ منعه إل ال
ْيه. لف  )23  ( رفعهاَ إلى 

ُبسر بضم الموحأدة وباَلسين المهملة: ابن راعي َعير قلُت: هذا الرجلْ هو  ال
َله، وشرحا صحيح مسلم" باَلمثناَة وفتح العين، وهو صحاَبي، وقد أوضحُت حأاَ

ّله أعلم.  وال

لم على َكل ّطعاَم باَُب اسإتحباَب ال  ال

ّدمناَه في باَب مدحا الطعاَم. قاَل)24  ( فيه حأديث جاَبر للماَم أبو حأاَمد  الذي ق ا
ّدثوا في حأاَل للحأياَء": من آداب الطعاَم أن يتح أكله باَلمعروف، الغزالي في "ا

ّدثوا بحكاَياَت الصاَلحين في الطعمة وغّيرهاَ.  ويتح

ُله من يأكلُْ ول ُلُه ويفع ُع باَُب ماَ يقَو  َيشب

ّله رويناَ في سإنن أبي داود وابن ماَجه، 1/575 عن وحأشّي بن حأرب رضي ال
ّناَ عنه؛ أن ّله! إ ّله عليه وسإلم قاَلوا: ياَ رسإوَل ال ّله صلى ال أصحاَب رسإول ال
ُعوا نأكلُْ ول لم َت ُقوَن، قاَلوا: نعم، قاَل: فاَْج لر َت ْف َت ُكم  ّل َع َل َف ُع، قاَل: " على نشب

ُكْم َل َباََرْك  ُي له  ّل ُكُروا اسْإَم ال ْذ ُكْم وا لم  )25  (."فيه َطعاَ

لب ٍءة باَُب ماَ يقَوُل إذا أكلَْ مع َصاَحأ َه  َعاَ

ّله رويناَ في سإنن أبي داود والترمذي وابن ماَجه، 2/576 عن جاَبر رضي ال
َعهاَ معه في عنه؛ أن رسإوَل ٍءم فوض لد مجذو َذ بي ّله عليه وسإلم أخ ّله صلى ال ال
لة، فقَاَل: َقَصع ً ال ّكل َو َت َو له  ّل لباَل َقًَة  لث له  ّل ُكلْْ باَسإم ال له" " ْي َل  )26  (.َع

له ّطعاَم لضيف لب ال لل صاَحأ ُه إذا رفع يده باَُب اسإتحباَب قو وَمْن في معناَ
ْق ّقَ ُكلْْ" وتكريُره ذلك عليه ماَ لم يتح أنه اكتفى منه وكذلك من الطعاَم "

لب ونحو ذلك ّطي لب وال  يفعلُْ في الشرا

ُيستحّب ذلك للرجلْ مع زوجته وغّيرهاَ من لله، اعلم أن هذا ُمستحّب، حأتى  عياَ
ّلت. ُيتوهم منهم أنهم رفعوا أيديهم ولهم حأاَجٌة إلى الطعاَم وإن ق  الذين 

ّدل به في ذلك: ُيست  ومماَ 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُه في صحيح البخاَري، 1/577 ّله عنه في ماَ رويناَ عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه حأديثه الطويلْ المشتملْ على ّله صلى ال ٍءة لرسإول ال ٍءت ظاَهر معجزا

َد ُع أبي هريرة وقع ّد جو ُء َمن َمّر به وسإلم، لماَ اشت على الطريق يستقَرى
ّله ُيضيفه، ثم بعثه رسإوُل ال ًاَ بأن  ّله عليه وسإلم إلى أهلْ القَرآن معّرض صلى ال

ٍءن، لحا لب َء بهم فأْرواهم أجمعيَن من قد لة فجاَ ّف وذكر الحديث إلى أن قاَل: الص
لقَيُت أناَ َب ّله عليه وسإلم " ّله صلى ال ْنَت" قلُت: َصدقَت ياَ قاَل لي رسإول ال َوأ

ْد فاَْشَرْب" فقَعدُت ُع ْق ّله! قاَل: "ا ْبُت، رسإوَل ال لر َفَش فشربُت، فقَاَل: "اْشَرْب" 
ُقَوُل اْشَرْب، حأتى َي ًاَ، َفَماَ َزاَل  َلك ّق ل أجد له َمْس قلُت: ل، والذي بعثك باَلح
لرني، فأعطيته القَدحَا ّله تعاَلى وسإّمى وشرَب الفضلَة قاَل: فأ  )27  ( .فحمد ال

َغ من َفَر لم باَُب ماَ يقَوُل إذا  ّطعاَ  ال

ّله عنه أن النبّي رويناَ في صحيح البخاَري، 1/578 ُأماَمَة رضي ال عن أبي 
ّله عليه ًاَ صلى ال ًاَ ُمباََرك ّيب َط ًا  لثير َك له  ّل لل ُد  وسإلم كاَن إذا رفع ماَئدته قاَل: "الَحْم

ّبناَ" وفي ْنُه َر َع ْغنًى  َت َول ُمْس ٍءع  ّد َو َول ُم ْكفّي  ْيَر َم َغّ له  َغ من لفي َفَر رواية "كاَن إذا 
لمه" وقاَل مّرة: إذا رفع ماَئدته قاَل: ْيَر طعاَ َغّ َواناَ  َكفاَناَ وأْر لذي  ّل له ا ّل لل ُد  "الَحْم

لفّي ول ْك ٍءر َم ُفو ْك  )28  (."َم

ْكفّي بفتح الميم وتشديد الياَء، هذه الرواية الصحيحة الفصيحة، ورواه قلُت: م
أو من أكثر الرواة باَلهمز وهو فاَسإد من حأيث العربية، سإواء كاَن من الكفاَية

للناَء، كماَ ل يقَاَل في مقَروء من القَراءة: مقَرىء، ول في مرمْى كفأت ا
باَلهمز. قاَل صاَحأب مطاَلع النوار في تفسير هذا الحديث: المراد بهذا

للناَء المذكور كله الطعاَم، وإليه يعود الضمير. قاَل الحربّي: فاَلمكفّي: ا
عنه كماَ قاَل "غّير مستغنى عنه" أو لعدمه، وقوله غّير المقَلوب للسإتغاَء

لنعَم ّله سإبحاَنه وتعاَلى فيه، بلْ مشكورة، غّير مكفور: أي غّير مجحود  ال
 مستور العتراف بهاَ والحمد عليهاَ.

وأن وذهب الخطاَبي إلى أن المراد بهذا الدعاَء كله الباَرى سإبحاَنه وتعاَلى،
َعُم كأنه ْط ُي لعُم ول  ْط ُي على الضمير يعود إليه، وأن معنى قوله غّير مكفّي: أنه 

ّله هذا من الكفاَية، وإلى هذا ذهب غّيره في تفسير هذا الحديث: أي إن ال
ّدع: أي غّير متروك الطلب تعاَلى ٍءن عن معين وظهير، قاَل: وقوله ل مو مستغ

إليه، وهو بمعنى المستغنى عنه، وينتصب ربناَ على هذا منه والرغّبة
كأنه قاَل: ياَ ربناَ اسإمع حأمدناَ ودعاَءناَ، ومن باَلختصاَص أو المدحا أو باَلنداء

ًا، وكذا قيده ّبناَ: أي أنت ربناَ، رفعه قطعه وجعله خبر الصيلي كأنه قاَل: ذلك ر
ّله. ويصّح فيه الكسر على البدل من السإم  في قوله الحمد ل

ًا. وذكر أبو السعاَدات ابن الثير في نهاَية الغريب نحو هذا الخلف مختصر
ّبناَ فعلى البتداء المؤخر: أي ربناَ غّير مكفّي ول مودع، وعلى وقاَل ومن رفع ر
ًاَ إلى الحمد كأنه ًا هذا يرفع غّير. قاَل: ويجوز أن يكون الكلم راجع قاَل: حأمد

ّدع ول مستغنى عن هذا الحمد. وقاَل في قوله ًا غّير مكفي ول مو ول كثير
ّله أعلم. ّدع: أي غّير متروك الطاَعة، وقيلْ هو من الوداع وإليه يرجع، وال  مو
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنه، قاَل: قاَل رسإول ورويناَ في صحيح مسلم، 2/579 عن أنس رضي ال
ّله ّله صلى ال َلَة ال ْك ُكلُْ ال لد يأ ْب َع لن ال َع َيْرَضى  َل ّله تعاَلى  عليه وسإلم: "إّن ال

ُه ُد َيْحَم َف َبَة  َيْشَرُب الّشْر ْيهاَ، و َل َع ُه  ُد َيْحَم ْيه َف َل  )29  (اَ".َع

عن للترمذي، ورويناَ في سإنن أبي داود وكتاَبي "الجاَمع" و"الشماَئلْ" 3/580
ّله عنه؛ أبي سإعيد  الخدري رضي ال

َفَرغ من طعاَمه قاَل: ّله عليه وسإلم كاَن إذا  له أن النبّي صلى ال ّل لل ُد  "الَحْم
َلناَ َع َوَج َوسَإقَاَناَ  َناَ  َعَم ْط ّلذي أ لميَن ا لل  )30  (."ُمْس

للسإناَد الصحيح، 4/581 عن أبي أيوب ورويناَ في سإنن أبي داود والنساَئي، باَ
ّله عليه خاَلد بن زيد ّله صلى ال ّله عنه قاَل: كاَن رسإول ال النصاَري رضي ال

َكلَْ أو َعلَْ وسإلم إذا أ َوَج َغُّه،  ّو َوسَإ َقَى،  َوسَإ َعَم  ْط ّلذي أ له ا ّل لل ُد  لرَب قاَل: "الَحْم َش
ًاَ  )31  (."َلُه َمْخَرج

عن معاَذ بن أنس ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي وابن ماَجه، 5/582
ّله عنه قاَل:  رضي ال

ًاَ َطعاَم َكلَْ  ّله عليه وسإلم: "َمْن أ ّله صلى ال له قاَل رسإوُل ال ّل لل ُد  َفقَاََل: الَحْم
لر ْي َغّ لمْن  له  لني َق َوَرَز َذا  َه لني  َعَم ْط لذي أ ّل لمْن ا ّدَم  َقَ َت َلُه ماَ  لفَر  ُغّ ٍءة،  ّو ُق َولَ  ّني  لم ٍءل  ْو حَأ

له لب ْن يعني باَب الحمد  قاَل الترمذي: حأديث حأسن. قاَل الترمذي: وفي الب ـ"َذ
َغ منه ـ عن عقَبَة بن عاَمر وأبي سإعيد وعاَئشة وأبي أيوب على الطعاَم إذا فر

 )32  ( وأبي هريرة.

عن عبد ورويناَ في سإنن النساَئي وكتاَب ابن السني، بإسإناَد حأسن، 6/583
 التاَبعي؛ الرحأمن بن ُجبير

ّله عليه وسإلم ثماَني سإنين أنه ّدثه رجلٌْ خدَم النبّي صلى ال ُع بأنه حأ كاَن يسم
ًاَ يقَول: "باَسإم َقّرَب إليه طعاَم ّله عليه وسإلم إذا  َغ النبّي صلى ال َفر له" فإذا  ّل ال

ْيَت َقَ َوسَإ َعْمَت  ْط ُهّم أ ّل ْنَت، من طعاَمه قاَل: "ال ْيَت وأحْأَس َد َه َو ْيَت  َن ْق ْيَت وأ َن ْغّ َوأ
ُد على ماَ َلَك الَحْم ْيَت" َف َط ْع  )33  (.أ

ّله بن عمرو بن العاَص رضي ورويناَ في كتاَب ابن السني، 7/584 عن عبد ال
ّله عنهماَ،  ال

َغ: ّله عليه وسإلم؛ أنه كاَن يقَول في الطعاَم إذا فر ُد عن النبّي صلى ال "الَحْم
َعناَ َب ّلذي أْش َوا َداناَ،  َه َو ْيناَ  َل َع ّلذي َمّن  له ا ّل لن آتاَناَ لل للحْأساَ ُكلّْ ا َواناَ، و  )34  ("َوأْر

عن ابن ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي وكتاَب ابن السني، 8/585
ّله عنهماَ قاَل: َكلَْ عباَس رضي ال َذا أ ّله عليه وسإلم: "إ ّله صلى ال قاَل رسإول ال

ًاَ" وفي َطعاَم ُكْم  ُد ُهّم أحَأ ّل للْ: ال ُقَ َي ْل َف ًاَ  َطعاَم ّلُه  َعَمُه ال ْط رواية ابن السني "َمْن أ
ًاَ َبن َل ّلُه تعاَلى  ُه ال َوَمْن سَإقَاَ ْنُه،  لم ًا  ْير لعْمناَ َخ ْط له وأ لفي َلناَ  لرْك  لرْك باَ ُهّم باَ ّل للْ: ال ُقَ َي ْل َف

ْيَس َل ّنُه  ْنُه، فإ لم ْدناَ  لز َو له  لفي لن َلناَ  َب ّل ْيَر ال َغّ لب  َوالّشَرا لم  ّطعاَ ُء مَن ال لزى ُيْج ٌء  "َشْي
 )35  (قاَل الترمذي: حأديث حأسن. 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله بن مسعود ورويناَ في كتاَب ابن السني، بإسإناَد ضعيف، 9/586 عن عبد ال
ّله عنه ّله عليه وسإلم إذا شرب في رضي ال ّله صلى ال قاَل: كاَن رسإوُل ال

ّفَس ثلثة للناَء تن ّله تعاَلى في كلْ نفس، ويشكُره في آخره ا ٍءس يحمد ال ( .أنفاَ
36( 

لم ّطعاَ للْ ال ّو والضيَف له لء المدع له باَُب دعاَ َغ من أكل َفَر  إذا 

ٍءر ـ بضّم الباَء وإسإكاَن رويناَ في صحيح مسلم، 1/587 ُبْس ّله بن  عن عبد ال
ّله عليه وسإلم على السين ّله صلى ال المهملة ـ الصحاَبّي، قاَل: نزل رسإول ال

ُيلقَي أبي: فقَّربناَ ُله و ُأتَي بتمر فكاَن يأك َبًة فأكلْ منهاَ، ثم  ْط َو ًاَ و إليه طعاَم
َوى بين ّن َبَة والُوسإطى ـ قاَل شعبة: هو ظني وهو فيه ال ّباَ ُع الس أصبعيه ويجم

ّله َبه، ثم إن شاَء ال ٍءب فشر ُأتي بشرا ّنوى بين الصبعين ـ ثم  ُء ال تعاَلى إلقَاَ
َله الذي عن ُهّم ناَو ّل ّلَه لناَ، فقَاَل: "ال ُع ال ّبته: اد لم دا َذ بلجاَ يمينه، فقَاَل أبي، وأخ

ُهْم َل لفْر  ْغّ َوا ُهْم،  َت ْق لفيماَ َرَز ُهْم  َل لرْك  ُهْم" باَ  )37  (.َواْرحَأْم

وهي قربة قلُت: الوطبة بفتح الواو وإسإكاَن الطاَء المهملة بعدهاَ باَء موحأدة:
 لطيفة يكون فيهاَ اللبن.

للسإناَد الصحيح، 1/588 عن أنس رضي ورويناَ في سإنن أبي داود وغّيره، باَ
ّله عنه؛ أن النبّي صلى ّله ال ّله عليه وسإلم جاَء إلى سإعد بن عباَدة رضي ال ال

ٍءت فأكلْ، ثم ْي ٍءز وز َطَر عنه، فجاَء بخب ْف ّله عليه وسإلم: "أ قاَل النبّي صلى ال
َكلَْ لئُموَن، وأ ُكُم الّصاَ َد ْن ُكُم لع ْي َل َع ّلْت  َوَص ْبَراُر،  ُكُم ال َعاََم َكُة" َط لئ  )38  (.الَمل

ّله عنهماَ ورويناَ في سإنن ابن ماَجه، 3/589 ّله بن الزبير رضي ال عن عبد ال
ّله عليه وآله وسإلم عند سإعد بن معاَذ، فقَاَل: قاَل: أفطَر ّله صلى ال رسإوُل ال

َطَر ْف لئُموَن "أ ُكُم الّصاَ َد ْن  )39  ( الحديث. "لع

َتاَ لسعد بن عباَدة وسإعد بن معاَذ.  قلُت: فهماَ قضيتاَن َجَر

ّله عنه قاَل: ورويناَ في سإنن أبي داود، 4/590 عن رجلْ عن جاَبر رضي ال
ًاَ، فدعاَ النبّي صنَع أبو الهيثم بن ّله عليه وسإلم طعاَم َهاَن للنبّي صلى ال ّي ّت ال

ّله عليه وسإلم ُكْم" قاَلوا: ياَ صلى ال ُبوا أخاَ لثي َبه، فلماَ فرغّوا، قاَل: "أ وأصحاَ
ّله! َطعاَُمُه رسإول ال لكلَْ  ُأ ُتُه ف ْي َب ُدخلَْ  َذا  لرَب وماَ إثاَبته؟ قاَل: "إّن الّرُجلَْ إ َوُش

ُتُه َب للَك إثاَ َذ َف َلُه،  ْوا  َع َد َف ُبُه،   )40  (."َشَرا

ًء أو ُه ماَ َقَاَ لن لمن سَإ للنساَ لء ا ُدعاَ ًاَ ونحوهماَ باَُب   لبن

ّله عنه في حأديثه رويناَ في صحيح مسلم، 1/591 عن المقَداد رضي ال
ّله عليه وسإلم رأسَإه إلى السماَء، الطويلْ المشهور قاَل: فرفع النبّي صلى ال

لعْم ْط ُهّم أ ّل لني" فقَاَل: "ال لق َمْن سَإقَاَ َواسْإ لني،  َعَم ْط  )41  (.َمْن أ

ّله عنه؛ أنه ورويناَ في كتاَب ابن السني، 2/592 لق رضَي ال لم عن عمرو بن الَح
ّله لبه" سإقَى رسإوَل ال لبَشباَ ْعُه  لت ُهّم أْم ّل ًاَ فقَاَل:" ال َبن َل ّله عليه وسإلم  صلى ال

ًة بيضاَء فمّرْت لمق بفتح الحاَء )42  ( .عليه ثماَنون سإنًة لم يَر شعر قلت: الَح
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

عن عمرو بن أخطب، باَلخاَء المعجمة وفتح الطاَء رضي ورويناَ فيه، 3/593
ّله  عنه قاَل: ال

ُته بماَء في جمجمة ّله عليه وسإلم فأتي ّله صلى ال َقَى رسإوُل ال َتْس وفيهاَ اسْإ
ُهّم ّل ّله عليه وسإلم: "ال ّله صلى ال ُتهاَ، فقَاَل رسإول ال ْلُه" قاَل شعرة فأخرج َجّم

ابن السني (()43  (الراوي: فرأيته ابن ثلث وتسعين أسإود الرأس واللحية. 
ّباَن والحاَكم. انظر الفتوحأاَت ) وهو478 حأديث حأسن، أخرجه أحأمد وابن حأ

) وهو حأديث حأسن، أخرجه أحأمد وابن478ابن السني ( "()5/255الرباَنية 
ّباَن والحاَكم. انظر  )5/255الفتوحأاَت الرباَنية  حأ

خشب قلت: الُجْمُجمة بجيمين مضمومتين بينهماَ ميم سإاَكنة، وهي قدحا من
وجمعهاَ جماَجم، وبه سإمي دير الجماَجم، وهو الذي كاَنت به وقعة ابن

ُيعملْ فيه أقداحا من خشب، وقيلْ: الشعث مع الحجاَج باَلعراق، لنه كاَن 
لني من ُب ُقتلْ. سإمي به لنه   جماَجم القَتلى لكثرة من 

ّيُف ُيض لضه لمن  للنساَن وتحري لء ا ًاَ باَُب دعاَ ْيف  َض

ّله عنه رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/594 عن أبي هريرة رضي ال
َده قاَل: جاَء رجلٌْ إلى رسإول َفه فلم يكْن عن ّله عليه وسإلم ليضي ّله صلى ال ال

ُفه، فقَاَل: "أل ّلُه" فقَاَم رجلْ من النصاَر ماَ يضي لحأَمُه ال َذا َر َه لضيُف  ُي َرُجلٌْ 
 )44  ( . وذكر الحديث.به فاَنطلق

لء على َمْن أكرَم َفه باَُب الثناَ  ضي

ّله عنه رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/595 عن أبي هريرة رضي ال
ٌد، فأرسإلَْ قاَل: جاَء رجلٌْ إلى النبّي ّله عليه وسإلم فقَاَل: إني مجهو صلى ال

لئه فقَاَلْت: والذي ٌء، ثم أرسإلَْ إلى إلى بعض نساَ بعثَك باَلحّق ماَ عندي إل ماَ
َذا أخرى فقَاَلت مثلَْ ذلك، حأتى قلَن كلهّن َه لضيُف  ُي مثلَْ ذلك، فقَاَل: "َمْن 

ّلُه" فقَاَم رجلْ لحأَمُه ال َلَة َر ْي ّل َق به ال ّله! فاَنطل من النصاَر فقَاَل: أناَ ياَ رسإوَل ال
لله فقَاَل لمرأته: هلْ ٌء؟ قاَلت: ل، إل قوُت صبياَني، قاَل: إلى رحأ لك شي عند

ّلليهم بشيء، فإذا دخلَْ ّناَ نأكلُْ، فإذا أهوى فع ُفناَ فأطفئي السراَج وأريه أ ضي
لج ُدوا وأكلَْ الضيُف، فلماَ أصبَح غّدا ليأكلَْ فقَومي إلى الّسرا حأتى تطفئيه، فقَع

ّله عليه ّله صلى ال ُكماَ على رسإول ال لع ْن لمْن ُص ّلُه  لجَب ال َع ْد  َق وسإلم، فقَاَل: "
َلَة" ْي ّل ُكماَ ال لف ْي ّله تعاَلى هذه الية لبَض لهْم فأنزل ال لب ْو كاََن  َل َو لهْم  لس ُف ْن لثُروَن على أ ْؤ ُي َو }

 )45  ( ].9[الحشر: }  َخَصاََصٌة

حأاَجة قلُت: وهذا محموٌل على أن الصبياَن لم يكونوا محتاَجين إلى الطعاَم
ًاَ يطلُب الطعاََم إذا رأى َمن َة أن الصبّي وإن كاَن شبعاَن ضرورية، لن العاَد
ّله ُيحملْ فعلُْ الرجلْ والمرأة على أنهماَ آثرا بنصيبهماَ ضيفهماَ، وال ُله، و يأك

 أعلم.

للنساَن بضيفه وحأمده ّله تعاَلى على حأصوله باَُب اسإتحباَب ترحأيب ا ال
ً َله أهل ًاَ عنده وسإروره بذلك وثناَئه عليه لكونه جع  لذلك ضيف
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

من طرق كثيرة، عن أبي هريرة رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/596
ٍءح الخزاعّي ْي ّله عليه وعن أبي ُشَر ّله صلى ال ّله عنهماَ؛ أن رسإول ال رضَي ال

لمُن ْؤ ُي َفُه وسإلم قاَل: "َمْن كاََن  ْي لرْم َض ْك ُي ْل َف لر  لخ لم ال ْو َي َوال له  ّل  )46  (."باَل

ّله عنه قاَل: خرَج ورويناَ في صحيح مسلم، 2/597 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى ٍءة ـ فإذا هو بأبي بكر وعمر رسإوُل ال ٍءم ـ أو ليل ّله عليه وسإلم ذاَت يو ال
ّله عنهماَ، َعَة؟" قاَل: الجوع رضي ال له الّساَ لذ َه ُكماَ  لت ُيو ُب لمْن  ُكماَ  قاَل: "ماَ أْخَرَج

ّلذي َلْخَرَجني ا له  لد َي لب لسي  ْف َن ّلذي  َوا ّله! قاَل: "وأناَ  ُقوُموا" ياَ رسإول ال ُكماَ،  أْخَرَج
ُة فقَاَموا معه، فأتى رجلً من النصاَر، فإذا ليس هو في بيته، ْتُه المرأ فلماَ رأ

ّله عليه ّله صلى ال ًاَ وأهلً، فقَاََل لهاَ رسإول ال َب ُفلٌن؟" قاَلْت: مرحأ ْيَن  وسإلم: "أ
ّله قاَلت: ذهَب يستعذُب لناَ من الماَء، إذ جاَء النصاَرّي فنظر إلى رسإول ال

ّله، ّله عليه وسإلم وصاَحأبيه، ثم قاَل: الحمد ل ًاَ صلى ال ٌد اليوم أكرُم أضياَف ماَ أحأ
ّني  )47  ( وذكر تماَم الحديث. .م

لفه عن َد انصرا ُله بع ّطعاَم باَُب ماَ يقَو  ال

ّله عنهاَ قاَلت: قاََل رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/598 عن عاَئشَة رضي ال
ّله صلى َوَجلّْ رسإوُل ال َعّز  له  ّل لر ال ْك لذ لب ُكْم  َطعاََم ُبوا  لذي ّله عليه وسإلم: "أ ال

َلُه َو  ْقَُس َت َف له  ْي َل َع َناَُموا  َت َول  لة،  ُكْم" َوالّصل ُب ُلو )48  (.ُق

السلّم واالستئذان     كتاب   
o  لر بإفشاَئه لم والم للْ الّسل    باَُب فض
o  ّية الّسلم    باَُب كيف

  َفصلْ: السلم ثلثا   
  فصلْ: أقلْ الّسلم   
  فصلْ: يشترط أن يكون جواب السلم على الفور   

o  باَُب كراهة السلم باَلشاَرة باَليد   
o  لم الّسلَم ْك    باَُب حُأ

  ْحأكم من سإلم على غّيره من وراء سإتاَر   :   فصل   
  فصلْ: يستحب أن يرد على المبلغ   
  فصلْ: كيفية السلم على الصم   
  فصلْ: كيفية السلم على الصبي   
  فصلْ: حأكم تكرار السلم   
  ٍءد منهماَ على صاَحأبه ّلم كلّْ واحأ فصلْ: إذا تلقى رجلن فس

   دفعة
   ًاَ فقَاَل المبتدىء    فصلْ: إذا لقَي إنساَن
  ّلم يبدأ باَلسلم قبلْ كلْ كلم ّنة أن المس    فصلْ: الس
  ْفصلْ: البتداء باَلسلم أفضل   

o  َتَحّب فيهاَ الّسلُم ُيس لل التي     باَُب الحأوا
  ُيكره فيهاَ السلم    فصلْ:الحأواُل التي 

o  ّد عليه ومن ل ُير ّلُم عليه وَمْن  ُيس ّلُم عليه ومن ل  ُيس ّد عليه     باَُب َمن     ُيَر
  فصلْ:حأكم السلم على أهلْ الذّمة   

  ٌد على جماَعة فيهم مسلمون أو     فرع : إذا مّر واحأ
ّفاَر    مسلم وك

  ًاَ أو     فرع ًاَ إلى مشرك وكتَب فيه سإلم : إذا كتب كتاَب
َوه    نح
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

  ًاَ. اعلم أن أصحاَبناَ اختلفوا     فرع ّي َذم َد  َعاَ : فيماَ يقَوُل إذا 
   في عياَدة الذمّي

  ُتْب منه فينبغي َي ًاَ ولم  ًاَ عظيم َوَمْن اقترف ذنب ُع  فصلْ: أماَ المبتد
ّلم عليهم     أن ل    يس

  ّلم عليهم. ّنة أن يس    فصلْ: وأماَ الصبياَن فاَلس
o  ٍءب ومساَئلَْ من الّسلم    باٌَب في آدا

  فصلْ:  إذا لقَي رجلٌْ جماَعًة فأراد أن يخّص طاَئفة منهم
   باَلسلم كره

  ًا ونحو فصلْ: إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثير
   المتلقون     ذلك مماَ يكثر فيه

  ّلمْت جماَعٌة على رجلْ فقَاَل: وعليكم السلم    فصلْ: إذا سإ
  فصلْ: إذا دخلْ إنساٌَن على جماَعة قليلة يعّمهم سإلٌم واحأد   
  ّلم وإن لم يكن فيه أحأد ُيس    فصلْ: يستحّب إذا دخلْ بيته أن 
  ّنة أن ًاَ مع قوم ثم قاَم ليفاَرقهم، فاَلس فصلْ: إذا كاَن جاَلس

ّلم عليهم    ُيس
  ّلم ل فصلْ: إذا مّر على واحأد أو أكثر وغّلَب على ظنه أنه إذا سإ

ّد عليه    ير
o  باَب السإتئذان   

  ّق الباَب فصلْ: ينبغي إذا اسإتأذن على إنساَن باَلسلم أو بد
   أنَت؟     فقَيلْ له: َمْن

  فصلْ: ل بأس أن يصف نفسه بماَ يعرف إذا لم يعرفه
   المخاَطب بغيره

o  ُع على الّسلم    باَُب في مساَئلْ تتفّر
  ّية عند الخروج من الحّماَم    مسألة: التح
  ّله باَلخير ّبحَك ال    مسألة: إذا ابتدأ الماَّر الممرور عليه فقَاَل: ص
  فصلْ: إذا أراد تقَبيلْ يد غّيره، إن كاَن ذلك لزهده وصلحأه أو

   علمه أو شرفه
  فصلْ: ول بأس بتقَبيلْ وجه الميت الصاَلح للتبّرك   
  فصلْ: في المصاَفحة   
  ْنُي الظهر في كلْ حأاَل لكلْ أحأد ُيكره حأ    فصلْ: 
  فصلْ: إكرام الداخلْ باَلقَياَم   
  للخوان ًا زياَرة الصاَلحين وا ًاَ متأكد    فصلْ: يستحّب اسإتحباَب
  للنساَن من صاَحأبه الصاَلح أن فصلْ: في اسإتحباَب طلب ا

   يزوَره
o  ُؤب َثاَ ّت لس وحُأكم ال َعاَط لت ال لمي َتْش    باَُب 

  ُيستحّب للعاَطس أن يقَوَل عقَب فصلْ: اتفق العلماَء على أنه 
   عطاَسإه

  ُيَشّمُت    فصلْ: إذا لم يحمد العاَطس ل 
  ّق ّله لم يستح ًاَ آخَر غّير الحمد ل فصلْ: إذا قاَل العاَطُس لفظ

   التشميت
  ،ّله ُيستحّب أن يقَول: الحمد ل َطَس في صلته  َع فصلْ: إذا 

ُيسمع نفَسه    و
  َبه أو نحو ذلك َده أو ثو َع ي َءه العطاَُس أن يض ّنة إذا جاَ فصلْ:الس

َته     على فمه    وأن يخفَض صو
  ّنة أن يشّمته ًاَ، فاَلس َتكّرَر العطاَُس من إنساَن متتاَبع فصلْ: إذا 

   إلى أن يبلغ ثلث مّرات     لكلْ مّرة
  ُيشّمت ّدمناَ أنه ل  ّله تعاَلى فقَد ق َطَس ولم يحمد ال َع فصلْ: إذا 
  ّي. َطَس يهود َع    فصلْ: فيماَ إذا 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

  ّْق   :  فصل َو حَأ ُه َف ُه  َد ْن لع َطَس  َع َف ًاَ  لديث ّدَث حَأ    َمْن حَأ
  ّد ماَ اسإتطاَع ّنة أن ير    فصلْ: إذا تثاَءب فاَلس

o  لحا ْد    باَُب الَم
  أحأاَديث المنع   
  للباَحأة    أحأاَديث ا

o  للنساَن نفسه وذكر محاَسإنه    باَُب مدحا ا
o  ّدم ّلق بماَ تقَ    باٌَب في مساَئلْ تتع

  َّبيك وحأدها ّبيك وسإعديك أو ل ُيستحّب إجاَبُة َمن ناَداك بل مسألة: 
  مسألة: ول بأس بقَوله للرجلْ الجليلْ في علمه أو صلحأه   
  مسألة: إذا احأتاَجْت المرأة إلى كلم غّير المحاَرم في بيع أو

   شراء

 كتاَب السلم والسإتئذان وتشميت العاَطس وماَ يتعلق بهاَ

ّله سإبحاَنه وتعاَلى:  ًاَ  {قاَل ال ُيوت ُب ُتْم  ْل َدَخ َذا  له     فإ ّل لد ال ْن لع لمْن  ّيًة  لح ُكم ت لس ُف ْن ّلُموا على أ َفَس
َكًة َباََر َبًة}     ُم ّي  ]61[النور:  َط

ْو  {وقاَل تعاَلى:  ْنهاَ أ لم لبأحْأَسَن  ّيوا  َفَح ٍءة  ّي لح َت لب ُتْم  ْي ّي َذا حُأ ّدوهاَ}     َوإ  ].86النساَء:[ُر

لنُسوا  {وقاَل تعاَلى:  َتْستأ ّتى  ُكْم حأ لت ُيو ُب ْيَر  َغّ ًاَ  ُيوت ُب ُلوا  ْدُخ َت للهاَ}     ل  ْه ّلُموا على أ ُتَس النور:[َو
27[ 

ُنوا وقاَل تعاَلى: لذ ْأ َت َيْس ْل َف ُلَم  ُكُم الُح ْن لم ْطفاَُل  َغ ال َل َب َذا  َوإ لهْم     { لل ْب َق لمْن  لذيَن  ّل َذَن ا َتأ }  كماَ اسْإ
 ].59[النور:

ْذ  {وقاَل تعاَلى:  لإ لميَن  ْكَر لهيَم الُم ْبَرا لإ لف  ْي لديُث َض َتاََك حَأ َهلْْ أ ًاَ،     َو ُلوا سَإلم َفقَاَ له  ْي َل َع ُلوا  َدَخ
 ]24[الذارياَت: قاََل سَإلٌم}

للجماَع. وأماَ ّنة وا لم ثاَبٌت باَلكتاَب والّس أفراد مساَئله واعلم أن أصلَْ الّسل
َده في أبواب يسيرة إن ُتحصر، وأناَ أختصُر مقَاَص شاَء وفروعه فأكثُر من أن 

للصاَبة والرعاَية. ّله تعاَلى، وبه التوفيق والهداية وا  ال

لر لم والم للْ الّسل  بإفشاَئه باَُب فض

ّله بن عمرو بن العاَص رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/599 عن عبد ال
ّله عنهماَ؛  رضي ال

للسإلم ّي ا ّله عليه وسإلم: أ ّله صلى ال ْيٌر؟ قاَل: أّن رجلً سإأل رسإوَل ال َخ
ْفَت َعَر ُأ الّسلم على َمْن  ْقَر َت َو ّطعاََم،  لعُم ال ْط ُت لرْف " ْع َت َلْم   )1  (."َوَمْن 

ّله عنه، عن النبّي صلى ورويناَ في صحيحيهماَ، 2/600 عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه ّتوَن ال لسإ ُلُه  ُطو له  لت َدَم على ُصوَر َوَجلّْ آ َعّز  ّلُه  َق ال َل وسإلم قاَل: "َخ

ٍءر َف َن لئَك:  َل ُأو ّلْم على  َفَس َهْب  ْذ َقَُه قاَل: ا َل َلّماَ َخ َف ًاَ،  ٍءس لذَراع ُلو لة ُج َك لئ لمَن الَمل
ُتَك ّي لح َت َهاَ  ّن َنَك فإ ّيو ُيَح ْع ماَ  لم َت ُلوا: فاَسْإ َفقَاَ ُكْم،  ْي َل َع لتَك، فقَاَل: الّسلُم  ّي ُذّر ّيُة  لح َت َو

َوَرحْأَمُة الّسلُم ُه:  ُدو َفَزا ّلُه،  َوَرحْأَمُة ال ْيَك  َل له" َع ّل  )2  (.ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنهماَ قاَل: ورويناَ في صحيحيهماَ، 3/601 عن البراء بن عاَزب رضي ال
لع الجناَئز، أمرناَ رسإوُل ّتباَ لة المريض، وا ّله عليه وسإلم بسبع: بعياَد ّله صلى ال ال

لت لر وتشمي لم، وإبرا لء الّسل لم، وإفشاَ لن المظلو ْو لف، وع لر الضعي لس، ونص العاَط
َقََسم.  )3  ( هذا لفظِ إحأدى رواياَت البخاَري. ال

ّله عنه قاَل: قاَل ورويناَ في صحيح مسلم، 4/602 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى ُنوا رسإول ال لم ْؤ ُت َول  ُنوا،  لم ْؤ ُت ّتى  ّنَة حأ ُلوا الَج ْدُخ َت ّله عليه وسإلم: "ل  ال

ُتْم؟ ْب َب َتحاَ ُه  ُتُمو ْل َع َف َذا  لإ ٍءء  ُكْم على َشْي ّل ُد ْول أ ّبوا، أ ّتى تحاَ ْفُشوا الّسلَم حأ أ
ُكْم َن ْي  )4  (."َب

ورويناَ في مسند الدارمي وكتاَبي الترمذي وابن ماَجه، وغّيرهاَ 5/603
ّله عنه قاَل: سإمعُت رسإوَل عن عبد باَلسإاَنيد الجيدة، ّله بن سإلم رضي ال ال

ّله عليه وسإلم يقَول: ّله صلى ال لعُموا ال ْط ْفُشوا الّسلَم، وأ ّناَُس أ َهاَ ال ّي "ياَ أ
ُلوا لص َو ّطعاََم،  ّنَة ال ُلوا الَج ْدُخ َت لنياٌَم  ّناَُس  َوال ّلوا  َوَص ٍءم الْرحأاََم   قاَل"لبَسل

 )5  ( الترمذي: حأديث صحيح.

ّله ورويناَ في كتاَبي ابن ماَجه وابن السني، 6/604 ُأماَمَة رضي ال عن أبي 
ُنفشَي الّسلَم عنه قاَل: ّله عليه وسإلم أن  ّيناَ صلى ال َناَ نب  )6  ( .أَمَر

ّله عنه، 7/605 للماَم ماَلك رضي ال ّله ورويناَ في موطأ ا عن إسإحاَق بن عبد ال
 بن أبي طلحة،

ّله بن َد ال ُأبّي بن كعب أخبَره أنه كاَن يأتي عب ّطفيلَْ بن  عمر فيغدو معه أن ال
ّله ُد ال َذا غّدْوناَ إلى السوق لم يمّر بناَ عب ٍءط ول إلى السوق، قاَل: فإ ّقَاَ على سَإ

ّلم عليه؛ قاَل ٍءد إلّ سإ لمسكين ول أحأ ٍءة ول  َع ْي َب لب  ّله صاَحأ َد ال ّطفيلُْ: فجئُت عب ال
ًاَ، فاَسإتتبعني إلى السوق، فقَلُت له: ماَ ُع باَلسوق وأنَت ل بن عمر يوم تصن

لع ول تسوُم ول تجلُس لع ول تسأُل عن الّسل ْي في مجاَلس تقَُف على الب
ّدْث، فقَاَل لي ابن عمر: ياَ أباَ بطن ـ السوق؟ قاَل: وأقوُل اجلْس بناَ هاَهناَ نتح

ّلم على َمن ُنَس  )7  ( .لقَيناَه وكاَن الطفيلُْ ذا بطن ـ إنماَ نغدو من أجلْ السلم 

ّله عنه: ثلٌث ورويناَ 8/606 في صحيح البخاَري عنه، قاَل: وقاَل عّماَر رضي ال
للنصاَُف من نفسك، وبذُل الّسلم للعاَلم، من َجمعهّن فقَد لليماََن؛ ا َع ا جم

ُق من للنفاَ للقتاَر. وا  ا

 )8  (

ّله عليه ّله صلى ال ًاَ إلى رسإول ال  وسإلم. ورويناَ هذا في غّير البخاَري مرفوع

لت الخرة والدنياَ، فإّن للنصاََف قلت: قد جمَع في هذه الكلماَت الثلث خيرا ا
ّله تعاَلى جميع حأقَوقه وماَ أمره به، ويجتنب جميع ماَ ّدي إلى ال يقَتضي أن يؤ
ّدي إلى الناَس حأقَوقهم، ول يطلب ماَ ليس له، وأن ينصف نهاَه عنه، وأن يؤ

ًاَ نفسه فل يوقعهاَ في قبيح أصل.ً وأماَ بذُل السلم للعاَلم فمعناَه لجميع أيض
أن ل يتكبر على أحأد، وأن ل يكون بينه وبين أحأد جفاَء يمتنع الناَس، فيتضمن
ّله من السلم عليه للنفاَق من القتاَر فيقَتضي كماَل الوثوق باَل بسببه. وأماَ ا
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله تعاَلى تعاَلى والتوكلْ عليه والشفقَة على المسلمين إلى غّير ذلك، نسأل ال
 الكريم التوفيق لجميعه.

ّية الّسلم  باَُب كيف

َوَرحْأَمُة ُكْم  ْي َل َع ُتُه، فيأتي اعلم أن الفضلْ أن يقَول المسلم: الّسلُم  َكاَ َبَر َو له  ّل ال
ًا، ويقَوُل ّلم عليه واحأد ُكُم الّسلُم بضمير الجمع وإن كاَن المس ْي َل َع َو المجيب: 

ُته، ويأتي بواو العطف َبركاَ َو له  ّل  في قوله: وعليكم. َوَرحْأَمُة ال

ومّمن نّص على أن الفضلْ في المبتدىء أن يقَول "السلم عليكم ورحأمة
للماَم أقضى القَضاَة أبو الحسن الماَوردّي في كتاَبه "الحاَوي" ّله وبركاَته" ا ال

للماَم أبو سإعد المتولي من أصحاَبناَ في كتاَب "صلة َير، وا في كتاَب الّس
 وغّيرهاَ. الجمعة"

عن ودليله ماَ رويناَه في مسند الدارمي وسإنن أبي داود والترمذي، 1/607
ّله ّله عمران بن الحصين رضي ال عنهماَ قاَل: "جاَء رجلٌْ إلى النبّي صلى ال

ّله عليه وسإلم فقَاَل: السلم عليكم، ّد عليه ثم جلس، فقَاَل النبّي صلى ال فر
َعْشٌر، ثم جاَء آخر فقَاَل: ّد عليه عليه وسإلم:  ّله، فر السلم عليكم ورحأمة ال
لعْشُروَن، ثم جاَء آخر ّله ثم جلس، فقَاَل:  فقَاَل: السلم عليكم ورحأمة ال

ّد عليه فجلس، فقَاَل: ُته، فر ُثوَن وبركاَ  . فقَاَل الترمذي: حأديث حأسن.""ثل

ّله عنه، زياَدة على وفي رواية لبي داود، من رواية معاَذ بن أنس رضي ال
ّله وبركاَته ومغفرته، هذا، قاَل: "ثم أتى آخر فقَاَل: السلم عليكم ورحأمة ال

لئلُْ". َفَضاَ ُكوُن ال َت َذا  َك َه ُعوَن، وقاَل:  َب  )9  (فقَاَل: أْر

ّله عنه ورويناَ في كتاَب ابن السني، بإسإناَد ضعيف، 2/608 عن أنس رضي ال
َيرعى دواّب أصحاَبه فيقَول: قاَل: كاَن رجلٌْ ّله عليه وسإلم  يمّر باَلنبّي صلى ال

ْيَك السلم عليك ياَ رسإول َل َع َو ّله عليه وسإلم: " ّله! فيقَول له النبّي صلى ال ال
ُنُه"، فقَيلْ: ياَ الّسلُم َوا لرْض َو ُتُه  لفَر ْغ َوَم ُتُه  َكاَ َبَر َو له  ّل ّلم َوَرحْأَمُة ال ُتَس ّله!  رسإول ال

ٍءد من أصحاَبك؟ قاَل: ّلمه على أحأ ُتس ًاَ ماَ  لمْن ذلَك على هذا سإلم لني  ُع َن َيْم َوَماَ  "
َعَشَر َعَة  لبْض لر  لرُف بأْج ْنَص َي َو  ُه  )10  (."َرُجل؟ً َو

وإن قاَل: قاَل أصحاَبناَ: فإن قاَل المبتدىء: السلم عليكم، حأصلْ الّسلُم،
ّله: ًاَ. وأماَ الجواب فأق وعليَك السلم، السلم عليَك، أو سإلم عليَك، حأصلْ أيض

وكاَن أو وعليكم السلم، فإن حأذف الواو فقَاَل: عليكم الّسلم أجزأه ذلك
ًاَ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نّص عليه إماَمناَ الشاَفعي جواب

ّلي رحأمه ُلم" وقاَل به جمهور من أصحاَبناَ. وجزم أبو سإعد المتو ّله في "ا ال
ًاَ، وهذا ضعيف أو من أصحاَبناَ في كتاَبه "التتمة" بأنه ل يجزئه ول يكون جواب

ّنة ونّص إماَمناَ الشاَفعي. غّلط،  وهو مخاَلٌف للكتاَب والس

ّله تعاَلى:  ًاَ، قاََل  {أماَ الكتاَب فقَاَل ال ُلوا سَإلم ] وهذا وإن كاَن69 [هود:}  سَإلٌم     قاَ
ْبلناَ فقَد جاَء َق للماَ  ًاَ  ّدمناَه شرع شرعناَ بتقَريره، وهو حأديث أبي هريرة الذي ق

ّله عليه وسإلم،)11  ( ّله عليه  في جواب الملئكة آدم صلى ال فإن النبّي صلى ال
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ّله تعاَلى قاَل: هي تحيتك وتحية ذّريتك" وهذه المة داخلة وسإلم أخبرناَ "أن ال
ّله أعلم.  في ذّريته، وال

ًاَ، فلو قاَل: واتفق أصحاَبناَ على أنه لو قاَل في الجواب: عليكم لم يكن جواب
ًاَ؟ فيه وجهاَن لصحاَبناَ؛ ولو قاَل المبتدىء: وعليكم باَلواو فهلْ يكون جواب

سإلم سإلم عليكم، أو قاَل: السلم عليكم، فللُمجيب أن يقَول في الصورتين:
ّله تعاَلى: ًاَ، قاََل عليكم، وله أن يقَول: السلم عليكم، قاَل ال ُلوا سَإلم سَإلٌم}     {قاَ

للماَم أبو الحسن الواحأدّي من أصحاَبناَ: أنت في تعريف السلم وتنكيره قاَل ا
 باَلخياَر؛ قلت: ولكن اللف واللم أولى.

 :فصلْ

ّله عنه، عن النبّي صلى رويناَ في صحيح البخاَري، 3/609 عن أنس رضي ال
ّله عليه وسإلم؛ ُتفهم عنه، وإذا أتى ال ًاَ حأتى  أنه كاَن إذا تكلم بكلمة أعاَدهاَ ثلث
ّلم ًاَ على قوم فس ّلَم عليهم ثلث  )12  ( .عليهم سإ

ًا، وسإيأتي ُع كثير بياَن هذه قلت: وهذا الحديث محموٌل على ماَ إذا كاَن الجم
ّله تعاَلى.  المسألة وكلم الماَوردي صاَحأب الحاَوي فيهاَ إن شاَء ال

ّنة السلم أن يرفع صوته الذي يصير فصلْ: وأقلْ الّسلم ًاَ سإ ّدي به مؤ
ُيْسمعه لم ّلم عليه، فإن لم  ُيسمع المس ّد بحيث  ًاَ باَلسلم، فل يجب الر يكن آتي

ّد السلم أن يرفع َته بحيث يسمعه عليه. وأقلّْ ماَ يسقَط به فرض ر صو
ّد، ذكرهماَ المتولي ّلم، فإن لم يسمعه لم يسقَط عنه فرض الر  وغّيره. المس

ّلم عليه أو ًاَ يسمعه به المس عليهم قلت: والمستحّب أن يرفع صوته رفع
ًاَ، وإذا تشكك في أنه يسمعهم زاد في رفعه، واحأتاَط واسإتظهر، ًاَ محقَقَ سإماَع

َيحصلْ أماَ َته بحيث  ّنة أن يخفَض صو ّلم على أيقَاَظ عندهم نياَم، فاَلس إذا سإ
ُع اليقَاَظ  ول يستيقَظِ النياَم. سإماَ

ّله عنه الطويلْ، رويناَ في صحيح مسلم، 4/610 في حأديث المقَداد رضي ال
ّناَ نرفع َنصيبه من اللبن، فيجيء من الليلْ قاَل: ك ّله عليه وسإلم  للنبّي صلى ال

ًاَ ل ّلم تسليم لمع اليقَظاََن، وجعلْ ل يجيئني النوم، وأماَ فيس ُيس ًاَ و ُيوقظِ ناَئم
ّله صاَحأباَي فناَماَ، فجاَء ّلم. وال ُيس ّلم كماَ كاَن  ّله عليه وسإلم فس النبّي صلى ال

 )13  ( .أعلم

للماَم أبو محمد:فصلْ للماَم أبو الحسن الواحأدي  قاَل ا القَاَضي حأسين، وا
ُيشترط أن يكون ّد وغّيرهماَ من أصحاَبناَ: و الجواب على الفور، فإن أّخَره ثم ر

ّد. ًاَ بترك الر ًاَ، وكاَن آثم ّد جواب  لم يع

للشاَرة باَلّسلم لة ا َكراه  باَليد ونحوهاَ بل لفظِ باَُب ماَ جاَء في 

ّده، رويناَ في كتاَب الترمذي، 1/611 عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ج
ّله ُهوا عن النبّي صلى ال ّب َتَش َناَ، ل  لر ْي َغ لب ّبَه  َتَش ّناَ َمْن  لم ْيَس  َل عليه وسإلم قاَل: "
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

لع، لب ُة باَلَصاَ للشاََر لد ا ُهو َي لليَم ال َتْس ّنَصاََرى، فإّن  َو ل باَل لد  ُهو َي ّنَصاََرى باَل لليَم ال َتْس َو
َكّف ُة باَل للشاََر  )14  (إسإناَده ضعيف.   قاَل الترمذي:"ا

َء بنت قلت: وأماَ الحديث الذي رويناَه في كتاَب الترمذي 2/612 عن أسإماَ
ّله َبة من يزيد: أن رسإول ال ُعص ًاَ، و ّله عليه وسإلم مّر في المسجد يوم صلى ال

ُقعود، فأشاَر بيده قاَل الترمذي: حأديث حأسن، فهذا محمول باَلتسليم. النساَء 
ّله للشاَرة، يدّل على هذا أن أباَ على أنه صلى ال عليه وسإلم جمع بين اللفظِ وا

ّلَم عليناَ. داود روى هذا الحديث، وقاَل  )15  ( في روايته: فس

لم الّسلَم ْك  باَُب حُأ

ّنٌة على ّبة ليس بواجب، وهو سإ ّنٌة مستح لم سإ الكفاَية، اعلم أن ابتداء الّسل
ّلهم ّلموا ك ّلم جماَعة كفى عنهم تسليُم واحأد منهم، ولو سإ كاَن فإن كاَن المس

للماَم القَاَضي حأسين من أئمة أصحاَبناَ في كتاَب "السير" من أفضلْ. قاَل ا
ّنة على الكفاَية إل هذا. قلت: وهذا الذي قاَله القَاَضي من تعليقَه: ليس لناَ سإ

ّنٌة لس سإ ّله قاَلوا: تشميُت العاَط ُينكر عليه، فإن أصحاَبناَ رحأمهم ال الحصر 
ّله تعاَلى. وقاَل جماَعة من على ًاَ إن شاَء ال الكفاَية كماَ سإيأتي بياَنه قريب

ّنٌة على الكفاَية في حأّق كلْ أهلْ بيت، فإذا أصحاَبناَ بلْ ُلضحية سإ كلهم: ا
ّد السلم، فإن كاَن ضّحى واحأد منهم حأصلْ ّنة لجميعهم. وأماَ ر الّشعاَر والس

ًا ّلم عليه واحأد ّد السلم فرُض المس ّد، وإن كاَنوا جماَعًة كاَن ر ّيَن عليه الر تع
ّد ٍءة عليهم، فإن ر ّلهم كفاَي واحأد منهم سإقََط الحرج عن الباَقين، وإن تركوه ك

ّلهم ّدوا ك ّلهم، وإن ر فهو النهاَية في الكماَل والفضيلة، وكذا قاَله أثموا ك
ّد غّيُرهم لم يسقَط أصحاَبناَ، وهو ظاَهر حأسن. واتفق أصحاَبناَ على أنه لو ر

ّدوا، فإن اقتصروا ّد عنهم، بلْ يجب عليهم أن ير ّد ذلك الجنبّي الر على ر
 أثموا.

ّله عنه، عن النبّي صلى رويناَ في سإنن أبي داود، 1/613 عن علّي رضي ال
ّله عليه وسإلم ُهْم، ال ُد ّلَم أحَأ ُيَس َذا َمّروا أْن  لة إ َع لن الَجماَ َع ُء  لزى ُيْج قاَل: "

ُهْم ُد ّد أحَأ َيُر لس أْن  ُلو لن الُج َع ُء  لزى ُيْج وهو حأديث )5210.(أبو داود ()16  ("و
)5210( ) ".(أبو داود5/305حأسن، رجاَله رجاَل الصحيح. الفتوحأاَت الرباَنية 

.(أبو ")5/305وهو حأديث حأسن، رجاَله رجاَل الصحيح. الفتوحأاَت الرباَنية 
) وهو حأديث حأسن، رجاَله رجاَل الصحيح. الفتوحأاَت الرباَنية5210داود (

) وهو حأديث حأسن، رجاَله رجاَل الصحيح.5210) ".(أبو داود (5/305
) وهو حأديث حأسن، رجاَله5210)".(أبو داود (5/305الرباَنية  الفتوحأاَت

 )5/305الفتوحأاَت الرباَنية  رجاَل الصحيح.

ّله 2/614 ّله صلى ال عليه ورويناَ في الموطأ، عن زيد بن أسإلم أن رسإوَل ال
ُهْم" ْن َع َأْجَزأ  لم  ْو َقَ لمَن ال ٌد  لحأ َوا ّلَم  َذا سَإ قلت: هذا مرسإلْ صحيح وسإلم قاَل: "إ

للسإناَد.  )17  ( ا

للماَم أبو سإعدفصلْ ًاَ من : قاَل ا المتولي وغّيره: إذا ناَدى إنساَن إنساَن
ًاَ فيه: السلم خلف سإتر أو حأاَئط فقَاَل: السلم عليك ياَ فلن! أو كتب كتاَب

ّلم على فلن، عليك ياَ فلن، أو السلم على فلن، أو أرسإلْ رسإولً وقاَل: سإ
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ّد السلم؛ وكذا ذكر الواحأدي فبلغه الكتاَب أو الرسإول، وجب عليه أن ير
ّد السلم إذا بلغه ًاَ أنه يجب على المكتوب إليه ر  السلم. وغّيره أيض

ّله عنهاَ ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 3/615 عن عاَئشة رضي ال
ّله صلى لك قاَلت: قاَل لي رسإوُل ال ْي َل َع ُأ  ْقَر َي لريلُْ  ْب لج َذا  َه ّله عليه وسإلم " ال

ّله وبركاَته الّسلَم" قاَلت: قلُت:  هكذا وقع في بعض.وعليه السلم ورحأمة ال
الصحيحين "وبركاَته" ولم يقَع في بعضهاَ، وزياَدة الثقَة مقَبولة، ووقع رواياَت

ُيستحّب أن يرسإلَْ في كتاَب الترمذي "وبركاَته" وقاَل: حأديث حأسن صحيح، و
 )18  (غّاَب عنه.  باَلسلم إلى َمن

ّلم إذا بعث إنساَن مع إنساَن فصلْ: ًاَ، فقَاَل الرسإول: فلن يس سإلم
ّد على ّدمناَ أنه يجب عليه أن ير ّد على عليك، فقَد ق الفور، ويستحّب أن ير

ًاَ، فيقَول: وعليك وعليه السلم. ّلغ أيض  المب

ّدثني ورويناَ في سإنن أبي داود، 4/616 عن غّاَلب القَطاَن، عن رجلْ قاَل: حأ
 أبي عن جدي قاَل:

ّله عليه وسإلم فقَاَل: ائته فأقرئه ّله صلى ال السلم، بعثني أبي إلى رسإول ال
َوعلى ْيَك الّسلُم  َل َع ُيقَرئك السلم، فقَاَل: " لبيَك فأتيته فقَلت: إن أبي  أ

فيه.)قلت: وهذا وإن كاَن ، وإسإناَده ضعيف لوجود مجاَهيلْ )19  ( الّسلُم"
ّدمناَ أن أحأاَديَث الفضاَئلْ ُيتساَمح فيهاَ عند أهلْ رواية عن مجهول، فقَد ق

 العلم كلهم.

على أصّم ل يسمع فينبغي أن يتلفظِ بلفظِ : قاَل المتولي: إذا سإلمفصلْ
ّق الجواب، فلو السلم لقَدرته عليه، ويشير باَليد حأتى يحصلْ للفهاَم ويستح ا

ّلم عليه أصّم وأراد الرد لم يجمع بينهماَ ل يستحّق الجواب. قاَل: وكذا لو سإ
للفهاَم ويسقَط عنه فرض فيتلفظِ باَللساَن ويشير باَلجواب ليحصلْ به ا

ّلم على أخرس فأشاَر الخرس باَليد سإقَط عنه الفرض الجواب. قاَل: ولو سإ
ّق لن للشاَرة يستح ّلم عليه أخرُس باَ إشاَرته قاَئمة مقَاَم العباَرة، وكذا لو سإ

 ذكرناَ. الجواب كماَ

ّلم على صبّي ل يجب عليه الجواب، لن الصبّي : قاَل المتولي: لوفصلْ سإ
صحيح، لكن الدب والمستحّب له ليس من أهلْ الفرض، وهذا الذي قاَله

ّلي: ولو ّلم الصبي على باَلغ، الجواب. قاَل القَاَضي حأسين وصاَحأبه المتو سإ
قلناَ يصّح فهلْ يجب عليه الرد؟ فيه وجهاَن ينبنياَن على صحة إسإلمه، إن

ُبه. وإن قلناَ ل يصّح إسإلمه لم إسإلُمه كاَن سإلُمه كسلم الباَلغ فيجب جوا
ّد السلم ُيستحّب. قلت: الصحيح من الوجهين وجوب ر ّد السلم لكن  يجب ر

ّله تعاَلى: لقَول ْو ال ْنهاَ أ لم لبأحْأَسَن  ّيوا  َفَح ٍءة  ّي لح َت لب ُتْم  ْي ّي َذا حُأ لإ َو ّدوهاَ}     { ]86[النساَء  ُر
الشاَشي: هذا بناَء فاَسإد، وهو كماَ وأماَ قولهماَ إنه مبنّي على إسإلمه، فقَاَل

ّله أعلم. ولو سإلم باَلغ على جماَعة فيهم ّد قاَل وال ّد الصبّي ولم ير صبّي فر
وبه قاَل القَاَضي منهم غّيُره، فهلْ يسقَط عنهم؟ فيه وجهاَن: أصّحهماَ ـ

ّد فرض فلم حأسين وصاَحأبه المتولي ـ ل يسقَط لنه ليس أهلً للفرض، والر
يسقَط به كماَ ل يسقَط به الفرض في الصلة على الجناَزة. والثاَني هو قول

الشاَشي، صاَحأب المستظهري، من أصحاَبناَ أنه يسقَط، كماَ يصّح أبي بكر
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طلب الذان. قلت: وأماَ الصلة على الجناَزة فقَد أذانه للرجاَل ويسقَط عنهم
ُبناَ في سإقَوط فرضهاَ بصلة الصبّي على وجهين مشهورين: اختلف أصحاَ

ّله أعلم. الصحيُح منهماَ عند الصحاَب أنه يسقَط، ونّص عليه  الشاَفعي، وال

ّلم عليه إنساَن ثم:فصلْ ّلم عليه  إذا سإ ُيس ُيسّن له أن  لقَيه على قرب 
ًاَ وأكثر، اتفق عليه صحاَبناَ، ًاَ وثاَلث  ويدل عليه: ثاَني

ّله ماَ رويناَه في صحيحي البخاَري ومسلم، 5/617 عن أبي ُهريرة رضي ال
ّله عنه في حأديث ّلى، ثم جاَء إلى النبّي صلى ال المسيء صلته؛ أنه جاَء فص

ّلم عليه، ُتَصلّْ" عليه وسإلم فس َلْم  ّنَك  َفَصلّْ فإ ْع  لج ّد عليه السلم، وقاَل: "اْر فر
َع ّله عليه وسإلم، حأتى فعلَْ ذلك فرج ّلم على النبّي صلى ال ّلى، ثم جاَء فس َفص
ٍءت ثلَث  )20  ( .مّرا

ّله عنه، عن رسإول ورويناَ في سإنن أبي داود، 6/618 عن أبي هريرة رضي ال
ّله ّله صلى ال له، فإْن ال ْي َل َع ّلْم  ُيَس ْل َف ُه  ُكْم أخاَ ُد لقََي أحَأ َل َذا  لإ عليه وسإلم قاَل: "

ّلْم ُيَس ْل َف َيُه  لقَ َل ُثّم  ْو حَأَجٌر  َداٌر أ لج ْو  ُهماَ َشَجَرة أ َن ْي َب َلْت  له" حأاَ ْي َل  )21  (.َع

ّله عنه قاَل: كاَن ورويناَ في كتاَب ابن السنّي، 7/619 عن أنس رضي ال
ّله صلى لل ال ّله عليه وسإلم يتماََشون، فإذا اسإتقَبلتهم شجرة أو أصحاَُب رسإو ال

ً ًاَ وشماَل َكمة فتفّرقوا يمين ٍءض أ ّلم بعُضهم على بع ( .ثم التقَوا من ورائهاَ، سإ
22( 

ٍءد ّلم كلّْ واحأ منهماَ على صاَحأبه دفعة واحأدة أو فصلْ: إذا تلقى رجلن فس
َيصير كلّْ ، فقَاَل القَاَضي حأسينأحأدهماَ بعد الخر ّلي:  وصاَحأبه أبو سإعد المتو

ًاَ باَلسلم فيجب على كلّْ له. واحأد منهماَ مبتدئ ّد على صاَحأب واحأد منهماَ أن ير
َيصلح للجواب، فإذا كاَن أحأدهماَ وقاَل الشاَشي: هذا فيه نظر. فإن هذا اللفظِ

ًاَ، ًاَ، وإن كاَن دفعة لم يكن جواب وهذا الذي قاَله الشاَشي بعد الخر كاَن جواب
 هو الصواب.

ًاَ فقَاَل المبتدىء قاَل المتولي: ل "وعليكم السلم" فصلْ: إذا لقَي إسإاَن
ّق ًاَ، فل يستح ًاَ، لّن هذه الصيغة ل تصلح للبتداء. قلت: يكون ذلك سإلم جواب
للماَم أبو الحسن أماَ إذا قاَل: عليك، أو عليكم السلم، بغير واو، فقَطع ا

َطب به الجواب، وإن كاَن قد قلب اللفظِ الواحأدي بأنه سإلم يتحتم على المخاَ
ًاَ إماَم الحرمين به المعتاَد، وهذا الذي قاَله الواحأدي هو الظاَهر. وقد جزم أيض

ُيقَاَل ًاَ، ويحتملْ أن  ُيسّمى سإلم ًاَ فيجب فيه الجواب لنه  في كونه سإلم
ّلله من الصلة "عليكم السلم" وجهاَن كاَلوجهين لصحاَبناَ فيماَ إذا قاَل في تح

ُيقَاَل: إن هذا ّللْ أم ل؟ الصّح أنه يحصلْ، ويحتملْ أن  ل هلْ يحصلْ به التح
ًاَ بكلْ حأاَل.  يستحق فيه جواب

في سإنن أبي داود والترمذي، وغّيرهماَ باَلسإاَنيد الصحيحة لماَ رويناَه 8/620
ّله عنه، واسإمه جاَبر بن سإليم,ِ عن أبي جزي الهجيمّي الصحاَبي رضي ال

ّله عليه )23  ( وقيلْ سإليم بن جاَبر ّله صلى ال وسإلم في قاَل: لقَيُت رسإول ال
ْطري وهو بكسر القَاَف وسإكون المهملة، لق بعض سإكك المدينة وعليه ثوب 

ّية:فقَلت ّله! فقَاَل:  عليك السلم تح الموتى، قلْ  عليك السلم ياَ رسإول ال
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ًاَ قاَل الحاَفظِ بعد تخريجه: حأديث صحيح السلم عليكم  قاَلهاَ مّرتين أو ثلث
ّله عليه وسإلم فقَلت: ّله صلى ال أخرجه النساَئي) " ؛ ، قاَل: أتيُت رسإول ال

ْيك َل َع ْيَك الّسلُم، فإّن  َل َع ُقَلْْ  َت ّله، قاَل: "ل  الّسلُم عليك السلم ياَ رسإول ال
َتى" ْو ّيُة الَم لح  )24  ( ت

يكون قلت: ويحتملْ أن يكون هذا الحديث ورد في بياَن الحأسن والكملْ، ول
للماَم أبو حأاَمد الغزالي في ّله أعلم. وقد قاَل ا المراد أن هذا ليس بسلم، وال

للحأياَء: يكره أن يقَول ابتداء "عليكم السلم" لهذا الحديث، والمختاَر أنه ا
 ُيكره البتداء بهذه الصيغة، فإن ابتدأ وجب الجواب لنه سإلم.

ّلم يبدأ باَلسلم قبلْ ّنة أن المس ، والحأاَديث الصحيحةكلْ كلم فصلْ: الس
مشهورة، فهذا هو المعتمد في وعملْ سإلف المة وخلفهاَ على وفق ذلك

 دليلْ الفصلْ.

ّله عنه وأماَ الحديث الذي رويناَه في كتاَب الترمذي، 9/621 عن جاَبر رضي ال
لم قاَل: قاَل َكل ْبلَْ ال َق ّله عليه وسإلم: "الّسلُم  ّله صلى ال فهو حأديث "رسإول ال

 )25  (ضعيف، قاَل الترمذي: هذا حأديث منكر. 

ّله عليه وسإلم في الحديث فصلْ: البتداء باَلسلم أفضلْ لقَوله صلى ال
لم" :الصحيح ُأ باَلّسل ْبد َي ّلذي  ُهماَ ا ْيُر َوَخ ( ) ، ومسلم6077البخاَري (()26  ( "
) ،6077( ) ) "(البخاَري2560) ، ومسلم (6077) ) "(البخاَري (2560

)"(البخاَري ( )2560) ، ومسلم (6077) ) "(البخاَري (2560ومسلم (
أن يحرص ) ) . فينبغي لكلْ واحأد من المتلقين2560) ، ومسلم (6077

 على أن يبتدىء باَلسلم.

ّله ورويناَ في سإنن أبي داود، بإسإناَد جيد، 10/622 ُأماَمة رضي ال عن أبي 
 عنه قاَل:

لس ّناَ َلى ال ْو ّله عليه وسإلم: "إّن أ ّله صلى ال ُهْم قاَل رسإول ال َأ َبد له َمْن  ّل باَل
ُأماَمة: قيلْ: لم" وفي رواية الترمذي عن أبي  ّله! الرجلن باَلّسل ياَ رسإول ال

ُهماَ ْول ّيهماَ يبدأ باَلسلم؟ قاَل: "أ ّله تعاَلى يلتقَياَن أ  قاَل الترمذي: حأديث"باَل
 )27  (حأسن. 

ُه فيهاَ، والتي ُيكر َتَحّب فيهاَ الّسلُم، والتي  ُيس لل التي   ُيباَحا باَُب الحأوا

ّدمناَه، لكنه يتأكد في بعض ّناَ مأمورون بإفشاَء السلم كماَ ق الحأوال اعلم أ
ُنهي عنه في بعضهاَ، فأماَ أحأوال تأكده واسإتحباَبه فل ويخّف في بعضهاَ. و

 تنحصر، فإنهاَ الصلْ فل نتكلف التعّرض لفرادهاَ.

ّدمناَ في كتاَب واعلم أنه يدخلْ في ذلك السلم على الحأياَء والموتى، وقد ق
ُيكره فيهاَ أو يخّف أذكاَر الجناَئز كيفية السلم على الموتى. وأماَ الحأوال التي 

ّلم ُيباَحا فهي مستثناَة من ذلك فيحتاَج إلى بياَنهاَ، فمن ذلك إذا كاَن المس أو 
ّلم ل ّلم عليه، ولو سإ ُيس ُيكره أن  عليه مشتغلً باَلبول أو الجماَع أو نحوهماَ ف

ًاَ أو ًاَ، ومن ذلك من كاَن ُمصلي ًاَ أو ناَعس ًاَ، ومن ذلك من كاَن ناَئم ّق جواب يستح
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ًاَ َة، أو كاَن في حأماَم أو نحو ذلك من مؤذن في حأاَل أذانه أو إقاَمته الصل
ُيؤثر السلم عليه فيهاَ، ومن ذلك إذا كاَن يأكلُْ واللقَمة في المور التي ل

ّلم عليه في ًاَ. أماَ إذا كاَن على فمه، فإن سإ ّق جواب هذه الحأوال لم يستح
بأَس باَلسلم، ويجُب الجواب. وكذلك في الكلْ وليست اللقَمُة في فمه فل

ّلم ويجب ُيس الجواب. وأماَ السلم في حأاَل حأاَل المباَيعة وسإاَئر المعاَملت 
ُيكره البتداء به لنهم للنصاَت خطبة الجمعة فقَاَل أصحاَبناَ:  مأمورون باَ

ّد عليه؟ فيه خلف لصحاَبناَ، ُيَر ّلم فهلْ  منهم َمن قاَل: للخطبة، فإن خاَلَف وسإ
للنصاََت ّد عليه لتقَصيره، ومنهم َمن قاَل: إن قلناَ إن ا ُيَر ّد عليه، ل  واجٌب ل ير

ّد عليه واحأد من الحاَضرين، ول ّنة َر للنصاََت سإ ّد عليه أكثر من وإن قلناَ إن ا ير
 واحأد على كلْ وجه.

للماَم أبو الحسن الواحأدي: وأماَ الّسلُم على المشتغلْ بقَراءة القَرآن، فقَاَل ا
ّد ّلم عليه كفاَه الر للشاَرة، الولى ترك السلم عليه لشتغاَله باَلتلوة، فإن سإ باَ

ّد باَللفظِ اسإتأنف السإتعاَذة ثم عاَد إلى التلوة، هذا كلم الواحأدي، وفيه وإن ر
ً ّد باَللفظِ. أماَ إذا كاَن مشتغل ّلم عليه ويجب الر ُيس باَلدعاَء نظر؛ والظاَهر أن 

ُيقَاَل هو كاَلمشتغلْ باَلقَراءة ًاَ فيه مجمع القَلب عليه، فيحتملْ أن  مستغرق
ُيكره السلم عليه، لنه يتنكد به على ماَ ذكرناَه، والظهر عندي في هذا أنه 

ّق عليه ّلم ويش ُيس ُيكره أن  للحأرام ف ّبي في ا أكثر من مشقَة الكلْ. وأماَ المل
ّد السلَم باَللفظِ، نّص عليه عليه، لنه ّلم عليه ر ُيكره له قطُع التلبية، فإن سإ
ّله. الشاَفعي  وأصحاَبناَ رحأمهم ال

ّق قد تقَدمت الحأواُل التي فصلْ: ُيكره فيهاَ السلم، وذكرناَ أنه ل يستح
ّلم عليه أن ًاَ فلو أراد المس ّد السلم هلْ يشرع له، أو فيهاَ جواب يتبرع بر

ّد السلم، وقد ُيستحّب؟ فيه تفصيلْ؛ فأماَ المشتغلْ باَلبول ونحوه ُيكره له ر ف
ُيستحّب ّدمناَ هذا في أول الكتاَب؛ وأماَ الكلْ ونحوه ف له الجواب في ق

ّلي فيحرم عليه أن يقَول: وعليكم السلم، الموضع الذي ل يجب؛ وأماَ المص
ًاَ بتحريمه، وإن كاَن جاَهلً لم تبطلْ ُته إن كاَن عاَلم فإن فعلَْ ذلك بطلْت صل
ُته َغيبة لم تبطلْ صل على أصّح الوجهين عندناَ، وإن قاَل عليه السلم بلفظِ ال

للشاَرة ول لنه ّد عليه في الصلة باَ ٌء ليس بخطاَب. والمستحّب أن ير دعاَ
ّذن يتلفظِ بشيء، ّد بعد الفراغ من الصلة باَللفظِ فل بأس. وأماَ المؤ وإن ر
ّد ُيكره له ر ُيخلّْ فل  ُيبطلُْ الذاَن ول  الجواب بلفظه المعتاَد، لن ذلك يسير ل 

 به.

ّلُم عليه ُيس ّلُم عليه ومن ل  ُيس ّد عليه باَُب َمن  ُيَر ّد عليه ومن ل  ُير  وَمْن 

ّلم ُيَس ّلم اعلم أّن الرجلَْ المسلَم الذي ليس بمشهور بفسق ول بدعة  ُيَس و
ُة مع ّد عليه. قاَل أصحاَبناَ: والمرأ ُيسّن له السلم، ويجب الر المرأة عليه، ف

للماَم أبو سإعد المتولّي: إن كاَلرجلْ مع الرجلْ. وأماَ المرأة مع الرجلْ؛ فقَاَل ا
ًاَ من محاَرمه، فهي معه كاَلرجلْ، فيستحّب َته أو محَرم كاَنت زوجته أو جاَري

ّد السلم عليه؛ وإن لكلْ واحأد منهماَ ابتداء الخر باَلسلم، ويجب على الخر ر
ّلم الرجلْ عليهاَ، ولو كاَنت أجنبيًة، ُيَس ُيخاَف الفتتاَن بهاَ لم  فإن كاَنت جميلًة 
ّلَم لم يجز ّلمْت لم سإ ًء، فإن سإ ّلم هي عليه ابتدا ّد الجواب، ولم تس لهاَ ر

ًاَ فإن ّلم تستحق جواب ًا ل يفتتن بهاَ جاَز أن تس ُكره له، وإن كاَنت عجوز أجاَبهاَ 
ّلم على الرجلْ، وعلى الرجلْ ُيس ًاَ ف ّد السلم عليهاَ؛ وإذا كاَنت النساَء جمع ر
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ّلموا على المرأة الواحأدة جاَز، عليهّن الرجلْ، أو كاَن الرجاَُل ًا فس ًاَ كثير جمع
 عليهاَ أو عليهم فتنة. إذا لم يخف عليه ول عليهّن ول

َء بنت رويناَ في سإنن أبي داود والترمذي وابن ماَجه وغّيرهاَ، 1/623 عن أسإماَ
ّله عنهاَ َد رضي ال ّله عليه وسإلم في يزي ّله صلى ال قاَلت: مّر عليناَ رسإوُل ال

ّلم  قاَل الترمذي: حأديث حأسن. وهذا الذي ذكرته لفظِ رواية.عليناَ نسوة فس
ّله أبي ّله صلى ال داود. وأماَ رواية الترمذي ففيهاَ عن أسإماَء: أن رسإول ال

ًاَ وعصبٌة من النساَء قعود، فألوى بيده عليه وسإلم مّر في المسجد يوم
 )1  ( باَلتسليم.

ّله عنه: ورويناَ في كتاَب ابن السنّي، 2/624 ّله رضي ال عن جرير بن عبد ال
ّله صلى ّلم عليهّن أن رسإول ال ّله عليه وسإلم مّر على نسوة فس  )2  ( .ال

ّله عنه، قاَل: ورويناَ في صحيح البخاَري 3/625 ٍءد رضي ال عن سإهلْ بن سإع
ُذ من أصول الّسلق فتطرحُأه كاَنْت فيناَ ٌة. وفي رواية: كاَنْت لناَ عجوٌز تأخ امرأ
ْدر لقَ ّلم عليهاَ في ال ُنس ّليناَ الجمعة انصرفناَ  ٍءت من شعير، فإذا ص ّباَ وتكركُر حَأ

 قلت: تكركر معناَه: تطحن. )3  ( .إليناَ فتقَدمه

ّله ورويناَ في صحيح مسلم، 4/626 ُأّم هاَنىء بنت أبي طاَلب رضي ال عن 
ّله عليه وسإلم يوَم الفتح وهو يغتسلُْ، وفاَطمة عنهاَ قاَلت: أتيُت النبّي صلى ال
ّلمُت.  )4  ( .وذكرت الحديث تستُره، فس

ُبناَ فيهم، فقَطَع الكثرون بأننه ل وأماَ أهلْ الذّمة فاَختلف فصلْ: أصحاَ
ليس هو بحرام، بلْ هو مكروه، فإن يجوز ابتداؤهم باَلسلم. وقاَل آخرون:

ّد: وعليكم، ول ّلُموا هم على مسلم قاَل في الر ُد على هذا. سإ  يزي

ًاَ لبعض أصحاَبناَ، أنه يجوز ابتداؤهم ّي وجه وحأكى أقضى القَضاَة الماَورد
ّلم على قوله: السلم عليك، ول يذكُره بلفظِ باَلسلم، لكْن يقَتصُر المس

 الجمع.

ّد عليهم إذا ابتدأوا: وعليكم ًاَ أنه يقَول في الر السلم، وحأكى الماَوردي وجه
ّله، وهذان الوجهاَن شاَذان ومردودان.  ولكن ل يقَول ورحأمة ال

ّله رويناَ في صحيح مسلم، 5/627 ّله عنه أّن رسإوَل ال عن أبي هريرة رضي ال
ّله َذا صلى ال لم، فإ ّنَصاََرى باَلّسل َول ال َد  ُهو َي ْبدأوا ال َت ُتْم عليه وسإلم قاَل: "ل لقَي

له" لقَ َي ُه إلى أْض َطُرو ٍءق فاَْض َطري ُهْم في  َد  )5  (.أحَأ

ّله عنه قاَل: قاَل ورويناَ في صحيح البخاَري ومسلم، 6/628 عن أنس رضي ال
ّله ّله صلى ال ُلوا: رسإول ال ُقَو َف لب  لكتاَ ْهلُْ ال ُكْم أ ْي َل َع ّلَم  َذا سَإ عليه وسإلم: "إ

ُكْم" ْي َل َع  )6  (.َو

ّله عنهماَ؛ أن رسإول ورويناَ في صحيح البخاَري، 7/629 عن ابن عمَر رضي ال
ّله عليه وسإلم ُهم: صلى ال ُد ُقَوُل أحَأ َي ّنَماَ  ُد فإ ُهو َي ُكُم ال ْي َل َع ّلَم  َذا سَإ لإ الّساَُم قاَل: "
ْيَك" َل َع َو ُقَلْْ:  َف ْيَك،  َل ّله أعلم. وفي المسألة أحأاَديث َع  كثيرة بنحو ماَ ذكرناَ، وال
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ًا ًاَ فباَن كاَفر ّنه مسلم ّلم على رجلْ ظ يستَحّب قاَل أبو سإعد المتولي: ولو سإ
ّد علّي سإلمي؛ والغرض من ذلك أن يوحأشه ّد سإلَمه فيقَول له: ُر أن يستر

ّلم ويظهَر له أنه ليس بينهماَ ألفة. ّله عنهماَ سإ وُروي أن ابن عمر رضي ال
ٍءلْ، فقَيلْ ّد علّي سإلمي على رج  )7  ( إنه يهودي، فتبعه وقاَل له: ر

ّلم على)8  (قلت: وقد رويناَ في موطأ ماَلك  ًاَ سُإئلْ عّمن سإ ّله أن ماَلك  رحأمه ال
ُبه. واختاَره ابن اليهودّي أو النصراني هلْ يستقَيله ذلك؟ فقَاَل: ل، فهذا مذه

 العربي الماَلكي.

َلهاَ بغير السلم بأن يقَول: ّله، أو قاَل أبو سإعد: لو أراد تحية ذمّي فع هداك ال
ّله صباَحأك. قلت: هذا الذي قاَله أبو سإعد ل بأس به إذا احأتاَج إليه أنعم ال
ّله ّبَحك ال ّبْحَت باَلخير أو باَلسعاَدة أو باَلعاَفية، أو ص باَلسرور أو فيقَول: ُص

فاَلختياَر باَلسعاَدة والنعمة أو باَلمسّرة أو ماَ أشبه ذلك. وأماَ إذا لم يحتج إليه
ّد، ونحن ًاَ، فإن ذلك بسٌط له وإيناَس وإظهاَر صورة و أن ل يقَول شيئ

ّله أعلم. مأمورون ّدهم فل نظهره، وال ّيون عن و للغّلظ عليهم ومنه  باَ

ٌد على جماَعة فيهم مسلمون أو ّفاَر فرع : إذا مّر واحأ ّنةمسلم وك ، فاَلس
ّلم عليهم ويقَصد المسلمين أو المسلم. ُيس  أن 

ّله رويناَ في صحيح البخاَري ومسلم، 8/630 ُأسإاَمَة بن زيد رضي ال عن 
ّله ٍءس فيه أخلٌط من عنهماَ؛ أن النبّي صلى ال عليه وسإلم مّر على مجل

َبدة الوثاَن َع ّله المسلمين والمشركين  ّلم عليهم النبّي صلى ال واليهود، فس
 )9  ( .عليه وسإلم

ًاَ إلى مشرك وكتَب فيه َوه فرع : إذا كتب كتاَب ًاَ أو نح فينبغي أن سإلم
 يكتب:

في حأديث أبي سإفياَن رضي ماَ رويناَه في صحيحي البخاَري ومسلم، 9/631
ّله عنه في  قصة هرقلْ: ال

ّله لد ال ٍءد عب ّله عليه وسإلم كتَب: "من محم ّله صلى ال لله، إلى أن رسإول ال ورسإو
َع ّتب لم، سإلٌم على َمن ا لم الرو ُهدى" هرقلَْ عظي  )10  (.ال

ًاَ. اعلم ّي َذم َد  َعاَ ،أن أصحاَبناَ اختلفوا في عياَدة الذمّي فرع : فيماَ يقَوُل إذا 
ّبهاَ جماَعة ومنعهاَ جماَعة؛ وذكر الشاَشي الختلف ثم قاَل: الصواُب فاَسإتح

ُيقَاَل: عياَدة الكاَفر في الجملة جاَئزة، والقَربة فيهاَ موقوفة على عندي أن 
الذي ذكره الشاَشّي نوع حأرمة تقَترن بهاَ من جوار أو قرابة، قلت: هذا

 حأسن.

ّله عنه قاَل: كاَن فقَد رويناَ في صحيح البخاَري، 10/632 عن أنس رضي ال
ُدم ّي يخ ّله غّلٌم يهود ّله عليه وسإلم فمرَض، فأتاَه النبّي صلى ال النبّي صلى ال

ُده، للْم" فنظر إلى أبيه وهو عليه وسإلم يعو َد عند رأسإه، فقَاَل له: "أسْإ فقَع
ْع ّله عليه وسإلم وهو عنده، فقَاَل: أط أباَ القَاَسإم، فأسإلم، فخرَج النبّي صلى ال

ُد لر يقَول: "الَحم ّناَ لمَن ال ُه  َذ َقَ ْن ّلذي أ له ا ّل  )11  (."لل
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّيب بن حَأْزن والد ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 11/633 عن المس
ُة، جاَءه سإعيد بن ّله عنه قاَل: لماَ حأضرْت أباَ طاَلب الوفاَ ّيب رضي ال المس

ّله صلى ّ رسإوُل ال لإل لإلَه  ُقلْْ ل  َعّم!  ّله عليه وسإلم، فقَاَل: ياَ  ّلُه ال  وذكر"ال
 )12  ( الحديث بطوله.

ّين له للسإلم، ويب ّغّبه في ا ّثه قلُت: فينبغي لعاَئد الذمّي أن ير َنه، ويح محاَسإ
توبته، وإن عليه، ويحّرضه على معاَجلته قبلْ أن يصيَر إلى حأاَل ل ينفعه فيهاَ

 دعاَ له دعاَ باَلهداية ونحوهاَ.

ُتْب منه، َي ًاَ ولم  ًاَ عظيم َوَمْن اقترف ذنب ُع  ّلم فصلْ: وأماَ المبتد فينبغي أن ل يس
ّد عليهم السلم وغّيره من العلماَء. واحأتّج ، كذا قاَله البخاَريعليهم ول ير

ّله البخاَري في صحيحه في هذه  المسألة: الماَم أبو عبد ال

في قصة كعب بن ماَلك بماَ رويناَه في صحيحي البخاَري ومسلم، 12/634
ّله عنه حأين ّلف عن غّزوة تبوك هو ورفيقَاَن له، فقَاَل: ونهى رضي ال تخ

ّله عليه وسإلم ّله صلى ال ّله رسإوُل ال عن كلمناَ، قاَل: وكنُت آتي رسإوَل ال
ّلم عليه ُأسإ ّله عليه وسإلم ف ّد صلى ال السلم أم فأقوُل: هلْ حأّرَك َشفتيه بر
ّله بن ُد ال َبة الخمر لقاَل البخاَري: وقاَل عب ّلموا على َشَر )13  ( .عمرو: ل تس

ُطر إلى السلم على الظلمة، بأن دخلْ عليهم وخاَف ترتب قلُت: فإن اّض
ّلم ّلم، سإ للماَم أبو مفسدة في دينه أو دنياَه أو غّيرهماَ إن لم يس عليهم. قاَل ا
ّلم، وينوي أن السلم ّله بكر بن العربي: قاَل العلماَء: يس اسإم من أسإماَء ال

ّله عليكم رقيب.  تعاَلى، المعنى: ال

ّلم ّنة أن يس  عليهم. فصلْ: وأماَ الصبياَن فاَلس

ّله عنه,ِ أنه رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 13/635 عن أنس رضي ال
ٍءن فّسلَم ّله عليه وسإلم يفعله. مّر على صبياَ عليهم وقاَل: كاَن النبّي صلى ال

ٍءن وفي رواية لمسلم عنه: أن لغّلماَ ّله عليه وسإلم مّر على  ّله صلى ال رسإوَل ال
ّلم عليهم  )14  ( .فس

عن أنس، أن ورويناَ في سإنن أبي داود وغّيره، بإسإناَد الصحيحين، 14/636
ّله عليه ُه في النبّي صلى ال ّلم عليهم ورويناَ َيلعبون فس ٍءن  وسإلم مّر على غّلماَ

ْبياَُن" كتاَب ابن السنّي وغّيره، قاَل لص ُكْم ياَ  ْي َل َع  )15  (.فيه فقَاَل: "الّسلُم 

ٍءب ومساَئلَْ من  الّسلم باٌَب في آدا

ّله عنه قاَل: رويناَ في صحيح البخاَري ومسلم، 1/637 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى لشي، قاَل رسإوُل ال لكُب على الَماَ ّلُم الّرا ُيَس ّله عليه وسإلم: " ال

لشي على ّلُم َوالَماَ ُيَس لليلُْ على الكثير" وفي رواية للبخاَري: " َقَ َوال لد،  لع القَاَ
لليلُْ على الّصغيُر َقَ َوال لد،  لع لشي على القَاَ َوالَماَ لر،  َكبي لر على ال لثي َك  )16  (."ال

ّنة، فلو ُبناَ وغّيُرهم من العلماَء: هذا المذكور هو الس ّلم قاَل أصحاَ خاَلفوا فس
للماَم أبو ُيكره، صّرحا به ا سإعد الماَشي على الراكب، أو الجاَلس عليهماَ لم 

ُيكره. ابتداء الكثيرين باَلسلم على المتولي وغّيره، وعلى مقَتضى هذا ل 
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ّقَه من سإلم غّيره ًاَ لماَ يستح القَليلْ، والكبير على الصغير، ويكوُن هذا ترك
َد على قعود عليه، وهذا َوَر الدُب هو فيماَ إذا تلقى الثناَن في طريق، أماَ إذا 

ًا، أو قاَعد؛ فإن ًا أو كبير ُأ باَلسلم على كلْ حأاَل، سإواء كاَن صغير َد يبد الوار
ًا، َله قليلً أو كثير ًاَ وجع ّول أدب ّنة، وسإّمى ال وسإّمى أقضى القَضاَة هذا الثاَني سإ

ّنة في  الفضيلة. دون الس

فأراد أن يخّص طاَئفة منهم فصلْ: قاَل المتولي: إذا لقَي رجلٌْ جماَعًة
المؤانسة واللفة، وفي تخصيص البعض ، لن القَصد من السلمباَلسلم كره

ًاَ للعداوة.  إيحاَش للباَقين، وربماَ صاَر سإبب

ًا ونحو ذلك مماَ فصلْ: إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثير
الماَوردّي أن السلم هناَ إنماَ ، فقَد ذكَر أقضى القَضاَةيكثر فيه المتلقون

ّلم على كلّْ َمن لقَي لتشاَغّلْ يكوُن لبعض الناَس دون بعض. قاَل: لنه لو سإ
ُيقَصد ُعْرف. قاَل: وإنماَ  ُد به عن كلْ مهّم، ولخرج به عن ال بهذا السلم أحأ

ّد، وإماَ اسإتدفاَع مكروه.  أمرين: إماَ اكتساَب و

ّلمْت جماَعٌة ّلي: إذا سإ ،على رجلْ فقَاَل: وعليكم السلم فصلْ: قاَل المتو
ّد على جميعهم سإقَط عنه فرُض ّق جميعهم، كماَ لو وقصد الر ّد في حأ الر

ُيسقَط فرَض الصلة ًة فإنه  ّلى على جناَئَز دفعًة واحأد  على الجميع. ص

جماَعة قليلة يعّمهم سإلٌم فصلْ: قاَل الماَوردي: إذا دخلْ إنساٌَن على
وماَ زاد من تخصيص بعضهم ، اقتصر على سإلم واحأد على جميعهم،واحأد

ٌد، فمن زاد منهم فهو ّد منهم واحأ أدب. قاَل: فإن كاَن فهو أدب، ويكفي أن ير
ًاَ ل ينتشُر فيهم السلم الواحأد كاَلجاَمع والمجلس الحفلْ؛ ّنة السلم جمع فس

ًاَ َد القَوَم ويكون مؤدي ّول دخوله إذا شاَه ّنة أن يبتدىء به الداخلْ في أ سإ
ُع َمن ّد جمي ّق جميع َمن سإمعه، ويدخلُْ في فرض كفاَية الر السلم في حأ

ّنة السلم فيمن لم يسمعه من سإمعه، فإن َد الجلوس فيهم سإقَط عنه سإ أرا
ّدم ففيه الباَقين، وإن أراد أن يجلس َدهم مّمن لم يسمع سإلمه المتقَ فيمن بع

ّنة ُدهماَ أن سإ السلم عليهم قد حأصلت باَلسلم على وجهاَن لصحاَبناَ: أحأ
ّي أهلْ أوائلهم لنهم جمع واحأد، فلو أعاَد السلم عليهم ًاَ، وعلى هذا أ َدب كاَن أ

ّد عليه سإقَط به فرض الكفاَية عن جميعهم. ّنة المسجد ر والوجه الثاَني أن سإ
فيهم، فعلى هذا السلم باَقية لمن لم يبلغهم سإلمه المتقَدم إذا أراد الجلوس

ّد الواخر. ّد السلم المتقَدم عن الوائلْ بر  ل يسقَط فرض ر

ّلم وإن ُيس ، وليقَلْ:لم يكن فيه أحأد فصلْ: ويستحّب إذا دخلْ بيته أن 
له ّل لد ال لعباَ ْيناَ وعلى  َل َع ّدمناَ  الّسلُم  لحيَن. وقد ق لل  في أول الكتاَب بياَن)17  (الّصاَ

ًاَ لغيره ليس فيه أحأد ماَ يقَوله إذا دخلْ ًا أو بيت بيته. وكذا إذا دخلْ مسجد
ّلم وأن ُيس لحيَن، الّسلُم ُيستحّب أن  لل له الّصاَ ّل لد ال لعباَ َوعلى  ْيناَ  َل َع يقَول: الّسلُم 

ُتُه. َكاَ َبَر َو له  ّل َوَرحْأَمُة ال لت  ْي َب ْهلَْ ال ُكْم أ ْي َل  َع

ًاَ مع قوم ثم قاَم ّلم عليهم فصلْ: إذا كاَن جاَلس ُيس ّنة أن   .ليفاَرقهم، فاَلس

الجيدة، فقَد رويناَ في سإنن أبي داود والترمذي وغّيرهماَ، باَلسإاَنيد 2/638
ّله عليه وسإلم: عن أبي هريرة رضي ّله صلى ال ّله عنه قاَل: قاَل رسإول ال ال
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َهى َت ْن َذا ا ّلْم، "إ ُيَس ْل َف ُقَوَم  َي َد أْن  َأَرا َذا  ّلْم فإ ُيَس ْل َف لس  لل ُكْم إلى الَمْج ُد لت أحَأ ْيَس َل َف
لة لخَر لمَن ال ّق  ُلولى بأحَأ  )18  (حأسن.   قاَل الترمذي: حأديث"ا

ّد السلم على هذا الذي قلت: ظاَهر هذا الحديث أنه يجب على الجماَعة ر
للماَماَن: القَاَضي حأسين وصاَحأبه أبو سإعد ّلم عليهم وفاَرقهم، وقد قاَل ا سإ

ٌء ُة بعض الناَس باَلسلم عند مفاَرقة القَوم، وذلك دعاَ ّلي: جرْت عاَد المتو
جوابه ول يجب؛ لن التحية إنماَ تكون عند اللقَاَء ل عند النصراف، ُيستحّب

للماَم أبو بكر الشاَشي - الخير من أصحاَبناَ - وقاَل: وهذا كلُمهماَ، وقد أنكره ا
ّنة عند الجلوس، وفيه هذا فاَسإد، لن ّنٌة عند النصراف كماَ هو سإ الّسلَم سإ

 قاَله الشاَشي هو الصواب. هذا الحديث، وهذا الذي

ّد عليه فصلْ: إذا مّر على واحأد أو أكثر وغّلَب على ّلم ل ير ،ظنه أنه إذا سإ
ّبر الممرور عليه، وإماَ للهماَله الماَّر أو السلم، وإماَ لغير ذلك، فينبغي إماَ لتك

ّلم ول يتركه لهذا ُيس لمَر به الماَّر أن أن  ُأ الظّن، فإّن السلَم مأموٌر به، والذي 
ّلم ولم يؤمر بأن ُيخطىء الظّن فيه ُيس ّد مع أن الممرور عليه قد  يحصلْ الر

ّد. وأماَ قول َمن ل تحقَيق للثم في وير عنده: إن سإلَم الماَّر سإبب لحصول ا
ّينة، فإن المأمورات الشرعية ل حأّق الممرور عليه فهو جهاَلة ظاَهرة وغّباَوة ب

ولو نظرناَ إلى هذا الخياَل الفاَسإد تسقَط عن المأمور بهاَ بمثلْ هذه الخياَلت،
ًا، وغّلب على ظنناَ أنه ل لتركناَ إنكاَر المنكر على َمن فعله جاَهلً كونه منكر

للثمه إذا لم يقَلع ينزجر بقَولناَ، فإن إنكاَرناَ عليه وتعريفناَ له قبحه ًاَ  يكون سإبب
للنكاَر بمثلْ هذا، ّناَ ل نترك ا كثيرة معروفة، ونظاَئر هذا عنه، ول شّك في أ

ّله أعلم.  وال

ّد بشروطه ّلم على إنساَن وأسإمعه سإلمه وتوّجه عليه الر ُيستحّب لمن سإ و
ُته ّد السلم، أو جعل ّقَي في ر ّلله من ذلك فيقَول؟ أبرأته من حأ فلم يرد؛ أن يح

ّله في لحألّْ منه ونحو ذلك، ويلفظِ بهذا، فإنه يسقَط به حأّق هذا الدمي، وال
 أعلم.

عن عبد الرحأمن بن شبلْ الصحاَبي وقد رويناَ في كتاَب ابن السني 3/639
ّله عنه، قاَل:  رضي ال

ّله عليه وسإلم: "َمْن أَجاََب الّسلَم ّله صلى ال َلْم قاَل رسإول ال َوَمْن  َلُه،  َو  ُه َف
ّناَ". لم ْيَس  َل َف لجْب   ُي

ّلم على إنساَن فلم يرد عليه أن يقَول له بعباَرة ُيستحّب لمن سإ ّد و لطيفة: ر
ّله ّد علّي ليسقََط عنك الفرُض، وال  أعلم. السلم واجٌب، فينبغي لك أن تر

 باَب السإتئذان

ّله تعاَلى: ْيَر قاَل ال َغّ ًاَ  ُيوت ُب ُلوا  ْدُخ َت ُنوا ل  لذيَن آَم ّل َهاَ ا ّي َياَ أ لنُسوا     { َتأ َتْس ّتى  ُكْم حَأ لت ُيو ُب
ْهلهاَ} ّلُموا على أ ُتَس ُلَم  {] وقاَل تعاَلى: 27[النور: َو ُكُم الُح ْن لم ْطفاَُل  َغ ال َل َب َذا  لإ َو

ُنوا لذ ْأ َت َيْس ْل لهْم}     َف لل ْب َق لمْن  لذيَن  ّل َذَن ا َتأ  ].59[النور: كماَ اسْإ
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عن أبي موسإى الشعري رضي ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/640
ّله ّله عنه قاَل: قاَل رسإول ال َثلٌث، فإْن ال َذاُن  ْئ لت ّله عليه وسإلم: "السْإ صلى ال

ّ لإل َو َلَك  لذَن  ْع" ُأ لج  .َفاَْر

ّله عنه ًاَ، عن أبي سإعيد الخدري رضي ال وغّيره، ورويناَه في الصحيحين أيض
ّله عليه وسإلم.  )19  ( عن النبّي صلى ال

ّله عنه قاَل: قاَل ورويناَ في صحيحيهماَ، 2/641 عن سإهلْ بن سإعد رضي ال
ّله صلى للْ رسإول ال لمْن أْج َذاُن  ْئ لت لعلَْ السْإ ّنَماَ ُج ّله عليه وسإلم: "إ لر" ال َبَص  .ال

ّلم ثم ُيس ّنة أن  ًاَ من جهاَت كثيرة. والس يستأذن فيقَوم ورويناَ السإتئذان ثلث
أأدخلْ؟ عند الباَب بحيث ل ينظُر إلى َمن في داخله، ثم يقَول: السلم عليكم،

ٌد انصرف. ْبه أحأ ًاَ، فإن لم يج ًاَ وثاَلث ٌد قاَل ذلك ثاَني ْبه أحأ  )20  ( فإن لم يج

لحأراش، بكسر ورويناَ في سإنن أبي داود، بإسإناَد صحيح، 3/642 عن ربعّي بن 
ّدثناَ رجلْ من بني الحاَء المهملة وآخره شين معجمة، التاَبعي الجليلْ، قاَل: حأ

ّله عليه وسإلم وهو في بيت، فقَاَل: أألُج؟ عاَمر اسإتأذن على النبّي صلى ال
ّله ّلْمُه فقَاََل رسإوُل ال َع َف َذا  َه ّله عليه وسإلم لخاَدمه: "اْخُرْج إلى  صلى ال

َذاَن، ْئ لت ْدُخلُْ؟" فسمعه الرجلُْ فقَاَل: السْإ ُكْم، أأ ْي َل َع ُقلْْ: الّسلُم  َلُه:  ُقَلْْ  َف
ّله عليه وسإلم  )21  ( .فدخلَْ السلم عليكم، أأدخلُْ؟ فأذَن له النبّي صلى ال

ْنبلْ الصحاَبي ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 4/643 َدة بن الَح َل َك عن 
ّله عليه وسإلم فدخلُت عليه ولم رضي ّله عنه، قاَل: أتيُت النبّي صلى ال ال
ّلم، ُكْم أسإ ْي َل َع ُقَلْْ: الّسلُم  َف ْع  لج ْدُخلُْ؟ فقَاََل النبّي: "اْر َأ  قاَل الترمذي: حأديث"َأ
َلدة بفتح الكاَف واللم.)22  ( حأسن. َك ْنبلْ بفتح الحاَء المهملة )قلت:  والَح

 وبعدهاَ نون سإاَكنة ثم باَء موحأدة ثم لم.

وهذا الذي ذكرناَه من تقَديم السلم على السإتئذان هو الصحيح. وذكر
الماَوردي فيه ثلثة أوجه: أحأدهاَ هذا. والثاَني تقَديم السإتئذان على السلم،

والثاَلث وهو اختياَره، إن وقعت عين المستأذن على صاَحأب المنزل قبلْ
ّدم ًاَ دخوله ق ّدم السإتئذان. وإذا اسإتأذن ثلث السلم، وإن لم تقَع عليه عينه ق

ُيؤذن له للماَم أبو بكر بن فلم  ُد عليهاَ؟ حأكى ا وظّن أنه لم يسمع فهلْ يزي
ُدهاَ يعيده. والثاَني ل يعيده. والثاَلث إن العربّي الماَلكي فيه ثلثة مذاهب: أحأ
ْده، وإن كاَن بغيره أعاَده؛ قاَل: والصّح كاَن بلفظِ السإتئذان المتقَدم لم يع

ُده بحاَل، وهذا ّله أعلم. أنه ل يعي ّنة، وال  الذي صّححه هو الذي تقَتضيه الس

ّق الباَب فقَيلْ له: َمْن فصلْ: وينبغي إذا اسإتأذن على إنساَن باَلسلم أو بد
أو فلٌن الفلني، أو فلٌن المعروف بكذا، أو ماَ أن يقَول: فلُن بن فلن، أنَت؟

ُيكره أن يقَتصر على قوله أناَ، أو أشبه ذلك، بحيث يحصلْ التعريف التاَّم به، و
ّبين، وماَ أشبه ذلك. الخاَدم، أو بعض الغلماَن، أو بعض  المح

للسإراء المشهور، قاَل رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم في 5/644 حأديث ا
لء رسإول لريلُْ إلى الّسماَ ْب لج َد بي  لع ُثّم َص ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال ْنياَ ال ّد ال

لريلُْ، قيلَْ: ْب لج َقاََل:  َذا؟  َه لقَيلَْ: َمْن  َف َتَح،  ْف َت ُثّم َفاَسْإ ٌد،  َعَك؟ قاََل: ُمَحّم َوَمْن َم
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لة َي لن ّثاَ لء ال َد بي إلى الّسماَ لع ٍءء: َمْن َص ُكلّْ سإَماَ لب  ُيقَاَُل في باَ َو لرهّن،  لئ َوسإاَ لة  َث لل ّثاَ وال
َذا؟ لريلُْ َه ْب ُقَوُل: ج َي  )23  (."َف

ّله ورويناَ في صحيحيهماَ، 6/645 حأديَث أبي موسإى لماَ جلَس النبّي صلى ال
بئر البستاَن؛ جاَء أبو بكر فاَسإتأذن، فقَاَل: َمْن؟ قاَل: أبو عليه وسإلم على
 )24  ( .فاَسإتأذن، فقَاَل: َمن؟ قاَل: عمر، ثم عثماَن كذلك بكر، ثم جاَء عمر

ًاَ، 7/646 ّله عنه قاَل: أتيُت النبّي ورويناَ في صحيحيهماَ أيض عن جاَبر رضي ال
ّله َناَ صلى ال َفقَلُت: أناَ، فقَاَل: أ َذا؟  عليه وسإلم فدققَُت الباََب، فقَاَل: "َمْن 

َناَ" كأنه كرههاَ  )25  ( .أ

،يعرفه المخاَطب بغيره فصلْ: ول بأس أن يصف نفسه بماَ يعرف إذا لم
ّني نفسه، أو يقَول أناَ المفتي فلن، أو وإن كاَن فيه صورة تبجيلْ له بأن يك

 القَاَضي، أو الشيخ فلن، أو ماَ أشبه ذلك.

عن أّم هاَنىء بنت أبي طاَلب رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 8/647
ّله عنهاَ، واسإمهاَ فاَختة على المشهور، وقيلْ فاَطمة، وقيلْ هند، رضي ال

ّله عليه وسإلم وهو ُتره، فقَاَل: قاَلت: أتيُت النبّي صلى ال يغتسلْ وفاَطمُة تس
ُأّم له؟" فقَلُت: أناَ  لذ َه  )26  ( .هاَنىء "َمْن 

ّله عنه، واسإمه ُجندب، ورويناَ في صحيحيهماَ، 9/648 عن أبي ذّر رضي ال
ْيٌر ُبَر ّله وقيلْ  بضّم الباَء تصغير بّر، قاَل: خرجُت ليلًة من اللياَلي فإذا رسإوُل ال
ّله َده، فجعلُت أمشي في ظلّْ القَمر، فاَلتفَت صلى ال عليه وسإلم يمشي وحأ

َذا؟" فقَلت: أبو ذّر فرآني فقَاَل: "َمْن  )27  ( .َه

ّله ورويناَ في صحيح مسلم، 10/649 لربعي رضي ال عن أبي قتاَدة الحاَرث بن 
ّله عنه في حأديث ّله صلى ال الميضأة المشتملْ على معجزات كثيرة لرسإول ال

فنون العلوم، قاَل فيه أبو قتاَدة: فرفع النبّي عليه وسإلم وعلى جملْ من
ّله عليه وسإلم رأسإه فقَاَل: َذا؟ صلى ال َه  قلت: أبو قتاَدة. قلت:)28  (""َمْن 

 كثيرة، وسإببه الحاَجة، وعدم إرادة الفتخاَر. ونظاَئر هذا

 ويقَرب من هذا:

عن أبي هريرة، واسإمه عبد الرحأمن بن ماَ رويناَه في صحيح مسلم 11/650
 قاَل: صخر على الصّح،

ُأّم أبي َي  ّله أن يهد ُع ال ّله! اد هريرة... وذكر الحديَث إلى أن قلُت: ياَ رسإول ال
ّله! قد اسإتجاَب ُأّم أبي قاَل فرجعُت فقَلت: ياَ رسإول ال ّله دعوتك وهدى  ال

)29  ( .هريرة

ُع على الّسلم  باَُب في مساَئلْ تتفّر

ّية عند ّلي: التح ُيقَاَل الخروج من الحّماَم مسألة: قاَل أبو سإعد المتو بأن 
ّله عنه قاَل لرجلْ له: طاََب حأّماَُمك، ل أصلْ لهاَ؛ ولكن روي أن علّي رضي ال

لجْسَت. َن َهْرَت فل  َط قلت: هذا المحلّْ لم يصّح فيه شيء، خرج من الحّماَم: 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّد: أدام ولو قاَل إنساَن لصاَحأبه على سإبيلْ المودة والمؤالفة واسإتجلب الو
ّله لك النعيم ونحو ذلك من الدعاَء فل بأس  به. ال

ّله باَلخير مسألة: إذا ابتدأ الماَّر الممرور عليه ّبحَك ال ، أوفقَاَل: ص
ّله، ول ّواك ال ّله منك، أو غّير ذلك من اللفاَظ التي باَلسعاَدة، أو ق أوحأَش ال

ّق ًاَ؛ لكن لو دعاَ له قباَلة ذلك كاَن يستعملهاَ الناَُس في العاَدة، لم يستح جواب
ًا َبه باَلكلية زجر ْتُرَك جوا َي ًاَ، إل أْن  ًاَ له حأسن ّلفه وإهماَله السلم، وتأديب في تخ
 ولغيره في العتناَء باَلبتداء باَلسلم.

لزهده وصلحأه أو علمه أو فصلْ: إذا أراد تقَبيلْ يد غّيره، إن كاَن ذلك
ُيستحّب؛ وإن كاَن وصياَنته أو نحو ذلك من المور الدينية شرفه ُيكره بلْ  لم 

ونحو ذلك فهو مكروه لغناَه ودنياَه وثروته وشوكته ووجاَهته عند أهلْ الدنياَ
ّلي من أصحاَبناَ: ل يجوز، فأشاَر  إلى أنه حأرام. شديد الكراهة. وقاَل المتو

ّله عنه، وكاَن في وفد عبد رويناَ في سإنن أبي داود، 1/651 عن زارع رضي ال
ّله عليه وسإلم القَيس قاَل: َد النبّي صلى ال ّبلُْ ي ْلناَ نتباَدُر من رواحألناَ فنقَ فجع

َله  )1  ( .ورج

 وغّيرهاَ. قلُت: زارع بزاي في أّوله وراء بعد اللف، على لفظِ َزارع الحنطة

ًاَ، 2/652 ّله عنهماَ قصًة ورويناَ في سإنن أبي داود أيض عن ابن عمر رضي ال
ّبلناَ يده. قاَل فيهاَ: فدنوناَ ـ َقَ ّله عليه وسإلم ـ ف  )2  ( يعني من النبّي صلى ال

ّده من ُقبلة غّير خ ّد ولده الصغير، وأخيه، و أطرافه وأماَ تقَبيلْ الرُجلْ خ
ّنٌة. والحأاَديث ونحوهاَ على وجه الشفقَة والرحأمة واللطف ومحبة القَرابة، فُس

فيه كثيرة صحيحة مشهورة وسإواء الولد الذكر والنثى. وكذلك قبلته ولد
من صغاَر الطفاَل على هذا الوجه. وأماَ التقَبيلُْ باَلشهوة صديقَه وغّيره

في ذلك الوالد وغّيره، بلْ النظر إليه باَلشهوة حأرام فحرام باَلتفاَق. وسإواء
 باَلتفاَق على القَريب والجنبي.

ّله عنه ورويناَ في صحيحي البخاَري 3/653 ومسلم،عن أبي هريرة رضي ال
ّبلَْ النبّي َق ّله عنهماَ قاَل:  ّله عليه وسإلم الحسَن بن علّي رضي ال صلى ال

ُع بن حأاَبس ًة من الولد ماَ وعنده القر ُع: إن لي عشر التميمي. فقَاَل القر
ًا، فنظَر إليه ّبلُت منهم أحأد ّله عليه وسإلم ثم قاَل: "َمْن ق ّله صلى ال رسإوُل ال

َيْرحَأُم ل  )3  (.ُيْرحَأُم" ل 

ّله عنهاَ قاَلت: قدم ناٌَس ورويناَ في صحيحيهماَ، 4/654 عن عاَئشة رضي ال
ُلوَن من العراب على ّب َقَ ُت ّله عليه وسإلم، فقَاَلوا:  ّله صلى ال رسإول ال
َنكم؟ فقَاَلوا: ّله صبياَ ّله صلى ال ّبلُْ، فقَاَل رسإول ال َقَ ُن ّله ماَ  ّناَ وال نعم، قاَلوا: لك

ُكُم عليه وسإلم: ْن لم َع  َنَز َتعاَلى  ّلُه  للُك أْن كاََن ال َو أْم  هذا لفظِ إحأدى"الّرحْأَمَة؟ "أ
 )4  (الرواياَت، وهو مروي بألفاَظ. 

َذ ورويناَ في صحيح البخاَري وغّيره، 5/655 ّله عنه قاَل: أخ عن أنس رضي ال
ّله ّله صلى ال ّبله وشّمه. رسإوُل ال َقَ َنه إبراهيم ف  )5  ( عليه وسإلم اب
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنهماَ قاَل: ورويناَ في سإنن أبي داود، 6/656 عن البراء بن عاَزب رضي ال
لدَم المدينَة، فإذا عاَئشُة ابنته دخلُت مع أبي َق ّوَل ماَ  ّله عنه أ بكر رضي ال

ّله عنهاَ لت ياَ رضي ال َبهاَ حُأّمى، فأتاَهاَ أبو بكر فقَاَل: كيف أن مضطجعٌة قد أصاَ
ّية؟! ّدهاَ بن ّبلَْ خ  )6  ( .وق

الصحيحة، ورويناَ في كتب الترمذي والنساَئي وابن ماَجه، باَلسإاَنيد 7/657
َعّساَل َعّساَل بفتح العين وتشديد عن صفوان بن  ّله عنه، و الصحاَبّي رضي ال

يهودّي لصاَحأبه: اذهب بناَ إلى هذا النبّي، فأتياَ السين المهملتين، قاَل: قاَل
ّله عليه وسإلم ّله صلى ال ٍءت، فذكَر الحديَث رسإوَل ال ّيناَ ٍءت ب لع آياَ فسأله عن تس

َله َده ورج ّبلوا ي ُد أنك نبّي إلى قوله: فقَ  )7  ( .وقاَل: نشه

للسإناَد الصحيح المليح، 8/658 لإياَس بن ورويناَ في سإنن أبي داود، باَ عن 
َفلْ قاَل: رأيُت أباَ ْغّ ّله عنهماَ َد ّد الحسن بن علّي رضي ال ّبلْ خ َق  )8  ( .نضرة 

َة باَلنون والضاَد المعجمة: اسإمه المنذر بن ماَلك َنْضَر بن قطعة، قلت: أبو 
َفلْ بدال مهملة مفتوحأة ثم غّين معجمة سإاَكنة ثم فاَء ْغّ َد مفتوحأة تاَبعي ثقَة. و

 ثم لم.

ًاَ)9  ( وعن ابن عمر ّبلْ ابنه سإاَلم ّله عنهماَ أنه كاَن يقَ ويقَول: اعجبوا  رضي ال
ًاَ. ّبلُْ شيخ َقَ ُي  من شيخ 

ّهاَد المة ّله التستري السيد الجليلْ أحأد أفراد ز ّباَدهاَ وعن سإهلْ بن عبد ال وع
ّله عنه أنه كاَن يأتي أباَ داود السجستاَني ويقَول: أخرج لي لساَنَك رضي ال

ُله. ّب ّبله فيقَ َق ُل ّله عليه وسإلم  ّله صلى ال ّدُث به حأديَث رسإول ال ُتح وأفعاَُل الذي 
ّله أعلم. ُتحصر، وال  السلف في هذا الباَب أكثر من أن 

، ول بأس بتقَبيلْ الرُجلْللتبّرك فصلْ: ول بأس بتقَبيلْ وجه الميت الصاَلح
 وجه صاَحأبه إذا قدم من سإفر ونحوه.

ّله عنهاَ في الحديث رويناَ في صحيح البخاَري، 9/659 عن عاَئشة رضي ال
ّله عليه وسإلم قاَلت: دخلَْ أبو بكر رضي الطويلْ في وفاَة رسإول ّله صلى ال ال

ّله عنه فكشَف عن وجه رسإول ّله عليه وسإلم ثم أكّب عليه ال ّله صلى ال ال
ّبله، ثم بكى َقَ  )10  ( .ف

لدَم ورويناَ في كتاَب الترمذي، 10/660 ّله عنهاَ قاَلت: ق عن عاَئشة رضي ال
ُد بُن حأاَرثَة ّله عليه وسإلم في بيتي، فأتاَه زي ّله صلى ال المدينَة ورسإوُل ال

َع الباََب، فقَاََم ّبله فقَر َبه، فاَعتنقَه وق ّله عليه وسإلم يجّر ثو .إليه النبّي صلى ال
 )11  ( قاَل الترمذي: حأديث حأسن.

وأماَ المعاَنقَُة وتقَبيلُْ الوجه لغير الطفلْ ولغير القَاَدم من سإفر ونحوه
 فمكروهاَن، نّص على كراهتهماَ أبو محمد البغوّي وغّيره من أصحاَبناَ.

 ويدّل على الكراهة:

205

javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2733%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F4452%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%20%E2%80%8F(%E2%80%8F4453%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%91%D9%86%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%AE%D9%8A%D8%AB%D9%85%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%E2%80%8F)%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5221%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%91%D9%86%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%88%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%87%20%D9%80%20%D8%A3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%20%D9%80%20%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%91%20%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D8%A5%D8%B0%20%D9%87%D9%88%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%D8%8C%20%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%205/387%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2734%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%E2%80%8F(%E2%80%8F3705%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%D9%87%D9%88%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5322%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%8C%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%201/416%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%88%D9%82%D8%AF%20%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=25#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنه ماَ رويناَه في كتاَبي الترمذي وابن ماَجه، 11/661 عن أنس رضي ال
َيلقَى أخاَه أو صديقَه أينحني له؟ قاَل: قاَل ّناَ  ّله! الرجلْ م رجلْ: ياَ رسإول ال

ّبله؟ قاَل: "ل" قاَل: فيأخذه بيده قاَل: ويصاَفُحه؟ قاَل: "ل" قاَل: أفيلتزمه ويقَ
َعْم َن  )12  (  قاَل الترمذي: حأديث حأسن.""

القَدوم قلت: وهذا الذي ذكرناَه في التقَبيلْ والمعاَنقَة، وأنه ل بأس به عند
من سإفر ونحوه، ومكروه كراهة تنزيه في غّيره، وهو في غّير المرد الحسن

ُد الحسُن فيحرم بكلّْ حأاَل تقَبيله، سإواء قدم َمن سإفر أم ل. الوجه؛ فأماَ المر
معاَنقَته كتقَبيله، أو قريبة من تقَبيله، ول فرق في هذا بين أن والظاَهر أن

ّبلْ ُع يكون المقَ ًاَ، فاَلجمي ُدهماَ صاَلح ّبلْ رجلين صاَلحين أو فاَسإقَين، أو أحأ والمقَ
الصحيح عندناَ تحريم النظر إلى المرد الحسن ولو كاَن بغير سإواء. والمذهُب

 )13  (حأرام كاَلمرأة لكونه في معناَهاَ  شهوة، وقد أمن الفتنة، فهو

ّنة مجمٌع عليهاَ عند التلقي.  اعلم أنهاَ:فصلْ: في المصاَفحة  سإ

ّله عنه رويناَ في صحيح البخاَري، 12/662 عن قتاَدة قاَل: قلُت لنس رضي ال
لت ّله عليه وسإلم؟ قاَل: نعم أكاَن  )14  ( .المصاَفحُة في أصحاَب النبّي صلى ال

حأديث كعب بن ماَلك رضي ورويناَ في صحيح البخاَري ومسلم في 13/663
ّله عنه في ّله عنه ال ّله رضي ال قصة توبته قاَل: فقَاَم إلّي طلحة بن عبيد ال

ّنأني ُيهرول، حأتى صاَفحني  )15  ( .وه

للسإناَد الصحيح في سإنن أبي داود، 14/664 ّله عنه ورويناَ باَ عن أنس رضي ال
لن قاَل: قاَل لقَياَ َت ْل َي لن  ْي للَم لمْن ُمْس ّله عليه وسإلم: "َماَ  ّله صلى ال رسإوُل ال

َقاَ َفّر َت َي َأْن  ْبلَْ  َق ُهماَ  َل ُغّفَر  لإلّ  لن  َفحاَ َتصاَ  )16  ("َفي

عن البراء رضي ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي وابن ماَجه، 15/665
ّله عنه قاَل: قاَل لن ال لقَياَ َت ْل َي لن  ْي للَم لمْن ُمْس ّله عليه وسإلم "ماَ  ّله صلى ال رسإوُل ال

ُغّفَر َفّرقاَ" إلّ  َت َي ْبلَْ أْن  َق ُهماَ   )17  (.َل

ّله عنه قاَل: ورويناَ في كتاَبي الترمذي وابن ماَجه، 16/666 عن أنس رضي ال
ّناَ يلقَى أخاَه أو صديقَه أينحني له؟، قاَل: قاَل ّله! الرجلُْ م رجلٌْ: ياَ رسإوَل ال

َعْم "ل" قاَل: أفيلتزمه ويقَبله؟ قاَل: "ل" قاَل: فيأخذ بيده ويصاَفحه؟ َن "قاَل: "
 )18  ( كثيرة. قاَل الترمذي: حأديث حأسن. وفي الباَب أحأاَديث

ّله، 17/667 للماَم ماَلك رحأمه ال ّله ورويناَ في موطأ ا عن عطاَء بن عبد ال
لب الخراسإاَنّي َه ْذ َي َفُحوا  َتَصاَ ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال قاَل: قاَل لي رسإول ال

لغلّْ، ُء ال لب الّشْحناَ َه ْذ َت َو ّبوا  َتحاَ ْوا  َد َهاَ َت  )19  ( مرسإلْ.  قلت: هذا حأديث"َو

ّبة عند كلْ لقَاَء، وأماَ ماَ اعتاَده الناَُس من واعلم أن هذه المصاَفحة مستح
المصاَفحة بعد صلتي الصبح والعصر، فل أصلَْ له في الشرع على هذا الوجه،

ّنة، وكونهم حأاََفظوا عليهاَ في بعض ولكن ل بأس به، فإن أصلْ المصاَفحة سإ
في كثير من الحأوال أو أكثرهاَ، ل يخرج ذلك البعض الحأوال، وفّرطوا فيهاَ

 الشرع بأصلهاَ. عن كونه من المصاَفحة التي ورد
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ّله في كتاَبه للماَم أبو محمد عبد السلم رحأمه ال "القَواعد" وقد ذكر الشيخ ا
ّبة، ومباَحأة. أن البدع على خمسة أقساَم: واجبة، ومحّرمة، ومكروهة، ومستح
ّله  أعلم. قاَل: ومن أمثلة البدع المباَحأة المصاَفحة عقَب الصبح والعصر، وال

إليه قلت: وينبغي أن يحترز من مصاَفحة المرد الحسن الوجه، فإن النظَر
ّدمناَ في الفصلْ الذي قبلْ هذا، وقد قاَل أصحاَبناَ: كلّْ َمن حَأُرَم حأرام كماَ ق
ّد، فإنه يحلّْ النظر إلى الجنبية إذا أراد النظُر إليه حَأُرَم مّسه، بلْ المّس أش

أن يتزّوجهاَ، وفي حأاَل البيع والشراء والخذ والعطاَء ونحو ذلك، ول يجوز
ّله أعلم. مّسهاَ في  شيء من ذلك، وال

ُيستحّب مع المصاَفحة، البشاَشة باَلوجه، والدعاَء باَلمغفرة  وغّيرهاَ. فصلْ: و

ّله عنه قاَل: قاَل لي رويناَ في صحيح مسلم، 18/668 عن أبي ذّر رضي ال
ّله صلى ْو أْن رسإوُل ال َل َو ًاَ،  ْيئ لف َش ْعُرو لمَن الَم لقََرّن  َتْح ّله عليه وسإلم: "ل  ال

ٍءق للي َط له  َوْج لب َقَى أخاََك  ْل  )20  (."َت

ّله عنهماَ ورويناَ في كتاَب ابن السني، 19/669 عن البراء بن عاَزب رضي ال
َقَياَ قاَل: قاَل رسإوُل َت ْل َذا ا لن إ ْي للَم ّله عليه وسإلم: "إّن الُمْس ّله صلى ال ال

َفَحاَ َتَصاَ ُهماَ" وفي رواية َف َن َبي ُهماَ  َثَرْت َخطاَياَ َناَ َت ٍءة  لصيَح َن َو ّد  ُو لب َكاََشَرا  َت َذا َو "إ
َتعاَلى ّلَه  َدا ال لم َوحَأ َفَحاَ  َتَصاَ َف لن  للماَ َقَى الُمْس َت ْل َوَجلّْ ا َعّز  ّلُه  َفَر ال َغّ َفَرا،  ْغ َت َواسْإ

ُهَماَ"  )21  (.َل

ّله عليه ورويناَ فيه، 20/670 ّله عنه، عن النبّي صلى ال عن أنس رضي ال
ُهماَ وسإلم ُد لبلُْ أحَأ ْقَ َت َيْس له  ّل لن في ال ْي ّب َتحاَ لن ُم ْي َد ْب َع لمْن  لفَحُه قاَل: "َماَ  ُيَصاَ َف َبُه  لحأ َصاَ

ّ لإل ّله عليه وسإلم  لبّي صلى ال ّن لن على ال ّلياَ ُيَص ُهَماَ ماَ َف ُنوب ُذ َفَر  ْغ ُت ّتى  َقاَ حأ َفّر َت َي َلْم 
َوماَ ْنهاَ  ّدَم م َقَ  )22  (."َتأّخَر َت

ّله عليه ورويناَ فيه، 21/671 ّله صلى ال ًاَ، قاَل: ماَ أخذ رسإول ال عن أنس أيض
َوفي َنًة  ّدنياَ حَأَس لتناَ في ال ُهّم آ ّل ٍءلْ ففاَرقه حأتى قاَل: "ال لد رج لة وسإلم بي لخَر ال

لر ّناَ َذاَب ال َع لقناَ  َو َنًة   )23  (."حَأَس

ْنُي الظهر في كلْ حأاَل لكلْ ُيكره حأ ّدمناَ فيأحأد فصلْ: و ، ويدّل عليه ماَ ق
وقوله: أينحني له؟ قاَل: "ل" وهو حأديث الفصلين المتقَدمين من حأديث أنس،

فل مصيَر إلى مخاَلفته، ول يغتّر بكثرة حأسن كماَ ذكرناَه ولم يأت له معاَرض
وغّيرهماَ من خصاَل الفضلْ، فإن َمن يفعله مّمن ينسب إلى علم أو صلحا

ّله عليه وسإلم، ّله صلى ال ّله تعاَلى: القتداء إنماَ يكون برسإول ال َوماَ قاَل ال }
ْنُه َع ُكْم  َنهاَ َوَماَ  ُه،  ُذو َفُخ ُكُم الّرسُإوُل  ُهوا     آتاَ َت ْن لر  {] وقاَل تعاَلى: 7 [الحشر:}  َفاَ َذ َيْح ْل َف

ّلذيَن َذاٌب     ا َع ُهْم  َب لصي ُي ْو  َنٌة أ ْت لف ُهْم  َب لصي ُت له أْن  لر َعْن أْم ُفوَن  لل لليٌم     ُيخاَ  ].63 [النور:}  أ

ّدمناَ في كتاَب الجناَئز ّله عنه ماَ )24  ( وقد ق ، عن الفضيلْ بن عياَض رضي ال
ّلة الساَلكين، وإياَك وطرق الضللة، ول ُطُرَق الهدى، ول يضّرك ق ْع  ّتب معناَه: ا

ّله التوفيق.  تغتّر بكثرة الهاَلكين، وباَل
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، فاَلذي نختاَره أنه مستحّب لمن كاَنباَلقَياَم فصلْ: وأماَ إكرام الداخلْ
صلحا أو شرف أو ولية مصحوبة بصياَنة، أو له فيه فضيلة ظاَهرة من علم أو

للكرام والحأترام ل ولدة أو رحأم مع سإّن ونحو ذلك، ويكون لبّر وا هذا القَياَم لل
للعظاَم، وعلى هذا الذي اخترناَه اسإتمّر عملْ السلف والخلف، وقد للرياَء وا

ًا جمعت فيه الحأاَديث والثاَر وأقوال السلف وأفعاَلهم جمعت في ذلك جزء
ّدالة على ماَ ذكرته، ذكرت فيه ماَ خاَلفهاَ وأوضحت الجواب عنه، فمن ال

أشكلْ عليه من ذلك شيء ورغّب في مطاَلعة ذلك الجزء رجوت أن يزول
ّله ّله أعلم. إشكاَله إن شاَء ال  تعاَلى، وال

ًا زياَرة الصاَلحين ًاَ متأكد للخوان فصلْ: يستحّب اسإتحباَب والجيران وا
ذلك يختلف باَختلف والصدقاَء والقاَرب وإكرامهم وبّرهم وصلتهم، وضبط

ل يكرهونه أحأواله ومراتبهم وفراغّهم. وينبغي أن تكون زياَرته لهم على وجه
 أحأسنهاَ: وفي وقت يرتضونه. والحأاَديث والثاَر في هذا كثيرة مشهورة، ومن

ّله عنه، عن ماَ رويناَه في صحيح مسلم، 22/672 عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه ّله النبّي صلى ال َد ال ًاَ له في قرية أخرى، فأرص وسإلم: "أن رجلً زاَر أخ

لته ْدَرج ًاَ لي في تعاَلى على َم ُد أخ ُأري ُتريد؟ قاَل:  ًاَ، فلماَ أتى عليه قاَل: أين  َلك َم
ُته في هذه القَرية، ّبهاَ؟ قاَل: ل، غّيَر أني أحأبب قاَل: هلْ لَك عليه من نعمة تُر

ّله َته ال ّبَك كماَ أحأبب ّله تعاَلى قد أحأ ّله إليك بأن ال تعاَلى، قاَل: فإني رسإوُل ال
 )25  (.فيه"

ّبهاَ: َتُر ُته بفتح الميم والراء: طريقَه. ومعنى  أي تحفظهاَ وتراعيهاَ قلت: مدرج
َده. ّبي الرجلُْ ول ُير  وتربيهاَ كماَ 

ًاَ قاَل: ورويناَ في كتاَبي الترمذي وابن ماَجه، 23/673 عن أبي هريرة أيض
َلُه في قاَل رسإول ًاَ  ْو َزاَر أخ ًاَ، أ لريض َد َم ّله عليه وسإلم: "َمْن عاَ ّله صلى ال ال

لمَن ّوأَت  َب َت َو َوطاََب َمْمشاََك،  ْبَت  لط ٍءد بأْن  ُه ُمناَ َدا َتعاَلى، ناَ له  ّل ً ال لزل لة َمن ّن (."الَج
26( 

للنساَن من صاَحأبه ، وأنالصاَلح أن يزوَره فصلْ: في اسإتحباَب طلب ا
 يكثَر من زياَرته.

ّله عنهماَ، قاَل: رويناَ في صحيح البخاَري، 24/674 عن ابن عباَس رضي ال
ُعَك أْن قاَل النبّي صلى َن َيْم ّله عليه وسإلم: "ماَ  ّله عليه وسإلم لجبريلْ صلى ال ال

َتُزوُرناَ؟ فنزلْت َتُزوَرناَ لمّماَ  َثَر  ْك ّ أ لإل َنّزُل  َت َن َوماَ  َوماَ     { لديناَ  ْي ْيَن أ َب َلُه ماَ  ّبَك،  لر َر لبأْم
َفناَ ْل  )27  (] 64[مريم: }  َخ

ُؤب َثاَ ّت لس وحُأكم ال َعاَط لت ال لمي َتْش  باَُب 

ّله عنه، عن النبّي رويناَ في صحيح البخاَري، 1/675 عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه ُؤَب، صلى ال َتثاَ ُه ال ْكَر َي َو ُعطاََس،  لحّب ال ُي َتعاَلى  ّلَه  وسإلم قاَل: "إّن ال

َعُه فإذا لم ٍءم سَإ لل ُكلّْ ُمْس ًاَ على  ّقَ َتعاَلى كاَن حَأ ّلَه  َد ال لم َوحَأ ُكْم  ُد َطَس أحَأ ُقَوَل َع َي أْن 
لمَن َو  ُه ّنماَ  ُؤُب فإ ّتثاَ ّلُه. وأّماَ ال َيْرحَأُمَك ال ُكْم َلُه:  ُد َءَب أحَأ َثاَ َت ْيطاَن، فإذا  الّش

َدكم إذا َفإن أحأ َع،  َتطاَ ُه ماَ اسْإ ّد َيُر ْل ْيطاَُن". َف ْنُه الّش لم لحَك  َءَب َض  )28  ( َتثاَ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّفة الجسم التي قلُت: قاَل العلماَء: معناَه أن العطاََس سإببه محمود، وهو خ
ُيضعف الشهوة تكون لقَلة الخلط وتخفيف الغذاء، وهو أمر مندوب إليه لنه 

ّله أعلم. ّد ذلك، وال ّهلُْ الطاَعة، والتثاَؤب بض ُيَس  و

ّله ورويناَ في صحيح البخاَري، 2/676 ًاَ، عن النبّي صلى ال عن أبي هريرة أيض
َلُه عليه وسإلم ُقَلْْ  َي ْل َو له،  ّل لل ُد  ُقَلْ: الَحْم َي ْل َف ُكْم  ُد َطَس أحَأ َع َذا  ْو قاَل: "إ ُه أ أُخو

َيْرحَأُمَك َلُه:  َذا قاََل  ّلُه، فإ َيْرحَأُمَك ال ُبُه:  للُح َصاَحأ ُيْص َو ّلُه  ُكُم ال لدي ْه َي ُقَلْْ:  َي ْل َف ّلُه،  ال
ُكْم" قاَل العلماَء: َل  )29  ( .باَلكم: أي شأنكم باَ

ّله عنه قاَل: ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 3/677 عن أنس رضي ال
َطَس رجلن عند النبّي صلى َدهماَ ولم يشّمت َع ّله عليه وسإلم، فشّمت أحأ ال

َطَس َع فلن فشّمته، وعطسُت فلم تشّمتني، الخر، فقَاَل الذي لم يشّمته: 
َتعاَلى، ّلَه  َد ال لم َذا حَأ َه َتعاَلى فقَاَل: " ّلَه  لد ال َتْحَم َلْم  ّنَك   )30  (."َوإ

ّله عنه ورويناَ في صحيح مسلم، 4/678 ّي رضي ال عن أبي موسإى الشعر
ُكْم قاَل: سإمعُت رسإوَل ُد َطَس أحَأ َع َذا  ّله عليه وسإلم يقَول: "إ ّله صلى ال ال

ّلَه َد ال لم َفل َفَح ّلَه  لد ال َيْحَم َلْم  ُه، فإْن  ُتو َفَشّم ُه" َتعاَلى  ُتو  )31  (.ُتَشّم

ّله عنه قاَل: أَمَرناَ رسإول ورويناَ في صحيحيهماَ، 5/679 عن البراء رضي ال
ّله صلى ّله عليه وسإلم بسبع، ونهاَناَ عن سإبع: أَمَرناَ بعياَدة المريض، واتباَع ال ال

ّد السلم، ونصر المظلوم، الجناَزة، وتشميت العاَطس، وإجاَبة الداعي، ور
 )32  ( .القَسم وإبرار

ّله عليه ورويناَ في صحيحيهماَ، 6/680 عن أبي هريرة عن النبّي صلى ال
ُة وسإلم قاَل: َد لعياَ َو لم،  ّد الّسل لم َخْمٌس: َر لل لم على الُمْس لل ّق الُمْس لريض، "حَأ الَم

لطس" وفي لميُت العاَ َتْش َو لة،  َو ْع ّد َبُة ال لئز، وإجاَ ُع الَجناَ ّتباَ ّق َوا رواية لمسلم "حَأ
ّلْم َفَس َتُه  لقَي َل َذا  لسإّت: إ لم  لل لم على الُمْس لل َذا الُمْس لإ َو ْبُه،  لج َعاََك فأ َد َذا  لإ َو له،  ْي َل َع

َلُه، ْنَصْح  َفاَ ْنَصَحَك  َت ُه، اسْإ ْد ُع َف لرَض  َذا َم لإ َو ْتُه،  َفَشّم َتعاَلى  ّله  َد ال لم َفَح َطَس  َع َذا  لإ َو
ْعُه" لب ّت َفاَ َذا َماََت  لإ  )33  (.َو

ُيستحّب للعاَطس :أن يقَوَل عقَب عطاَسإه فصلْ: اتفق العلماَء على أنه 
ّله رّب ّله، فلو قاَل: الحمد ل ّله الحمد ل العاَلمين كاَن أحأسن، ولو قاَل: الحمد ل

 على كلْ حأاَل كاَن أفضلْ.

عن أبي هريرة رضي رويناَ في سإنن أبي داود وغّيره، بإسإناَد صحيح، 7/681
ّله عنه، عن للْ: ال ُقَ َي ْل َف ُكْم  ُد َطَس أحَأ َع َذا  لإ ّله عليه وسإلم قاَل: " النبّي صلى ال

َيْرحَأُمَك ُبُه:  لحأ ْو َصاَ ُه أ ُقَلْْ أُخو َي ْل َو ٍءل،  ُكلّْ حأاَ له على  ّل لل ُد  َو: الَحْم ُه ُقَوُل  َي َو ّله،  ال
للُح ُيْص َو ّلُه  ُكُم ال لدي ْه ُكْم َي َل  )34  (."َباَ

ً ورويناَ في كتاَب الترمذي، 8/682 ّله عنهماَ؛ أن رجل عن ابن عمر رضي ال
َطَس إلى جنبه ّله، فقَاَل ابن عمر: َع ّله والّسلم على رسإول ال ُد ل فقَاَل: الحم

ّله عليه وسإلم، وليس وأناَ أقول: ّله صلى ال ّله والسلُم على رسإول ال ُد ل الحم
ّلمناَ رسإوُل له هكذا ع ّل لل ُد  ّلمناَ أن نقَول: "الَحْم ّله عليه وسإلم، ع ّله صلى ال ال

ُكلّْ ٍءل". على   حأاَ

209

javascript:opencomment('%E2%80%8F(%D8%A3%E2%80%8F%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5033%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%85%202/676%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1240%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2162%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5030%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2738%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%204/53%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%D8%A7%E2%80%8F%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1239%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2066%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2800%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%204/54%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2992%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%D8%A7%E2%80%8F%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F6225%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2991%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5039%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2743%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2229%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F6224%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5033%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F232%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%81%D9%8A%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=25#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله، أو َله: يرحأمك ال ُيستحّب لكلْ َمن سإمعه أن يقَول  ّله، أو قلت: و يرحأمكم ال
ّله ُيستحّب للعاَطس بعد ذلك أن يقَول: يهديكم ال ّله، و ُيصلح باَلكم، رحأمكم ال و

ّله لناَ ولكم  )36  ( )35  ( أو يغفر ال

ّله عنهماَ؛ ورويناَ في موطأ ماَلك، عنه، 9/683 عن ناَفع، عن ابن عمر رضي ال
ّله وإياَكم، أنه قاَل: إذا ّله، يقَول: يرحأمناَ ال ُدكم فقَيلْ له: يرحأُمك ال َطَس أحأ َع
ّله  )37  ( .لناَ ولكم ويغفُر ال

ّنة ليس فيه شيء واجب، قاَل أصحاَبناَ: والتشميُت وهو قوله وكلْ هذا سإ
ّنة على الكفاَية لو قاَله بعُض الحاَضرين أجزأ عنهم، ولكن ّله سإ يرحأمك ال

ّله عليه وسإلم في الفضلْ أن يقَوله كلّْ واحأد منهم؛ لظاَهر قوله صلى ال
َلُه: الحديث الصحيح الذي ْوَل  ُقَ َي َعُه أْن  لم ٍءم سَإ لل ُكلّْ ُمْس ًاَ على  ّقَ ّدمناَه "كاََن حَأ ق

ّلُه" هذا الذي ذكرناَه من اسإتحباَب التشميت هو مذهبناَ: واختلف َيْرحَأُمَك ال
ُيجزىء ّنة، و أصحاَُب ماَلك في وجوبه، فقَاَل القَاَضي عبد الوهاَب: هو سإ

َيلزم كلّْ واحأد منهم، تشميُت واحأد من ٍءن:  ْي الجماَعة كمذهبناَ، وقاَل ابن ُمَز
 الماَلكي. واختاَره ابن العربي

؛ للحديث المتقَدم. وأقلّْ الحمدُيَشّمُت فصلْ: إذا لم يحمد العاَطس ل
لبه أن َبه. والتشميت وجوا ُع صاَحأ لم ُيس َته بحيث  َع صو  يرف

ًاَ آخَر غّير الحمد ّق التشميت فصلْ: إذا قاَل العاَطُس لفظ ّله لم يستح  .ل

عن سإاَلم بن عبيد الشجعي رويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 10/684
ّله عليه الصحاَبي رضي ّله صلى ال ّله تعاَلى عنه قاَل: بيناَ نحُن عند رسإول ال ال

َطَس َع ّله وسإلم إذ  رجلٌْ من القَوم، فقَاَل: السلم عليكم، فقَاَل رسإول ال
ّله عليه وسإلم: ُكْم صلى ال ُد َطَس أحَأ َع َذا  ُأّمَك، ثم قاَل: إ َعلى  َو ْيَك  َل َع َو "

لد َيْحَم ْل َيْرحَأُمَك َف ُه:  َد ْن لع َلُه َمْن  ُقَلْْ  َي ْل َو ّلَه ـ فذكر بعض المحاَمد ـ  ّد ـ ال َيُر ْل َو ّلُه،  ال
َلناَ ّلُه  لفُر ال ْغ َي ُكْم يعني عليهم ـ  َل  )38  (."َو

ُيستحّب أن َطَس في صلته  َع ُيسمع نفَسه فصلْ: إذا  ّله، و ،يقَول: الحمد ل
ُدهاَ هذا، واختاَره ابن العربي. هذا مذهبناَ. ولصحاَب ماَلك ثلثة أقوال: أحأ

ًا ول في نفسه. والثاَني يحمد في نفسه، والثاَلث  قاَله سإحنون: ل يحَمد جهر

َده َع ي َءه العطاَُس أن يض ّنة إذا جاَ َبه أو نحو ذلك على فمه فصلْ:الس أو ثو
َته  .وأن يخفَض صو

ّله عنه رويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 11/685 َة رضي ال عن أبي هرير
َبه على قاَل: َده أو ثو َع ي َطس وض ّله عليه وسإلم إذا ع ّله صلى ال كاَن رسإوُل ال

َته. ـ شّك الراوي أّي اللفظين قاَل ـ لفيه، وخفّض قاَل أو غّّض بهاَ صو
 )39  ( حأديث صحيح. الترمذي:

ّله كتاَب ابن السني، ورويناَ في 12/686 ّله بن الزبير رضي ال عن عبد ال
ُه عنهماَ، قاَل: قاَل رسإول ْكَر َي َوَجلّْ  َعّز  ّلَه  ّله عليه وسإلم: "إّن ال ّله صلى ال ال

َع ْف لس َر ُعطاَ لب وال ُؤ ّتثاَ لت باَل ْو  )40  (."الّص

210

javascript:opencomment('%E2%80%8F(%D8%A7%E2%80%8F%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F268%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%D8%A3%E2%80%8F%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5029%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2746%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5029%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2746%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F(%E2%80%8F225%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%83%203/267%D8%8C%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%B1%D8%AC%D9%84%20%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%9B%20%D9%84%D8%A3%D9%86%20%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D9%86%20%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%81%20%D9%84%D9%85%20%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%83%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3%202/965%D8%8C%20%D9%88%D9%87%D9%88%20%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2735%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%20%D9%84%D8%A7%20%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A5%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%E2%80%8F(%E2%80%8F3803%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9%D8%8C%20%D9%88%20%E2%80%8F(%E2%80%8F3804%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%8A%D8%BA%D9%81%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D9%84%D9%86%D8%A7%20%D9%88%D9%84%D9%83%D9%85%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%81%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%20%D8%A5%D8%B0%D8%A7%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%8C%20%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%87%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D9%8A%D8%A3%D8%AA%D9%8A%20%D8%A8%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D9%88%D8%A5%D9%86%20%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D9%8E%D8%A8%D9%8F%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%8B%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=25#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=25#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=25#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=25#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله ورويناَ فيه، 13/687 ّله عنهاَ قاَلت: سإمعُت رسإوَل ال ُأّم سإلمة رضي ال عن 
ُة َد لدي ْطَسُة الّش َع َوال ُع  لفي ُؤُب الّر ّتثاَ ّله عليه وسإلم يقَول: "ال لمَن صلى ال

لن ْيطاَ  )41  (."الّش

َتكّرَر العطاَُس من إنساَن ّنة أن يشّمته لكلْ مّرة فصلْ: إذا  ًاَ، فاَلس متتاَبع
 .إلى أن يبلغ ثلث مّرات

عن سإلمة بن رويناَ في صحيح مسلم وسإنن أبي داود والترمذي، 14/688
ّله عنه؛  الكوع رضي ال

َده رجلٌْ، فقَاَل َطَس عن َع َو ّله عليه وسإلم،  َع النبّي صلى ال َيْرحَأُمَك أنه سإم له: 
ّله عليه ّله صلى ال َطَس أخرى فقَاَل له رسإوُل ال َع ّلُه، ثم  وسإلم: "الّرُجلُْ ال

ُكوٌم" هذا لفظِ رواية مسلم. وأماَ رواية أبي داود والترمذي فقَاَل: قاَل َمْز
ّله عليه وسإلم ّله صلى ال َد رسإول ال َطَس رجلْ عن َع ٌد، فقَاَل سإلمة:  وأناَ شاَه

ّلُه" ثم َيْرحَأُمَك ال ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال َطَس الثاَنية أو الثاَلثة، رسإول ال َع
َيْرحَأُمَك ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال ُكوٌم" فقَاَل رسإول ال َذا َرُجلٌْ َمْز َه ّلُه،  قاَل ال

 )42  ( صحيح. الترمذي: حأديث حأسن

ّله بن وأماَ الذي رويناَه في سإنن أبي داود والترمذي، 15/689 عن عبيد ال
ّله عليه وسإلم: رفاَعة الصحاَبّي رضي ّله صلى ال ّله عنه قاَل: قاَل رسإول ال ال

لطُس ُيَشّمُت العاَ َفل " ْئَت  لش َوإْن  ْتُه  َفَشّم ْئَت  لش َد فإْن  ًاَ، فإْن َزا فهو حأديث "َثلث
 )43  ( ضعيف، قاَل فيه الترمذي: حأديث غّريب وإسإناَده مجهول.

ورويناَ في كتاَب ابن السني، بإسإناَد فيه رجلْ لم أتحقَق حأاَله، 16/690
ّله عن أبي وباَقي إسإناَده صحيح ّله عنه قاَل: سإمعُت رسإوَل ال هريرة رضي ال

ّله عليه وسإلم يقَول: لإْن َزاد صلى ال َو لليُسُه،  ُيَشّمتُه َج ْل َف ُكْم  ُد َأحَأ َطَس  َع َذا  لإ "
َثة َثل ٍءث" على  َثل َد  ْع َب ُيَشّمُت  َول  ُكوٌم،  َو َمْز ُه  )44  (.َف

الثاَنية: إنك واختلف العلماَء فيه، فقَاَل ابن العربي الماَلكي: قيلْ يقَاَل له في
الثاَلثة. مزكوم، وقيلْ يقَاَل له في الثاَلثة، وقيلْ في الرابعة، والصّح أنه في
ُيشّمت بعد هذا، لن هذا الذي بك زكاٌَم قاَل: والمعنى فيه أنك لست مّمن 

ُيدعى له ًاَ فكاَن ينبغي أن  ّفة العطاَس. فإن قيلْ: فإذا كاَن مرض ومرض ل خ
ُيدعى له لكن ُيستحّب أن  ُيشّمت، لنه أحأّق باَلدعاَء من غّيره؟ فاَلجواب أنه  و

دعاَء العطاَس المشروع، بلْ دعاَء المسلم للمسلم باَلعاَفية والسلمة غّير
 من باَب التشميت. ونحو ذلك، ول يكون

ّله تعاَلى فقَد َطَس ولم يحمد ال َع ُيشّمت فصلْ: إذا  ّدمناَ أنه ل  ، وكذا لوق
للنساَن ّله تعاَلى ولم يسمعه ا ل يشّمته، فإن كاَنوا جماَعة فسمعه حأمد ال

ُيشّمته من سإمعه دون  غّيره. بعُضهم دون بعض فاَلمختاَر أنه 

ًاَ في تشميت الذين لم يسمعوا الحمد إذا سإمعوا وحأكى ابن العربي خلف
تشميَت صاَحأبهم، فقَيلْ يشّمته لنه عرف عطاَسإه وحأمده بتشميت غّيره،

 يسمعه. وقيلْ ل، لنه لم
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ّكره الحمد، ُيستحّب لمن عنده أن يذ هذا هو واعلم أنه إذا لم يحمد أصلً 
 المختاَر.

للماَم الجليلْ إبراهيم وقد رويناَ في معاَلم السنن للخطاَبي نحوه عن ا
النخعي، وهو باَب النصيحة والمر باَلمعروف، والتعاَون على البّر والتقَوى،

ْهلٌْ من فاَعله. وأخطأ في زعمه، وقاَل ابن العربي: ل يفعلْ هذا وزعم أنه َج
ّله التوفيق. بلْ الصواب اسإتحباَبه لماَ ذكرناَه، وباَل

ّي. َطَس يهود َع  فصلْ: فيماَ إذا 

رويناَ في سإنن أبي داود والترمذي وغّيرهماَ، باَلسإاَنيد الصحيحة، 17/691
ّله َد عن أبي موسإى الشعري رضي ال ُد يتعاَطُسوَن عن عنه قاَل: كاَن اليهو

َيْرُجون ّله عليه وسإلم  ّله صلى ال ّلُه فيقَوُل: رسإول ال ُكم ال أن يقَوَل لهم: يرحأُم
للُح ُيْص َو ّلُه  ُكم ال َيهدي ُكْم " َل  )1  ( : قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح."باَ

، وهو حأديث ضعيف،)2  ( الموصلي : رويناَ في مسند أبي يعلىفصلْ
في الفراد، والبيهقَي وقاَل: إنه منكر، وقاَل وأخرجه الطبراني والدارقطني

 غّيره: إنه باَطلْ ولو كاَن سإنده كاَلشمس

ّله عليه ّله صلى ال ّله عنه قاَل: قاَل رسإول ال وسإلم: عن أبي هريرة رضي ال
ّق" َو حَأ ُه َف ُه  َد ْن لع َطَس  َع َف ًاَ  لديث ّدَث حَأ كلْ إسإناَده ثقَاَت ُمتقَنون إل بقَية بن "َمْن حَأ

يحتّجون بروايته عن الشاَميين، الوليد فمختلف فيه، وأكثُر الحفاَظ والئمة
 وقد روي هذا الحديث عن معاَوية بن يحيى الشاَمي

ّد ماَ ّنة أن ير للحديث الصحيح الذي اسإتطاَع فصلْ: إذا تثاَءب فاَلس
ّنة أن يضع يده على فيه. ّدمناَه. والس  ق

ّله عنه لماَ رويناَه في صحيح مسلم، 18/692 ّي رضي ال عن أبي سإعيد الخدر
ّله له قاَل: قاَل رسإول ال لد َي لب لسْك  ُيْم ْل َف ُكْم  ُد َءَب أحَأ َتثاَ َذا  ّله عليه وسإلم: "إ صلى ال

ْدُخلُْ" على َي ْيطاََن  له، فإّن الّش لم  )3  (.َف

ُع اليد على قلُت: وسإواء كاَن التثاَؤب في الصلة أو خاَرجهاَ، يستحّب وض
ّلي وضُع يده على فمه في الصلة إذا لم تكن حأاَجة الفم، وإنماَ يكره للمص

ّله أعلم. كاَلتثاَؤب  وشبهه، وال

لحا ْد  باَُب الَم

َء عليه بجميلْ صفاَته قد يكون في وجه للنساَن والثناَ الممدوحا، اعلم أّن مدحا ا
ُيجاَزف َع منه إل أن  لره فل من وقد يكون بغير حأضوره، فأماَ الذي في غّير حأضو
ُيستحّب ًاَ، و الماَدحُا ويدخلْ في الكذب فيحُرم عليه بسبب الكذب ل لكونه مدحأ

المدحا الذي ل كذَب فيه إذا ترتب عليه مصلحٌة ولم يجّر إلى مفسدة بأن هذا
َغ الممدوحَا فيفتتن به، أو غّير ذلك. وأماَ المدحُا في وجه الممدوحا فقَد يبل

َته أو اسإتحباَبه، وأحأاَديث تقَتضي المنع منه. جاَءت فيه أحأاَديث تقَتضي إباَحأ
ُيقَاَل: إن كاَن الممدوحُا عنده قاَل العلماَء: وطريق الجمع بين الحأاَديث أن 
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ومعرفٌة تاَمة بحيث ل يفتتن ول يغتّر كماَُل إيماَن وحأسُن يقَين ورياَضُة نفس
ٌء من بذلك ول تلعُب به نفُسه فليس بحرام ول مكروه، وإن خيف عليه شي

َه مدحُأه كراهًة شديدة. لر ُك  هذه المور 

 :فمن أحأاَديث المنع

ّله عنه؛ أن رجلً جعلَْ ماَ رويناَه في صحيح مسلم 1/693 عن المقَداد رضي ال
ُد فجثاَ على ركبتيه، فجعلَْ يحثو في يمدحُا عثماََن رضي َد المقَدا ّله عنه، فعم ال

َء، فقَاَل له ّله وجهه الحصباَ ّله صلى ال ُنك؟ فقَاَل: إّن رسإول ال عثماَُن: ماَ شأ
لهْم عليه وسإلم قاَل: له ُوُجو ُثوا في  لحأيَن فاَحْأ ّدا ُتم الَم ْي َذا رأ لإ ّتراَب "  )4  (."ال

عن أبي موسإى الشعري رضي ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 2/694
ّله عنه قاَل: سإمع النبّي صلى ُيطريه ال ُيثني على رجلْ و ّله عليه وسإلم رجلً  ال

لة، فقَاَل: ْدحَأ لم للْ". في ال ْهَر الّرُج َظ ُتْم  ْع َط َق ْو  ُتْم أ ْك َل ْه َأ  "

ْطريه: بضم الياَء وإسإكاَن الطاَء المهملة وكسر الراء ُي وبعدهاَ ياَء قلُت: قوله 
ّد، وقيلْ: هو للطراء: المباَلغة في المدحا ومجاَوزة الح ( المدحا. مثناَة تحت. وا

5( 

َد ورويناَ في صحيحيهماَ، 3/695 لكَر عن ُذ ّله عنه؛ أن رجلً  عن أبي بكرة رضي ال
ّله النبّي ًا، فقَاَل النبّي صلى ال ّله عليه وسإلم، فأثنى عليه رجلٌْ خير صلى ال

ُكْم عليه وسإلم: ُد ًا ـ إْن كاََن أحَأ لبَك ـ يقَوله مرار لحأ َق َصاَ ُن ُع ْعَت  َط َق ْيَحَك  َو "
ّنُه َيَرى أ َذا إْن كاََن  َك َذا و َك لسُب  ُقَلْْ: أحْأ َي ْل َف َلَة  ًاَ لَ َمَحاَ لدحأ ّلُه ماَ ُبُه ال لسي َوحَأ للَك  َذ َك

له ّل ّكي على ال ُيَز ًا َول   )6  (."أحَأد

للباَحأة وأماَ ٌة ل أحأاَديث ا ُنشير إلى أطراف منهاَ: فكثير  تنحصر، ولكن 

ّله قوله صلى فمنهاَ ّله عليه وسإلم في الحديث الصحيح لبي بكر رضي ال ال
لن ْي َن ْث ّنَك باَ َظ ُهماَ؟" عنه "ماَ  ُث لل ّلُه ثاَ ُهم  وفي الحديث الخر)7  ( ال ْن لم َلْسَت  " )8  ( "

ُأزَرهم ُيسبلون  ٍءر! ل خيلء. وفي الحديث الخر أي لسَت من الذين  ْك َب "ياَ أباَ 
لس ّناَ لك، إّن أَمّن ال ْب لمْن َت ًا  لخذ ّت ُكنُت ُم ْو  َل َو ٍءر،  ْك َب ُبو  له أ لل َوَماَ له  لت َب لتي َعلّي في ُصْح ُأّم

لليل"ً ٍءر َخ ْك َب ْذُت أباَ  ّتَخ لليلً ل ُهم"   وفي الحديث الخر)9  ( َخ ْن لم ُكوَن  َت ("أْرُجو أْن 
) ، ومسلم3666) "(البخاَري (86) (1027( ) ، ومسلم3666البخاَري (()10

ْدعون من جميع أبواب الجنة لدخولهاَ. وفي ) أي من86) (1027( ُي الذين 
ُه الحديث الخر َبّشْر َو َلُه  َذْن  ْئ لة "ا ّن ُد  وفي الحديث الخر)11  ( "باَلَج ُأحُأ ُبْت  ْث "ا

ْيَك َل َع ّنَماَ  لن  فإ َدا لهي َوَش ٌق  ّدي لص َو  ". )12  ( "َنبّي 

ّله عليه وسإلم:  ّله صلى ال ْيُت"وقاَل رسإول ال َفرأ ّنَة  ْلُت الَج ْلُت: َدَخ َفقَُ ًا،  َقْصر
َلُه ْدُخ ْدُت أْن أ ُعَمَر، فأَر لل ُلوا:  َذا؟ قاَ َه َتَك"  للَمْن  ْيَر َغّ َكْرُت  َذ  فقَاَل عمر)13  (َف

ّله عنه: ّله! أعليك أغّاَر؟. وفي الحديث الخرب رضي ال أبي وأمي ياَ رسإول ال
َيَك" لقَ َل ُعَمُر! ماَ  ْيَر ياَ َغّ ًاَ  َفّج َلَك  لإلّ سَإ ًاَ  َفّج ًاَ  للك ْيطاَُن سَإاَ   .)14  ( "َفّجَك الّش

ُه"وفي الحديث الخر  َبّشْر َو ْثماََن  ُع لل َتْح  ْف لة" ا ّن  )15  ( باَلَج

ّني وأناَ وفي الحديث الخر لم ْنَت  ْنَك" قاَل لعلّي: "أ  )16  ( لم
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّني وفي الحديث الخر لم ُكوَن  َت َتْرَضى أْن  لمْن قاَل لعلّي: "أماَ  َهاَُروَن  لة  َل لز ْن لبَم
 )17  ( "ُموسَإى؟

ْيَك في وفي الحديث الخر َل ْع َن َدّف  ْعُت  لم لة قاَل لبلل "سَإ ّن  )18  ( "الَج

ْلُم أباَ وفي الحديث الخر لع ْأَك ال َن ْه َي لل ُلبّي بن كعب " لر"  قاَل  لذ ْن مسلم (()19  (الم
) ، وفيه: "ليهنَك"810) "(مسلم (1460ليهنَك  وأبو داود ( ) ، وفيه: 810
 )1460داود ( وأبو

ّتى وفي الحديث الخر لم حأ للسْإل ْنَت على ا ّله بن سَإلَم "أ ( "َتُموَت قاَل لعبد ال
20( 

ْو وفي الحديث الخر َوَجلّْ، أ َعّز  ّلُه  لحَك ال لمْن قاَل للنصاَري "َض لجَب  َع
ُكماَ لل َعاَ  )21  ( "لف

ّناَس وفي الحديث الخر لمْن أحَأّب ال ُتْم  ْن  )22  ( "لإلّي قاَل للنصاَر "أ

لن وفي الحديث الخر ْي َت َل ّلُه قاَل لشّج عبد القَيس: "إّن فيَك َخْص ُهماَ ال ّب لح ُي
َوالناَة ْلَم  لح ُلُه: ال َوَرسُإو  )23  ( "َتعاَلى 

أضفهاَ، وكلّْ هذه الحأاَديث التي أشرت إليهاَ في الصحيح مشهورة، فلهذا لم
ّله عليه وسإلم في الوجه كثيرة. وأماَ مدحا ونظاَئر ماَ ذكرناَه من مدحأه صلى ال

ُيقَتدى بهم رضي الصحاَبة والتاَبعين فمن بعدهم من العلماَء والئمة الذين 
ّله عنهم ّله أعلم. ال ُتحصر، وال  أجمعين فأكثر من أن 

للحأياَء: إذا تصدق إنساَن قاَل أبو حأاَمد الغزالي في آخر كتاَب الزكاَة من ا
لحّب الشكر عليهاَ ُي ُع مّمن  َينظر، فإن كاَن الداف بصدقة فينبغي للْخذ منه أن 

َيهاَ لن قضاَء حأقَه أن ل ينصره على الظلم ونشرهاَ فينبغي للْخذ أن يخف
لحّب الشكر ول يقَصده فينبغي وطلبه الشكر ُي ظلم، وإن علم من حأاَله أنه ل 

ّله: َمن عرف نفسه أن يشكَره ويظهر صدقته. وقاَل سإفياَن الثوري رحأمه ال
أبو حأاَمد الغزالي بعد أن ذكر ماَ سإبق في أول لم يضّره مدحا الناَس. قاَل

َبه، فإن أعماََل الباَب: فدقاَئق هذه المعاَني ينبغي أن ُيراعي قل يلحظهاَ من 
وشماَتة له، لكثرة التعب الجوارحا مع إهماَل هذه الدقاَئق ضحكة للشيطاَن

مسألة منه أفضلْ وقلة النفع، ومثلْ هذا العلم هو الذي يقَاَل فيه: إن تعلم
عباَدة لمْن عباَدة سإنة، إذ بهذا العلم تحياَ عباَدة العمر ، وباَلجهلْ به تموت

ّله التوفيق.  العمر كله وتتعطلْ، وباَل

للنساَن نفسه وذكر  محاَسإنه باَُب مدحا ا

ّله تعاَلى: ُكْم قاَل ال ُفَس ْن ّكوا أ ُتَز َفل  أن ذكَر محاَسإن نفسه ] اعلم32: [النجم}  {
الرتفاَع ضرباَن: مذموم، ومحبوب، فاَلمذموُم أن يذكَره للفتخاَر وإظهاَر

ّيز على القران وشبه ذلك؛ والمحبوُب أن يكوَن فيه مصلحة دينية، وذلك والتم
ًا بمصلحة أو ًاَ أو مشير ًاَ عن منكر أو ناَصح ًا بمعروف أو ناَهي بأن يكون آمر

ًاَ أو ًا معلم ُع عن نفسه شّر َيدف ًاَ بين اثنين أو  ًا أو ُمصلح ّكر ًاَ أو مذ ًاَ أو واعظ مؤدب
َقبول قوله أو نحو ًاَ بذلك أن يكون هذا أقرَب إلى  َنه ناَوي ذلك، فيذكر محاَسإ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُكره، أو أن هذا الكلم الذي أقوله ل تجدونه عند غّيري واعتماَد ماَ يذ
وقد جاَء في هذا المعنى ماَ ل يحصى من النصوص فاَحأتفظوا به أو نحو ذلك،

ّله عليه وسإلم لبي ل كقَول النبّي صلى ال ّن لذْب "أناَ ال َدم "َك َلد آ َو ُد  ّي أناَ" ""أناَ سَإ
ْنُه َع ّق  ْنَش َت ّوُل َمْن  ُكْم": "الْرُض أ ْتقَاَ له وأ ّل ُكْم باَل َلُم ْع َد أناَ أ ْن لبيُت ع ربي" "إني أ

ّله عليه وسإلم: " ْلني على  {وأشباَهه كثيرة، وقاَل يوسإف صلى ال َع لن     اْج لئ َخَزا
لليٌم َع لفيظٌِ  لض إني حَأ ّله عليه وسإلم: ] وقاَل شعيب55 [يوسإف:}  الْر صلى ال

لحيَن لل لمَن الّصاَ ّلُه  َء ال لني إْن شاَ ُد لج َت  ].27[القَصص: }  {سَإ

ّله عنه حأين حُأصر ماَ رويناَه في صحيح البخاَري وقاَل 1/696 عثماَن رضي ال
ّهَز أنه قاَل: ألستم تعلمون ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن َج ّله صلى ال أّن رسإوَل ال

لة ُعْسَر ْيَش ال ّله صلى َج ّنُة؟" فجّهزتهم، ألستم تعلمون أن رسإول ال َلُه الَج َف
ّله عليه وسإلم ّدقوه بماَ ال ّنُة" فحفرتهاَ؟ فص َلُه الَج َف لبئَر ُروَمة  َفَر  قاَل: "َمْن حَأ

 )24  ( .قاَله

ّله عنه أنه ورويناَ في صحيحيهماَ، 2/697 عن سإعد بن أبي وقاَص رضي ال
ّله عنه وقاَلوا: ل قاَل حأين شكاَه أهلْ الكوفة إلى عمر بن الخطاَب رضي ال

ّني لول رجلْ من العرب رمى بسهم في ُيحسن يصلي، فقَاَل سإعد: ّله إ وال
ّناَ نغزو مع ّله تعاَلى، ولقَد ك ّله عليه وسإلم، وذكر سإبيلْ ال ّله صلى ال رسإول ال

 )25  ( .تماَم الحديث

ّله عنه قاَل: والذي فلق ورويناَ في صحيح مسلم، 3/698 عن علّي رضي ال
َأ ّبة وبر ّله عليه وسإلم إلّي "أنه ل يحبني إل الح ُد النبّي صلى ال النسمَة، إنه لعه
 )26  (."يبغضني إل مناَفق مؤمٌن ول

َأ مهموز معناَه خلق؛ والنسمة: النفس. َبَر  قلُت: 

عن أبي وائلْ قاَل: خطبناَ ابُن مسعود رضي ورويناَ في صحيحيهماَ، 4/699
ّله عنه ّله عليه وسإلم ال ّله صلى ال ّله لقَد أخذُت من في رسإول ال فقَاَل: وال

ًاَ وسإبعين سإورة، ّله عليه وسإلم بضع ّله صلى ال ولقَد علَم أصحاَُب رسإول ال
ّله لمْن أعلمهم بكتاَب ال ًا أعلُم أني  تعاَلى وماَ أناَ بخيرهم، ولو أعلم أن أحأد

ّني لرحألُت إليه  )27  ( .م

ّله عنهماَ أنه سإئلْ ورويناَ في صحيح مسلم، 5/700 عن ابن عباَس رضي ال
أزحأفت، فقَاَل: على الخبير سإقَطَت ـ يعني نفَسه ـ وذكر تماَم عن البدنة إذا

 )28  ( .الحديث

ّله ّلهاَ محمولة على ماَ ذكرناَ، وباَل  التوفيق. ونظاَئر هذا كثيرة ل تنحصر، وك

ّدم ّلق بماَ تقَ  باٌَب في مساَئلْ تتع

ّبيك ُيستحّب إجاَبُة َمن ناَداك بل ّبيك وحأدهاَ مسألة:  ُيستحّبوسإعديك أو ل ، و
ًاَ، ً أْن يقَول لمن ورد عليه مرحّأب وأن يقَول لمن أحأسن إليه أو رأى منه فعل

ًا، ّله خير ّله وجزاك ال وماَ أشبهه، ودلئلْ هذا من الحديث جميلً: حأفظك ال
 الصحيح كثيرة مشهورة.
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أو نحو ذلك: أو صلحأه مسألة: ول بأس بقَوله للرجلْ الجليلْ في علمه
ُأمي وماَ لفداَك أبي و ّله فداَك، أو  أشبهه، ودلئلْ هذا من الحديث جعلني ال
ًا.  الصحيح كثيرة مشهورة حأذفتهاَ اختصاَر

أو غّير المحاَرم في بيع أو شراء مسألة: إذا احأتاَجْت المرأة إلى كلم غّير
َتهاَ وتغلظهاَ ذلك من المواضع التي يجوز لهاَ كلمه فيهاَ فينبغي أن تفّخَم عباَر

ّينهاَ مخاَفًة من طمعه فيهاَ.)29  (   ول تل

للماَم أبو الحسن الواحأدي من أصحاَبناَ في كتاَبه "البسيط": قاَل قاَل ا
ْلظة في المقَاَلة، لن لغ لت الجاَنَب إلى ال ذلك أصحاَبناَ: المرأة مندوبة إذا خاَطب

ًاَ عليهاَ باَلمصاَهرة، أل أبعد من الطمع في الريبة، وكذلك إذا خاَطبْت َمحرم
ُأّمهاَت المؤمنين وهّن محّرماَت على التأبيد بهذه ترى ّله تعاَلى أوصى  أن ال

ؤتّن َفلّ     يا  {تعاَلى:  الوصية، فقَاَل ْي ّتَق إن ا إإ إء  ّنسا إمَن ال َكأََحٍد  ؤتّن  َلْس ّنبَّّي  َء ال نسا
إه َمَرٌض إبَّ ْل ّلذي في َق ْطَمَع ا َي إل َف ] قلُت: هذا32[الحأزاب: }  َتْخَضْعَن بالَقْو
أصحاَبناَ. قاَل الشيخ إبراهيم الذي ذكره الواحأدي من تغليظِ صوتهاَ، كذا قاَله

ُقَهاَ في تغليظه أن تأخذ ُتجيب المروزي من أصحاَبناَ: طري ّفهاَ بفيهاَ و ظهَر ك
ّي من أن ّله أعلم. وهذا الذي ذكره الواحأد المحّرم باَلمصاَهرة كذلك، وال

باَلقَرابة كاَلجنبي في هذا ضعيف وخلف المشهور عند أصحاَبناَ؛ لنه كاَلَمحرم
ُأّمهاٌَت في ُأّمهاَُت المؤمنين فإنهّن  تحريم في جواز النظر والخلوة. وأماَ 

ّله أعلم.  نكاَحأهّن ووجوب احأترامهّن فقَط، ولهذا يحلّْ نكاَحا بناَتهّن، وال

ّنكّاح واما ّلق به     كتاب أذكار ال    يتع
o  ًة من أهلهاَ لنفسه أو لغيره     باَب ماَ يقَوله من جاَء    يخطب امرأ
o  للزواج من أهلْ الخير     باَب عرض الرجلْ بنته   
o  ُله عند َكاَحا     باَُب ماَ يقَو ّن لد ال ْقَ    َع
o  ُيقَاَُل للزوج ّنكاَحا     باَُب ماَ  لد ال َد عقَ    بع

  ُيقَاَل ُيكره أن     له باَلّرفاَء والبنين     فصلْ: 
o  ُته ليلة الّزفاَف     باَب ماَ يقَول الزوُج إذا    دخلت عليه امرأ
o  ُْيقَاَُل للرجل له عليه     باَب ماَ  لل أهل ُدخو َد     بع
o  َد ُله عن    الجَماَع     باَُب ماَ يقَو
o  ْلل لة الرج لته معهاَ     باَُب ُملعب َته ومماَزحأته لهاَ ولطف عباَر َأ    امر
o  لب لج مع أصهاَره في الكلم     باَُب بياَن أد لو    الّز
o  ُيقَاَل عند ّلم المرأة بذلك     باَُب ماَ     الولدة وتأ
o  َذان في َل ُلود     باَُب ا لن المو ُذ    ُأ
o  َد لء عن لك الطفلْ     باَُب الدعاَ    َتحني

ّلق به ّنكاَحا وماَ يتع  كتاَب أذكاَر ال

ًة من أهلهاَ لنفسه  أو لغيره باَب ماَ يقَوله من جاَء يخطب امرأ

ّله والثناَء عليه والّصلة على ّله ُيستحّب أن يبدأ الخاَطُب باَلحمد ل رسإول ال
َده ّله وحأ لإلّ ال لإلَه  ُد أْن ل  ّله عليه وسإلم ويقَول: أشه ل شريَك له، صلى ال

ُفلنة أو لتكم  ًاَ في فتاَ ُله جئتكم راغّب ُه ورسإو ُد ًا عب ُد أّن محمد لتكم وأشه في كريم
 ُفلنة بنت فلن أو نحو ذلك.
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عن أبي هريرة رضي رويناَ في سإنن أبي داود وابن ماَجه وغّيرهماَ، 1/701
ّله عنه، عن رسإول ٍءم" وفي بعض ال َكل ُكلّْ  ّله عليه وسإلم قاَل: " ّله صلى ال ال

ُكلّْ َذُم" وروي الرواياَت " َو أْج ُه َف له  ّل لل لفيه باَلَحْمد  ُأ  ْبد ُي ٍءر ل  ُع" أْم َط ْق وهماَ "أ
المعجمة ومعناَه: قليلْ بمعنى. هذا حأديث حأسن. وأجذم باَلجيم والذال

 )1  ( البركة.

عن أبي هريرة، عن النبّي صلى ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 2/702
ّله عليه وسإلم قاَل: لد ال َي لهَي كاَل َف ٌد  ّه َتَش لفيهاَ  ْيَس  َل ٍءة  َب ْط ُكلّْ خ لء " ْذماَ  قاَل"الَج

 )2  ( الترمذي: حأديث حأسن.

للْ والخير باَب عرض الرجلْ بنته وغّيرهاَ ممن إليه تزويجهاَ على للْ الفض أه
 ليتزوُجوهاَ

ّله عنه لماَ رويناَ في صحيح البخاَري؛ 1/703 أن عمر بن الخطاَب رضي ال
ْوُج بنته ّله عنهماَ قاَل: لقَيُت عثماَن فعرضُت عليه ُتوفي َز حأفصة رضي ال

ُتك حأفصة بنَت عمر، فقَاَل: سإأنظر في أمري، حأفصَة فقَلُت: إن شئَت أنكح
بدا لي أن ل أتزّوج يومي هذا، قاَل عمر: فلبثُت لياَلي ثم لقَيني فقَاَل: قد

ّله عنه ُتك حأفصَة بنَت فلقَيُت أباَ بكر الصديق رضي ال فقَلُت: إن شئَت أنكْح
ّله عنه، وذكر تماَم  )3  ( .الحديث عمر، فصمَت أبو بكر رضي ال

لد ْقَ َع ُله عند  َكاَحا باَُب ماَ يقَو ّن  ال

ُه في الباَب ُيستحّب أن يخطَب بين يدي العقَد خطبًة تشتملُْ على ماَ ذكرناَ
ُد أو غّيُره.  الذي قبلَْ هذا وتكوُن أطوَل من تلك، وسإواء خطَب العاَق

ُلهاَ:  وأفض

وغّيرهاَ، ماَ رويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي وابن ماَجه، 1/704
ّله عنه قاَل: عن باَلسإاَنيد الصحيحة، ّله بن مسعود رضي ال  عبد ال

ُد ّله عليه وسإلم خطبة الحاَجة: "الَحْم ّله صلى ال ّلمناَ رسإول ال ُنُه ع لعي َت َنْس له  ّل لل
لسناَ، ُف ْن َأ لر  لمْن ُشُرو له  لب ُذ  ُعو َن َو ُه  لفُر ْغ َت َنْس لللْْ َو ُيْض َوَمْن  َلُه،  لضلّْ  َفلَ ُم ّلُه  لد ال ْه َي َمْن 

َلُه، َي  لد ُه َفل هاَ ُد ْب َع ًا  َأّن ُمَحّمد ُد  َه ّلُه، وأْش لإلّ ال لإلَه  ُد أْن ل  َه ُلُه  وأْش َهاَ     ياَ  {َوَرسُإو ّي أ
ٍءة َد لحأ َوا ٍءس  ْف َن لمْن  ُكْم  َقَ َل ّلذي َخ ُكُم ا ّب ُقَوا َر ّت ّناَُس ا ً     ال لرَجاَل ُهماَ  ْن لم َبّث  َو ْوَجهاَ،  ْنهاَ َز لم َق  َل َوَخ

ُقَوا ّت ًء، وا لنساَ َو ًا  لثير ُكْم     َك ْي َل َع ّلَه كاََن  له والْرحأاََم إّن ال لب ُلوَن  َء َتساَ ّلَه الذي  ًاَ}     ال لقيب َر
ّلذيَن ].1النساَء:[ َهاَ ا ّي ُتْم     {ياَ أ ْن َأ لإلّ و ُتّن  َتُمو َول  له  لت ُتقَاَ ّق  ّلَه حَأ ُقَوا ال ّت ُنوا ا للُمون}     آَم ُمْس

ّلذين آَمنوا  {] 102[آل عمران:  َهاَ ا ّي ُكْم     ياَ أ َل للْح  ُيْص ًا  لديد ْولً سَإ َق ُلوا  ُقو َو ّله  ُقَوا ال ّت ا
ُكْم، َل ْعماَ َفاََز     أ ْد  َقَ َف َلُه  َوَرسُإو ّلَه  لع ال لط ُي َوَمْن  ُكْم،  َب ُنو ُذ ُكْم  َل لفْر  ْغ َي ًاَ}     و لظيم َع ًا  ْوَز [الحأزاب: َف

 داود. ]". هذا لفظِ إحأدى رواياَت أبي71

ّق)4  (وفي رواية له أخرى  َلُه باَلَح ْيَن  بعد قوله ورسإوله "أْرسَإ َب ًا  لذير َن َو ًا  لشير َب
َلُه َوَرسُإو ّله  لع ال لط ُي لة، َمْن  َع لي الّساَ َد َيُضّر َي ّنُه ل  لهماَ فإ لص ْع َي َوَمْن  َد،  ْد َرَش َقَ ّ َف لإل

ًاَ" قاَل الترمذي: حأديث حأسن. ْيئ ّلَه َش َيُضّر ال َول  ْفَسُه   َن
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ّوجك على ماَ أمر ُأز ُيستحّب أن يقَول مع هذا:  ّله به من قاَل أصحاَبناَ: و ال
له ّل لل ُد  ُة إمساَك بمعروف أو تسريح بإحأساَن، وأقلّْ هذه الخطبة: الَحْم َوالّصل

له، ّل َوى ال ْقَ َت لب لصي  ُأو ّله عليه وسإلم  ّله صلى ال لل ال ّله أعلم. على َرسُإو  )5  ( وال

لت بشيء منهاَ صّح النكاَحا باَتفاَق ّنة، لو لم يأ العلماَء. واعلم أن هذه الخطبة سإ
ّله أنه قاَل: ل يصّح، ولكن قاَل .العلماَء وحأكي عن داود الظاَهري رحأمه ال
ُع للجماَ ُق ا ًا، ول ينخر ًاَ معتبر ّدوا خلَف داود خلف بمخاَلفته، المحقَقَون: ل تع

ّله أعلم.  وال

الولّي: وأماَ الزوُج فاَلمذهب المختاَر أنه ل يخطب بشيء، بلْ إذا قاَل له
نكاَحَأهاَ، زّوجتك فلنة. يقَول متصلً به: قبلُت تزويجهاَ؛ وإن شاَء قاَل: قبلُت

ّله عليه وسإلم قبلُت، ّله صلى ال ّله والصلة على رسإول ال فلو قاَل: الحمد ل
لليجاَب والقَبول؛ لنه فصلْ يسير له صّح النكاَحُا، ولم يضّر هذا الكلم بين ا

باَلعقَد. وقاَل بعض أصحاَبناَ: يبطلُْ به النكاَحا؛ وقاَل بعضهم: ل يبطلُْ بلْ تعلق
ّدمناَه أنه ل يأتي به ولو خاَلف فأتى به ل ُيستحّب أن يأتي به، والصواُب ماَ ق

ّله أعلم. َيبطلْ النكاَحا،  وال

لد َد عقَ ُيقَاَُل للزوج بع ّنكاَحا باَُب ماَ   ال

َع ّله عليك، وجم ّله لك، أو باَرَك ال ُيقَاَل له: باَرَك ال ّنة أن  بينكماَ في خير. الس
ّله لكلّْ ُيقَاَل لكلّْ واحأد من الزوجين: باََرك ال ُيستحّب أن  ٍءد منكماَ في و واحأ

َع بينكماَ في خير.  صاَحأبه، وجم

ّله عنه؛ أن رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/705 عن أنس رضي ال
ّله عليه وسإلم قاَل ّله عنه حأين النبّي صلى ال لعبد الرحأمن بن عوف رضي ال

ّلُه ّوج: "باََرَك ال  )6  ( َلَك". أخبره أنه تز

ّله عليه وسإلم قاَل لجاَبر رضي ورويناَ 2/706 ًاَ أنه صلى ال في الصحيح أيض
ّله عنه حأين أخبره أنه ْيَك" ال َل َع ّلُه  ّوج: "باََرَك ال  )7  ( .تز

ورويناَ باَلسإاَنيد الصحيحة في سإنن أبي داود والترمذي وابن ماَجه 3/707
ّله عنه؛ عن أبي هريرة رضي وغّيرهاَ،  ال

للنساَُن، أي: إذا ّله عليه وسإلم كاَن إذا رفأ ا َباََرَك أن النبّي صلى ال ّوج قاَل: " تز
ُكماَ في َن ْي َب َع  َوَجَم ْيَك،  َل َع ّلُه لك، وباََرَك  ٍءر ال ْي  قاَل الترمذي: حأديث حأسن"َخ

 صحيح.

 )8  (

ُيقَاَل له باَلّرفاَء ُيكره أن  ، وسإيأتي دليلُْ كراهته إن شاَءوالبنين فصلْ: و
ّله تعاَلى في كتاَب حأفظِ اللساَن في آخر الكتاَب. والّرفاَء بكسر الراء ال

ّد: وهو الجتماَع.  وباَلم

ُته ليلة  الّزفاَف باَب ماَ يقَول الزوُج إذا دخلت عليه امرأ
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َهاَ أوَل ماَ َذ بناَصيت ّلَه تعاَلى، ويأخ ُيَسّمَي ال ّلَه ُيستحّب أن  َيلقَاَهاَ ويقَول: باََرك ال
ّناَ في صاَحأبه، ويقَول معه: ٍءد م  لكلّْ واحأ

ماَ رويناَه باَلسإاَنيد الصحيحة في سإنن أبي داود وابن ماَجه وابن 1/708
ّله عنه، عن عمرو بن السني وغّيرهاَ،  شعيب، عن أبيه، عن جده رضي ال

ُكُم ُد ّوَج أحَأ َتَز َذا  لإ ّله عليه وسإلم قاَل: " َتَرى عن النبّي صلى ال لو اْش ًة أ اْمرأ
ْيَرهاَ ُلَك َخ لإني أسإأ ُهّم  ّل للْ: ال ُقَ َي ْل َف ًاَ  لمْن َخاَدم لبَك  ُذ  ُعو له، وأ ْي َل َع َتهاَ  ْل َب ْيَر ماَ َج َوَخ

َتهاَ ْل َب َوَشّر ماَ َج ًا)9  ( َشّرهاَ  لعير َب َتَرى  َذا اْش لإ َو له.  ْي َل َع ُقَلْْ   َي ْل َو له  لم َناَ لسإ لة  َو لذْر لب ْذ  ْأُخ ْلي َف
ُثّم ْثلَْ ذلَك" وفي رواية " لت لم َي لص لبناَ ْذ  ْأُخ لة في الَمرأةلي َك َبَر ُع باَل ْد َي ْل َو لم". هاَ  لد ْلَخاَ (وا

10( 

له لل أهل ُدخو َد  ُيقَاَُل للرجلْ بع  عليه باَب ماَ 

ّله عنه قاَل: بنى رويناَ في صحيح البخاَري وغّيره 1/709 عن أنس رضي ال
ّله ّله صلى ال ّله عنهاَ، فأولم بخبز ولحم.. رسإول ال عليه وسإلم بزينب رضي ال

ُدعي إليهاَ. ثم قاَل: فخرَج رسإوُل وذكر الحديث في صفة الوليمة وكثرة َمن 
ّله عليه وسإلم فاَنطلق ّله صلى ال ُكْم ال ْي َل َع إلى حأجرة عاَئشة فقَاَل: "الّسلُم 

له ّل َوَرحْأَمُة ال لت  ْي َب ْهلَْ ال ّله، كيف أ ُتُه" فقَاَلت: وعليك السلم ورحأمة ال َكاَ َبَر َو
ّله ّلهّن يقَوُل لهّن كماَ يقَول وجدَت أهلك؟ باَرك ال لك، فتقَّرى حُأَجر نساَئه ك

 )11  ( .عاَئشة لعاَئشة، ويقَلن له كماَ قاَلت

َد الجَماَع ُله عن  باَُب ماَ يقَو

ّله عنهماَ، رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/710 عن ابن عباَس رضي ال
 من طرق كثيرة،

َذا ُكْم إ َد ْو أّن أحَأ َل ّله عليه وسإلم قاَل: " لم عن النبّي صلى ال لبْس َلُه قاََل:  ْه أتى أ
لب ّن َوَج ْيطاََن  ْبناَ الّش ّن ُهّم َج ّل ّله ال َلْم ال ٌد  َل َو ُهَماَ  َن ْي َب لضَي  ُقَ َف َتناَ  ْق ْيطاََن ماَ َرَز الّش

ُه" وفي ًا" َيُضّر َبد ْيطاٌَن أ ُه َش َيُضّر َلْم   )12  (.رواية للبخاَري "

َته ومماَزحأته لهاَ َأ للْ امر لة الرج لته معهاَ باَُب ُملعب  ولطف عباَر

ّله عنه قاَل: رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/711 عن جاَبر رضي ال
ّله صلى ًاَ؟ قلت: قاَل لي رسإول ال ّيب َث َأْم  ًا  ْكر لب َّوْجَت  َتَز ّله عليه وسإلم: " ال

ّوجُت ُبَك". َتز لع ُتل َو ُبهاَ  لع ُتل ًا  ْكر لب ّوْجَت  َتَز َهلّ  ًاَ، قاَل:  ) ،6387البخاَري (()13  (ثيب
 )110) (715) ، ومسلم (6387)"(البخاَري (110) (715( ومسلم

ّله عنهاَ ورويناَ في كتاَب الترمذي وسإنن النساَئي، 2/712 عن عاَئشة رضي ال
ُهْم قاَلت: قاَل ُن ًاَ أحْأَس َن لإيماَ لنيَن  لم ْؤ ّله عليه وسإلم: "أكَملُْ الُم ّله صلى ال رسإول ال

له لل ْه ُهْم ل ُف َط ْل ًاَ وأ ُلقَ  )14  (."ُخ

لج مع أصهاَره في لو لب الّز  الكلم باَُب بياَن أد
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ًا من أقاَرب زوجته بلفظِ فيه ذكر اعلم أنه يستحّب للزوج أن ل يخاَطب أحأد
جماَع النساَء، أو تقَبيلهّن، أو معاَنقَتهّن، أو غّير ذلك من أنواع السإتمتاَع بهّن،

ُيستدّل به عليه أو يفهم منه.  أو ماَ يتضمن ذلك أو 

ّله عنه قاَل: رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/713 عن علّي رضي ال
ًء ّذا ّله عليه وسإلم لمكاَن كنت رجلً َم ّله صلى ال فاَسإتحييُت أن أسإأَل رسإوَل ال

ّني، فأمرُت َله. ابنته م َد فسأ  )15  ( المقَدا

ّلم المرأة ُيقَاَل عند الولدة وتأ  بذلك باَُب ماَ 

ّدمناَه. َكْرب الذي ق ُدعاَء ال ُيكثر من   ينبغي أن 

ّله عنهاَ؛ أّن رسإول ورويناَ في كتاَب ابن السني 1/714 عن فاَطمة رضي ال
ّله عليه ّله صلى ال ٍءش أن ال ُأّم سإلمة وزينَب بنَت جح وسإلم لماَ دناَ ولدهاَ أمَر 
ّلُه}     إن  {الكرسإي، و يأتياَ فيقَرآ عندهاَ آية ّبكم ال ] إلى آخر الية،54[العراف: ر

ّوذاهاَ ّوذتين ويع  )16  ( .باَلمع

لن ُذ ُأ َذان في  َل ُلود باَُب ا  المو

ّله رويناَ في سإنن أبي داود والترمذي وغّيرهماَ، 1/715 عن أبي رافع رضي ال
ّله عنه مولى رسإول ّله صلى ال ّله عليه وسإلم قاَل؛ رأيُت رسإوَل ال ّله صلى ال ال

ّذن في ُأذن الحسين بن علّي حأيَن ولدتُه فاَطمُة باَلصلة ـ رضي عليه وسإلم أ

ّله عنهم  )17  ( قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح. ـ ال

ُيقَيم ُأذنه اليمنى و ّذن في  ُيستحّب أن يؤ الصلة في قاَل جماَعة من أصحاَبناَ: 
 ُأذنه اليسرى.

ّله وقد رويناَ في كتاَب ابن السني، 2/716 عن الحسين بن علّي رضي ال
ّله ّذَن عنهماَ قاَل: قاَل رسإول ال ٌد فأ ُلو ْو َلُه َم َد  لل ُو ّله عليه وسإلم: "َمْن  صلى ال

له لن ُذ ُأ ُأّم في  ُه  َتُضّر َلْم  ُيْسَرى  له ال لن ُذ ُأ َنى، وأقاََم في  ُيْم لن ال ْبياَ  )18  (."الّص

لك َتحني َد  لء عن  الطفلْ باَُب الدعاَ

للسإناَد الصحيح في سإنن أبي داود، 1/717 ّله عنهاَ رويناَ باَ عن عاَئشة رضي ال
ُيؤتى باَلصبياَن فيدعو لهم قاَلت: كاََن ّله عليه وسإلم  ّله صلى ال رسإوُل ال

ُكهم. وفي ّن  )19  ( .رواية: فيدعو لهم باَلبركة ويح

عن أسإماَء بنت أبي بكر رضي ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 2/718
ّله عنهاَ قاَلت: حأملُت بعبد َء ال ّله بن الزبير بمكة، فأتيُت المدينَة فنزلُت قباَ ال

َء، ثم أتيُت به لحأجره ثم فولدُت بقَباَ َعه في  ّله عليه وسإلم، فوض ّنبي صلى ال ال
َغهاَ ثم تفلَْ في ٍءة فمض ُق رسإول دعاَ بتمر َفه ري ّول شيء دخلْ جو لفيه، فكاََن أ

َكه ّن ّله عليه وسإلم، ثم حأ ّله صلى ال  )20  ( .باَلتمرة، ثم دعاَ له وباَرَك عليه ال

ّله عنه قاَل: ورويناَ في صحيحهماَ، 3/719 عن أبي موسإى الشعري رضي ال
ّنكه ُولد لي غّلٌم، ّله عليه وسإلم فسّماَه إبراهيم، وحأ فأتيُت به النبّي صلى ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ٍءة، ودعاَ له هذا لفظِ البخاَري ومسلم إل قوله "ودعاَ له باَلبركة" باَلبركة، بتمر
 )21  (فإنه للبخاَري خاَصة. 

كتاب السماء   
o  لة لمي َتْس ُلود     باَُب  ْو    الَم
o  لة لمي َتْس ْقَط     باَُب     الّس
o  لن َتحسي    السإم     باَُب اسإتحباَب 
o  لن أحأّب ّله عّز وجلّْ     باَُب بياَ لء إلى ال    السإماَ
o  ّنأ     باَُب اسإتحباَب التهنئة َه    وجواب الُم
o  لة ْكُروهة     باَُب النهي عن التسمي لء الَم    باَلسإماَ
o  للنساَن من ُعه من ولد أو غّلم     باَب ذكر ا    يتب
o  لء َمْن ل    ُيعرف اسإُمه     باَُب ندا
o  ّلمه وشيخه باَسإمه     باَب نهي الولد ُيناَدي أباَه ومع    والمتعلم والتلميذ أن 
o  السإم إلى أحأسَن منه     باَُب اسإتحباَب تغيير   
o  لم لز ترخي ُبه     باَُب َجوا ّذ بذلك صاَحأ َتأ َي َذا لم  لم إ    السإ
o  ُبهاَ     باَُب النهي عن ُههاَ صاَحأ ْكَر َي لب التي  َللقَاَ    ا
o  لز واسإتحباَب ُبه     باَُب َجوا ّبه صاَحأ ُيح لب الذي     اللقَ
o  لكنى لز ال َفْضلْ بهاَ     باَُب جوا للْ ال ْه َأ لة     واسإتحباَب مخاَطب
o  ْلة الرجل ُكني لده     باَُب  لر أول َأكب    لب
o  ْلل ُكنية الرج لده     باَُب  لر أول ٌد بغي    الذي له أول
o  لن ّنهي ع لسإم     باَُب ال َقَاَ ّني بأبي ال َك ّت    ال
o  لة َواز تكني لفر والمبتدع والفاَسإق     باَب َج َكاَ    ال
o  ُْأّم     باَب جواز تكنية الرجل ُأّم فلن و ُفلن والمرأة ب ُفلنة وأبي  بأبي 

   ُفلنة

 كتاَب السإماَء

ُلود ْو لة الَم لمي َتْس  باَُب 

لع من ولدته أو يوم ُيسّمى المولود في اليوم الساَب ّنة أن   الولدة. الّس

للَماَ َرويناَه في كتاَب الترمذي، 1/720 عن عمرو فأماَ اسإتحباَبه يوَم الساَبع ف
 جده؛ بن ُشعيب، عن أبيه، عن

له، ّله عليه وسإلم أمَر بتسمية المولود يوَم سإاَبع لع الذى أن النبّي صلى ال ووض
 )1  ( ، والعّق. قاَل الترمذي: حأديث حأسن.عنه

ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي وابن ماَجه وغّيرهماَ، 2/721
ّله عنه؛ عن سإمرة بن باَلسإاَنيد الصحيحة،  ُجندب رضي ال

لهيٌن ٍءم َر ُغّل ُكلّْ  ّله عليه وسإلم قاَل: " ّله صلى ال ْنُه أن رسإول ال َع َبُح  ْذ ُت له  لت َقَ لقَي َع لب
ُق، َل ُيْح له، و لع لب ْوَم سإاَ ُيَسّمى َي  قاَل الترمذي: حأديٌث حأسن صحيح. وأماَ يوم"َو

للماَ رويناَه في الباَب المتقَدم من حأديث أبي موسإى. الولدة  )2  ( ف
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ّله عنه قاَل: قاَل ورويناَ في صحيح مسلم وغّيره، 3/722 عن أنس رضي ال
ّله ّله صلى ال لم أبي: رسإول ال ُتُه باَسْإ ْي َفَسّم ُغّلٌم  َلَة  ْي ّل َد لي ال لل ُو عليه وسإلم: "

ّله عليه وسإلم لهيم صلى ال ْبَرا  )3  (."إ

ُولد لبي طلحَة ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 4/723 عن أنس قاَل: 
ّله غّلٌم، فأتيُت به النبّي َكه، وسإّماَه عبد ال ّن ّله عليه وسإلم فح  )4  ( .صلى ال

ّله عنه ورويناَ في صحيحيهماَ، 5/724 عن سإهلْ بن سإعد الساَعدي رضي ال
ُأتي باَلمنذر ّله عليه وسإلم حأين قاَل:  ّله صلى ال ْيد إلى رسإول ال ُأسَإ بن أبي 

لهَي ُولد، فوضعه النبّي صلى َل ُأسإيد جاَلٌس، ف ّله عليه وسإلم على فخذه وأبو  ال
ّله عليه وسإلم لملْ من النبّي صلى ال ُت ُأسإيد باَبنه فاَحْأ بشيء بين يديه، فأمر أبو 

ّله عليه ّله على فخذ النبّي صلى ال َق النبّي صلى ال ُبوه، فاَسإتفاَ وسإلم، فأقل
ْيَن ّله. قاَل: عليه وسإلم فقَاَل: "أ ُأسإيد: أقلبناَه ياَ رسإول ال لبّي؟" فقَاَل أبو  الّص

لذُر" فسّماَه "ماَ ْن لن اسْإُمُه الُم لك َل َو .يومئذ المنذر اسْإُمُه؟" قاَل: فلن، "قاَل: ل، 
 )5  (

لهي، بكسر الهاَء وفتحهاَ لغتاَن: الفتح لطيء، والكسر لباَقي قلت: قوله ل
العرب، وهو الفصيح المشهور، ومعناَه: انصرف عنه، وقيلْ اشتغلْ بغيره،

ّدوه إلى منزلهم. وقيلْ  نسيه، وقوله اسإتفاَق: أي ذكره، وقوله فأقلبوه: أي َر

ْقَط لة الّس لمي َتْس  )6  ( باَُب 

ُيعلم أذكٌر هو أو أنثى، سُإّمي باَسإم ُته، فإن لم  َيصلُح للذكر ُيستحّب تسمي
ُعميرة وُزْرعة ونحو ُلنثى كأسإماَء وهند وُهنيدة وخاَرجة وطلحة و ذلك. قاَل وا

ُيستحّب تسميُة السقَط لحديث ورد فيه  للماَم البغوي:   ، وكذا قاَله غّيره)7  (ا
ُته. من أصحاَبه. قاَل ُتحّب تسمي  أصحاَبناَ: ولو ماَت المولود قبلْ تسميته اسإ

لن السإم َتحسي  باَُب اسإتحباَب 

للسإناَد الجيد، 1/725 ّله رويناَ في سإنن أبي داود، باَ عن أبي الدرداء رضي ال
لة عنه قاَل: لقَياََم ْوَم ال َي ْوَن  َع ْد ُت ُكْم  ّن ّله عليه وسإلم: "إ ّله صلى ال قاَل رسإول ال

ُكْم". َء ُنوا أسْإماَ لس ُكْم فأحْأ لئ لء آباَ ُكْم وأسإماَ  )8  ( بأسْإماَئ

ّله عّز لء إلى ال لن أحأّب السإماَ  وجلّْ باَُب بياَ

ّله عنهماَ، قاَل: قاَل رويناَ في صحيح مسلم، 1/726 عن ابن عمر رضي ال
ّله صلى ُد رسإول ال ْب َع َوَجلّْ  َعّز  ّله  ُكْم إلى ال ّله عليه وسإلم: "إّن أحَأّب أسْإماَئ ال

لن ُد الّرحْأَم ْب َع َو ّله،   )9  (."ال

ّله عنه قاَل: ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 2/727 عن جاَبر رضي ال
ّناَ غّلٌم ٍءلْ م ّنيك أباَ القَاَسإم ول كرامة، ُولد لرج َك ُن فسّماَه القَاَسإم، فقَلناَ: ل 
َد فأخبَر النبّي صلى ْب َع َنَك  ْب ّله عليه وسإلم، فقَاَل: "سَإّم ا لن ال  )10  (."الّرحْأَم

ُوهيب ورويناَ في سإنن أبي داود والنساَئي وغّيرهماَ، 3/728 عن أبي 
ّله  عنه قاَل: الجشمي الصحاَبي رضي ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

لء َتَسّموا بأسْإماَ ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال َوأحَأّب قاَل رسإول ال لء،  لبياَ ْن ال
ُد ْب َع َو ّله  ُد ال ْب َع َتعاَلى  ّله  لء إلى ال َوهّماٌَم، السْإماَ لرٌث  ُقهاَ: حَأاَ َد الّرحْأَمن، وأْص

َبُحهاَ: حَأْرٌب ْق ُة وأ  )11  (."َوُمّر

ّنأ باَُب اسإتحباَب التهنئة وجواب َه  الُم

ّنأ بماَ َه ُي ُيستحّب أن  َء عن الحسين ُيستحّب تهنئة المولود له، قاَل أصحاَبناَ: و جاَ
ّله ًاَ التهنئة فقَاَل: قلْ: باَرَك ال ّلم إنساَن ّله عنه أنه ع لَك في الموهوب رضي ال

َتَحّب أن ُيْس ّده وُرزقت بّره. و َغ أش ّد على لك، وشكرَت الواهَب، وبل ير
ًا، ّله خير ّله لك، وباََرك عليك، وجزاَك ال ّله الُمهنىء فيقَول: باَرَك ال ورزقك ال

َبك، ونحو هذا. ّله ثوا َله، أو أجزَل ال  مث

لء لة باَلسإماَ ْكُروهة باَُب النهي عن التسمي  الَم

ّله عنه قاَل: رويناَ في صحيح مسلم، 1/729 عن سإمرة بن جندب رضي ال
ّله صلى ًاَ، قاَل رسإول ال َول َرباَحأ ًا،  َيَساَر ُغّلَمَك  َيّن  ُتَسّم ّله عليه وسإلم: "ل  ال

ُقَوُل: َول َت َف ُكوُن،  َي َفل  َو؟  ُه َثّم  ُقَوُل أ َت ّنَك  َلَح، فإ ْف َول أ ًاَ،  َفل َنجاَحأ ٌع  َب َأْر ُهّن  ّنَماَ  ل. إ
َعلّي لزيدوَن   )12  (."َت

ًاَ 2/730 النهي ورويناَ في سإنن أبي داود وغّيره، من رواية جاَبر، وفيه أيض
 )13  ( .عن تسميته بركة

ّله عنه، ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 3/731 عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه َتعاَلى َرُجلٌْ عن النبّي صلى ال له  ّل َد ال ْن لع ٍءم  َع اسْإ َن وسإلم قاَل: "إّن أْخ

للَك لك" وفي رواية "أخنى" بدل "أخنع". وفي رواية لمسلم َتَسّمى َم الْمل
َيظُِ ْغّ للَك "أ ُيَسّمى َم َكاََن  ُثُه َرُجلٌْ  َب لة وأْخ لقَياََم ْوَم ال َي له  ّل َد ال ْن لع ٍءلْ  لك، ل َرُج الْمل

ّلُه لإلّ ال للَك  وأخنى: أوضع وأذّل وأرذل. وجاَء في  قاَل العلماَء: معنى أخنع"َم
 )14  (مثلْ شاَهاَن شاَه.  الصحيح عن سإفياَن بن عيينة قاَل: ملك الملك

ُعه من ولد أو غّلم أو للنساَن من يتب ٍءم باَب ذكر ا ٍءم أو نحوهم باَسإ متعل
ّوَض َبه ويزجَره عن القَبيح وير ّد ٍءح ليؤ  نفَسه قبي

ٍءر الماَزني الصحاَبي رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/732 ُبْس ّله بن  عن عبد ال
ّله عنه،  وهو بضّم الباَء الموحأدة وإسإكاَن السين المهملة. رضي ال

ٍءف ْط لقَ لب ّله عليه وسإلم  ّله صلى ال ُأمي إلى رسإول ال َنب، قاَل: بعثتني  لع لمن 
ُأذني وقاَل: َذ ب َأَخ َغه إياَه، فلماَ جئُت به  ُأبل َدُر فأكلُت منه قبلْ أن  ُغّ  )15  (.""ياَ 

عن عبد الرحأمن بن أبي بكر ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 2/733
ّله عنهماَ في حأديثه الطويلْ المشتملْ على كرامة ظاَهرة الصديق رضي ال

ّله عنه، ومعناَه:  للصديق رضي ال

ّيَف جماَعًة وأجلَسهم في منزله وانصرَف ّله عنه ض إلى أن الصديق رضي ال
ُعه، فقَاَل عند رجوعه: ّله عليه وسإلم فتأّخَر رجو ّله صلى ال رسإول ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

َثُر ْن ُغّ ُلوا: ل، فأقبلْ على ابنه عبد الرحأمن فقَاَل: ياَ  َع أعّشيتُموهم؟ قاَ ّد َفَج
 )16  ( َوسَإّب.

مثلثة مفتوحأة قلُت: قوله: غّنثر، بغين معجمة مضمومة، ثم نون سإاَكنة ثم تاَء
َع، وهو باَلجيم ّد والدال المهملة، ومضمومة ثم راء، ومعناَه: ياَ لئيم، وقوله: فج

ّله أعلم.  ومعناَه: دعاَ عليه بقَطع النف ونحوه، وال

ُيعرف اسإُمه لء َمْن ل   باَُب ندا

ّذى بهاَ، ول يكون فيهاَ كذٌب ول ٍءة ل يتأ ُيناَدى بعباَر ٌق ينبغي أن  َل  كقَولك:)17  ( َم
سإيدي، ياَ هذا، ياَ صاَحأَب الثوب الفلني أو النعلْ ياَ أخي، ياَ فقَيه، ياَ فقَير، ياَ

أو الرمح، وماَ أشبه هذا على حأسب الفلني أو الفرس أو الجملْ أو السيف
لدي. َناَ َناَدى والُم  حأاَل الُم

عن وقد رويناَ في سإنن أبي داود والنساَئي وابن ماَجه، بإسإناَد حأسن، 1/734
ُأماَشي َبشير بن معبد المعروف ّله عنه قاَل: بينماَ أناَ  َية رضي ال لص باَبن الَخَصاَ

ّله عليه وسإلم نظَر فإذا رجلٌْ يمشي بين القَبور عليه نعلن النبّي صلى ال
ْيَك" فقَاَل: "ياَ َصاَحأَب َت ّي لت ْب لسإ لق  ْل َأ ْيَحَك  َو لن!  ْي َت ّي لت ْب ( تماَم الحديث. وذكر الّس

لتيُة بكسر السين:)18  التي ل شعَر عليهاَ. قلُت: النعاَُل الّسب

ّله ورويناَ في كتاَب ابن السني، 2/735 عن جاَريَة النصاَري الصحاَبي رضي ال
 قاَل: عنه، وهو باَلجيم

ّله عليه وسإلم وكاَن إذا لم يحفظِ اسإم الرجلْ َد النبّي صلى ال قاَل: "ياَ كنُت عن
ّله!  )19  ( ."بَن عبد ال

ُيناَدي ّلمه وشيخه باَسإمه باَب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن   أباَه ومع

ّله عنه: "أن النبّي رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/736 عن أبي هريرة رضي ال
ّله َذا؟ قاَل: أبي، صلى ال َه عليه وسإلم رأى رجلً معه غّلم، فقَاَل للغلم: َمْن 

ُعُه قاَل: ْد َت َول  َلُه،  ْب َق للْس  َتْج َول  َلُه،  لسّب  َت َتْس لش أماََمُه، ول  َتْم له َفل  لم )20  (."باَسْإ

لسّب له: أي ل تفعلْ فعلً يتعّرض فيه لن َت َتْس ًا قلت: معنى ل  ّبك أبوك زجر يس
ًاَ على فعلك القَبيح.  لك وتأديب

عن السيد الجليلْ العبد الصاَلح المتفق على صلحأه عبيد ورويناَ فيه، 2/737
ُيقَاَل ّله عنه قاَل:  ّله بن َزحْأر، بفتح الزاي وإسإكاَن الحاَء المهملة رضي ال ال

ُتَسّمي أباَك باَسإمه، وأن تمشَي أماََمه في طريق من  )21  ( .العقَوق أن 

 منه باَُب اسإتحباَب تغيير السإم إلى أحأسَن

ٍءد الساَعدي المذكور في باَب تسمية المولود في للْ به سإع قصة فيه حأديُث سإه
ْيد. ُأسَإ  المنذر بن أبي 
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 السإلمية

ّله عنه؛ رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/738 عن أبي هريرة رضي ال
َة، ّله أن زينَب كاَن اسإُمهاَ بّر ّله صلى ال َكي نفسهاَ، فسّماَهاَ رسإول ال فقَيلْ: تز

 زينب. عليه وسإلم

ّله عنهاَ قاَلت: وفي صحيح مسلم، 2/739 عن زينَب بنت أبي سإلمة رضي ال
ّله عليه وسإلم: "سإموهاَ زينب" قاَلت: ودخلت عليه فقَاَل رسإول ّله صلى ال ال

( ) ، ومسلم6192(البخاَري ( واسإمهاَ برة، فسّماَهاَ زينَب. زينب بنت جحش
 ) .2141

 )22  (

ًاَ، 3/740 عن ابن عباَس قاَل: كاَنت جويريُة اسإمهاَ وفي صحيح مسلم أيض
ّوَل َفَح ُه أن بّرة،  ّله عليه وسإلم اسإَمهاَ جويرية، وكاَن يكر ّله صلى ال رسإوُل ال

 )23  ( .بّرة ُيقَاَل َخَرج من عند

عن سإعيد بن المسيب بن حَأْزن عن أبيه، ورويناَ في صحيح البخاَري، 4/741
ّله عليه وسإلم فقَاَل: "ماَ اسْإُمَك؟" قاَل: حَأْزن، أن أباَه جاَء إلى النبي صلى ال

ًاَ سإّماَنيه أبي، قاَل ابُن المسيب: فماَ فقَاَل: ّير اسإم ُأغّ ْهلٌْ" قاَل: ل  ْنَت سَإ "أ
 ).6190البخاَري ( "()6190البخاَري (()24  (زالت الحزونة فيناَ بعد

 قلُت: الحزونة: غّلظِ الوجه وشيء من القَساَوة.

ّله عنهماَ؛ أن النبّي ورويناَ في صحيح مسلم، 5/742 عن ابن عمر رضي ال
ّله عليه ّيَر اسإم عاَصية وقاَل: "أنت جميلة" وفي رواية صلى ال وسإلم غّ

ًاَ: أن ابنًة ّله صلى لمسلم أيض ُيقَاَل لهاَ عاَصية، فسّماَهاَ رسإول ال لعمَر كاَن 
ّله عليه وسإلم جميلة.  ) ، وهو في سإنن15( ) و14) (2139مسلم (()25  (ال

، وهو في سإنن أبي داود ( )15) و (14) (2139) "(مسلم (4952أبي داود (
4952( 

ّي ورويناَ في سإنن أبي داود، بإسإناَد حأسن، 6/743 َدر َأْخ ُأسإاَمة بن  عن 
ّله عنه ـ وأخدري بفتح الهمزة والدال المهملة وإسإكاَن الصحاَبي رضي ال

ْوا الخاَء المعجمة بينهماَ ـ أن َفر الذين أت َقَاَل له أصرم كاَن في الن ُي رجلً 
ّله عليه وسإلم، ّله صلى ال ّله عليه وسإلم: رسإوَل ال ّله صلى ال فقَاََل رسإوُل ال

َأْصَرم، َعُة "ماَ اسْإُمَك؟" قاَل:  ْنَت ُزْر َبلْْ أ  )26  (."قاَل: "

ْيح هاَنىء ورويناَ في سإنن أبي داود والنساَئي وغّيرهماَ، 7/744 عن أبي ُشَر
ّله عليه الحاَرثي الصحاَبي ّله صلى ال َد إلى رسإول ال َف َو ّله عنه؛ أنه لماَ  رضي ال

ّله وسإلم مع قومه سإمعهم ّله صلى ال ّنونه بأبي الحكم، فدعاَه رسإول ال ُيك
لم؟" عليه وسإلم فقَاَل: "إّن َك ّنى أباَ الَح َك ُت للَم  َف ْكُم  له الُح ْي َل لإ َو َكُم  َو الَح ُه ّلَه  ال

لكل َنهم، فرضي  فقَاَل: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمُت بي
َلَك الفريقَين، فقَاَل َفَماَ  َذا،  َه ّله عليه وسإلم:" َماَ أحْأَسَن  ّله صلى ال رسإول ال

َفَمْن مَن ّله، قاَل: " ُد ال لد؟" قاَل: لي ُشريح، وُمسلم، وعب َل َو ُهْم؟" قلت: ال َبُر ْك َأ

ُبو ْنَت أ ٍءح" شريُح، قاَل: "فأ ْي  .ُشَر
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ّله عليه وسإلم اسإَم:)27  ( قاَل أبو داود ّير النبّي صلى ال العاَصي، وعزيز،  وغّ

َلة ْت َع ًاَ،  ، وشيطاَن، والحكم، وغّراب، وحأباَب، وشهاَب،)28  ( و فسّماَه هاَشم
ُيقَاَل لهاَ ًاَ  ًاَ، وسإمى المضطجع المنبعث، وأرض ْلم لسإ ًاَ  لقََرة وسإّمى حَأْرب )29  ( َع

ْعَب لش ْعَب الضللة سإّماَه  لش ُهدى، وبنو الّزينة سإّماَهم بني سإّماَهاَ خضرة، و ال
َدة. لرْش َدة، وسإّمى بني ُمغوية بني  قاَل أبو داود: تركُت أسإاَنيدهاَ الّرْش

ْتلة بفتح العين المهملة َع وسإكون التاَء المثناَة فوق، قاَله ابن للختصاَر. قلُت: 
َتلة: َع ًاَ، قاَل: وسإّماَه النبّي ماَكول، قاَل: وقاَل عبد الغني:  يعني بفتح التاَء أيض

ْتبة، وهو ُع ّله عليه وسإلم   )30  ( عتبة بن عبد السلمي. صلى ال

ّذ َتأ َي َذا لم  لم إ لم السإ لز ترخي ُبه باَُب َجوا  بذلك صاَحأ

ّله عليه رويناَ في الصحيح، من طرق كثيرة؛ 1/745 ّله صلى ال أن رسإوَل ال
ّله عليه وسإلم وسإلم رّخَم أسإماَء جماَعة من الصحاَبة، فمن ذلك قوله صلى ال

ّله عنه" :ياَ لهّر". لبي هريرة رضي ال  أباَ 

ّله عنهاَ: "ياَ ّله عليه وسإلم لعاَئشَة رضي ال لئُش" وقوله صلى ال  )31  ( َعاَ

ُلسإاَمة "ياَ )32  ( وفي كتاَب ابن السني ّله عليه وسإلم قاَل  أن النبّي صلى ال
ْيُم َد ُق ْيُم" وللمقَدتم "ياَ   )33  ( ."ُأسَإ

ُههاَ ْكَر َي لب التي  َللقَاَ ُبهاَ باَُب النهي عن ا  صاَحأ

ّله تعاَلى: لب قاَل ال ْلقَاَ َبُزوا باَل َناَ َت َول  واتفق العلماَء على ]11 [الحجرات: }  {
للنساَن بماَ يكره، سإواء كاَن له صفة؛ كاَلعمش، والجلح، تحريم تلقَيب ا

والعمى، والعرج، والحأول، والبرص، والشج، والصفر، والحأدب، والصّم،
والزرق، والفطس، والشتر، والثرم، والقطع، والزمن، والمقَعد، والشلّْ،

َيكره. واتفقَوا على جواز ذكره أو كاَن صفة لبيه أو لمه أو غّير ذلك مماَ 
التعريف لمن ل يعرفه إل بذلك. ودلئلْ ماَ ذكرته كثرة بذلك على جهة

ًا ًء بشهرتهاَ. مشهورة حأذفتهاَ اختصاَر  واسإتغناَ

لز ّبه باَُب َجوا ُيح لب الذي  ُبه واسإتحباَب اللقَ  صاَحأ

ّله بن عثماَن، ّله عنه، اسإمه عبد ال لقَبه فمن ذلك أبو بكر الصديق رضي ال
َير لس ّدثين وأهلْ ال عتيق، هذا هو الصحيح الذي عليه جماَهير العلماَء من المح
والتواريخ وغّيرهم. وقيلْ اسإمه عتيق، حأكاَه الحاَفظِ أبو القَاَسإم بن عساَكر

الطراف، والصواب الول، واتفق العلماَء على أنه لقَُب خير. في كتاَبه
ّله عنهاَ من أوجه واختلفوا في سإبب تسميته ًاَ، فرويناَ عن عاَئشة رضي ال عتيقَ

ّله عليه وسإلم ّله صلى ال ٍءر قاَل: أن رسإول ال ْك َب ُبو  لر" "أ ّناَ له مَن ال ّل ُق ال لتي )34  ( َع
ًاَ. وقاَل مصعب بن الزبير وغّيره من أهلْ النسب: قاَل: فمن يومئذ سُإّمَي عتيقَ

ُيعاَب ًاَ لنه لم يكن في نسبه شيء  ّله أعلم. سُإّمي عتيقَ به، وقيلْ غّير ذلك، وال

ّله عنه، 1/746 ُكنيته ومن ذلك أبو تراب لقٌَب لعلّي بن أبي طاَلب رضي ال و
 الصحيح، ثبت في أبو الحسن،
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ًاَ في المسجد وعليه ّله عليه وسإلم وجده ناَئم ّله صلى ال التراب، أن رسإول ال
ٍءب!" فلزمه هذا اللقَب ُترا َباَ  َأ ُقْم  ٍءب!  ُتَرا ُقْم أباَ   )35  ( .الحسن الجميلْ فقَاَل: "

عن سإهلْ بن سإعد، قاَل ورويناَ هذا في صحيحي البخاَري ومسلم، 2/747
ُيدعى بهاَ سإهلْ: وكاَنت أحأّب  هذا لفظِ.أسإماَء علّي إليه، وإن كاَن ليفرحا أن 

 )36  ( البخاَري. رواية

لخْرباَق ـ بكسر الخاَء المعجمة 3/748 وباَلباَء ومن ذلك ذو اليدين واسإمه ال
 ثبت في الصحيح؛ الموحأدة وآخره قاَف ـ كاَن في يديه طول،

ّله عليه وسإلم كاَن يدعوه "ذا اليدين" واسإمه ّله صلى ال لخْرباَق أن رسإول ال ،ال
 )37  ( البخاَري رواه البخاَري بهذا اللفظِ في أوائلْ كتاَب البّر والصلة.

للْ ْه َأ لة  لكنى واسإتحباَب مخاَطب لز ال َفْضلْ بهاَ باَُب جوا  ال

ًاَ منقَولً، فإن دلئله يشترك فيهاَ هذا الباَب أشهر من أن نذكر فيه شيئ
ُيخاَطب أهلْ الفضلْ ومن قاَربهم باَلكنية، وكذلك الخواّص والعواّم، والدب أن 

للماَم إْن ّدثناَ الشيخ أو ا ُيقَاَل: حأ كتَب إليه رسإاَلة، وكذا إن َروى عنه روايًة، ف
َته في كتاَبه أبو فلن، فلن بن فلن وماَ أشبهه؛ والدُب أن ل يذكَر الرجلُْ كني

ُيعرف إل بكنيته، أو كاَنت الكنية أشهَر من اسإمه. قاَل ول في غّيره، إل أن ل 
ُيسّمى لمن فوقه، ثم النحاَس: ُيكنى على نظيره و إذا كاَنت الكنية أشهر، 

 أباَ فلن أو بأبي فلن. يلحق بـ: المعروف

لر َأكب لب لة الرجلْ  ُكني لده باَُب   أول

ّله عليه وسإلم أباَ القَاَسإم باَبنه القَاَسإم، ٌد صلى ال ّيناَ محّم ّني نب وكاَن أكبَر ُك
ّدمناَه في باَب اسإتحباَب تغيير)38  ( بنيه. وفي الباَب حأديث أبي شريح  الذي ق

 إلى أحأسن منه. السإم

لر ٌد بغي للْ الذي له أول ُكنية الرج لده باَُب   أول

لة ُكني ّتصُف به، ول بأس بذلك باَُب  ُيحصى َمن ي ٌع ل َلد هذا الباَب واسإ ُيو َمْن لم 
لر ُكنية الصغي  له، و

ّله عنه قاَل: رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/749 عن أنس رضي ال
ّله عليه ُيقَاَل له أبو كاَن النبّي صلى ال ًاَ، وكاَن لي أخ  وسإلم أحأسَن الناَس خلقَ

ّله عليه وسإلم إذا عمير ـ قاَل الراوي: أحأسبه قاَل لطيٌم ـ وكاَن النبّي صلى ال َف
َءه يقَول: "ياَ أباَ َغٌر كاََن يلعُب به جاَ ُن ْيُر"  َغ ُن َعلَْ ال َف ٍءر! ماَ  ْي  )39  ( البخاَري .ُعَم

عن عاَئشة ورويناَ باَلسإاَنيد الصحيحية في سإنن أبي داود وغّيره، 2/750
ّله عنهاَ، قاَلت: ياَ لني رضي ال َت ْك ُكنى، قاَل: "فاَ ّله! كلّْ صواحأبي لهّن  رسإول ال

لد ْب َع لنَك  ْب ّله بن الزبير، وهو ابن أختهاَ أسإماَء باَ ّله" قاَل الراوي: يعني عبد ال ال
ّله بنت أبي ُأّم عبد ال ّنى  َك ُت الصحيح  قلت: فهذا هو.بكر، وكاَنت عاَئشُة 

 )40  ( المعروف.

227

javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F4970%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%91%D9%86%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%91%20%E2%80%8F(%E2%80%8F418%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F6203%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2150%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F332%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%81%D9%8A%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%8C%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AD%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%87%D9%85%D8%8C%20%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A7%20%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%20%D8%B5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D9%8F%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8F%D9%84%D9%8F%D9%82%20%D9%88%D9%83%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%85%207/744%E2%80%8F)%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F482%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%20%E2%80%8F(%E2%80%8F714%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B5%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%87%20%D8%B5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D9%83%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F3703%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2409%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F6204%E2%80%8F)%20%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=28#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=28#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=28#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنهاَ وأماَ ماَ رويناَه في كتاَب ابن السني، 3/751 عن عاَئشة رضي ال
ّله، قاَلت: ًاَ فسّماَه عبد ال ْقَط ّله عليه وسإلم سَإ أسإقَطُت من النبّي صلى ال

ُأّم عبد ّناَني ب ّله وك  )41  ( فهو حأديث ضعيف. .ال

ُيولد لهم، كأبي هريرة، وقد كاَن من الصحاَبة جماَعاَت لهم كنى قبلْ أن 
ُيحصون من الصحاَبة والتاَبعين فمن بعدهم، ول وأنس، وأبي حأمزة، وخلئق ل 

 ذلك بلْ هو محبوٌب باَلشرط الساَبق. كراهَة في

ّني بأبي َك ّت لن ال ّنهي ع لسإم باَُب ال َقَاَ  ال

عن جماَعة من الصحاَبة منهم رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/752
ّله  عنهماَ؛ جاَبر وأبو هريرة رضي ال

َول ّله عليه وسإلم قاَل: "سَإّموا باَسْإمي  ّله صلى ال لتي أن رسإوَل ال َي ْن ُك لب ّنوا  َك ( "ُت
ّني بأبي)42 القَاَسإم على ثلثة مذاهب: فذهب قلت: اختلف العلماَء في التك

لحلّْ َي ّله وَمْن وافقَه إلى أنه ل  ّنى أباَ القَاَسإم، الشاَفعي رحأمه ال َك َت َي لحأد أن 
ًا أو غّيره، ومّمن روى هذا من أصحاَبناَ عن الشاَفعي سإواء كاَن اسإمه محمد

ّدثون: أبو بكر ّفاَُظ الثقَاَت الثباَت الفقَهاَء المح البيهقَي، وأبو محمد الئمُة الح
بن عساَكر في البغوي في كتاَبه "التهذيب" في أول كتاَب الكاَحا، وأبو القَاَسإم

 تاَريخ دمشق.

ّني بأبي ّله أنه يجوز التك القَاَسإم لمن والمذهب الثاَني: مذهب ماَلك رحأمه ال
ّله عليه ّله صلى ال ًاَ بحياَة رسإول ال اسإمه محمد ولغيره، ويجعلْ النهي خاَص

 وسإلم.

للماَم أبو والمذهب الثاَلث: ل يجوز لمن اسإمه محمد ويجوز لغيره. قاَل ا
ُيشبه أن يكون هذا الثاَلث أصّح، لن الناَس لم القَاَسإم الرافعي من أصحاَبناَ: 

يزالوا يكتنون به في جميع العصاَر من غّير إنكاَر، وهذا الذي قاَله صاَحأب هذا
 المذهب فيه مخاَلفة ظاَهرة للحديث.

ّنين الئمة العلم، وأماَ إطباَق الناَس على فعله مع أن في المتكنين به والمك
ُيقَتدى بهم في مهماَت الدين ففيه تقَوية لمذهب وأهلْ الحلّْ والعقَد والذين 

ًاَ، ويكونون قد فهموا من النهي الختصاَص بحياَته صلى ماَلك في جوازه مطلقَ
ّله عليه ّني اليهود بأبي القَاَسإم ال وسإلم كماَ هو مشهور من سإبب النهي في تك

ّله أعلم. ومناَداتهم ياَ أباَ لليذاء، وهذا المعنى قد زال، وال  القَاَسإم ل

لفر والمبتدع َكاَ لة ال َواز تكني لخيَف والفاَسإق باَب َج ُيعرف إل بهاَ أو  إذا كاَن ل 
لمه فتنة ْكره باَسإ لذ  من 

ّله تعاَلى:  ٍءب  {قاَل ال َه َل َدا أبي  َي ّبْت  ذكر بكنيته لنه  واسإمه عبد العّزى، قيلْ:}  َت
ًا للصنم. ُيعرف بهاَ، وقيلْ: كراهًة لسإمه حأيُث ُجعلْ  عبد

ّله ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/753 ُأسَإاَمَة بن زيد رضي ال عن 
ّله صلى َد بن عنهماَ؛ أن رسإوَل ال َد سإع ّله عليه وسإلم ركَب على حأماَر ليعو ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنه.. فذكر ّله عليه وسإلم على عباَدة رضي ال الحديث ومرور النبّي صلى ال
َأبّي سإلول المناَفق، ثم ّله بن  ّله عليه وسإلم عبد ال قاَل: فساََر النبّي صلى ال

ُد! حأتى دخلَْ على سإعد بن عباَدة، فقَاَل النبّي ْع ْي سَإ ّله عليه وسإلم: "أ صلى ال
ٍءب ـ ُبو حُأباَ ْع إلى ماَ قاََل أ َتْسَم َلْم  َذا أ َك َذا و َك ُأبّي ـ قاََل:  ّله بن   وذكر"ُيريد عبد ال

 )43  ( الحديث.

ُد مناَف، وفي ٍءب واسإُمه عب الصحيح قلت: تكّرر في الحديث تكنيُة أبي طاَل
ْبُر أبي" َق َذا  ٍءل" َه ًا وجد الشرط)44  ( لرغّاَ الذي  ونظاَئر هذا كثيرة، هذا كله إذ

ُيوجد، لم يزد على السإم؛ كماَ رويناَه في ذكرناَه في الترجمة، فإن لم 
ّله عليه وسإلم كتب )45  ( صحيحيهماَ ّله صلى ال لد:؛ أن رسإول ال ْب َع ٍءد  لمْن ُمَحّم  "

ْقلَْ لهَر له إلى  لل َوَرسُإو له  ّل ّنه ول"ال لقَبه بلقَب ملك الروم  فسّماَه باَسإمه ولم يك
للغّلظ عليهم، فل َيهم وهو قيصر، ونظاَئُر هذا كثيرة، وقد أمرناَ باَ ُنكن ينبغي أن 

ًا ول ّد  مؤالفة. ول نرقَق لهم عباَرة ول نلين لهم قولً ول نظهر لهم و

ُفلن ُفلنة وأبي  ُفلنة باَب جواز تكنية الرجلْ بأبي  ُأّم  ُأّم فلن و  والمرأة ب

ّنى جماَعاٌَت من أفاَضلْ سإلف ّله ل حَأْجَر فيه، وقد تك المة من اعلم أن هذا ك
ّله الصحاَبة والتاَبعين فمن بعدهم بأبي فلنة، فمنهم عثماَن بن عفاَن رضي ال

ّله، وأبو ليلى، ومنهم أبو الدرداء عنه له ثلث كنى: أبو عمرو، وأبو عبد ال
ُأّم الدرداء وزوجته ُأّم الدرداء الكبرى صحاَبية اسإمهاَ خيرة، وزوجته الخرى 

ْيمة، وكاَنت جليلة القَدر فقَيهة فاَضلة موصوفة باَلعقَلْ الصغرى اسإمهاَ ُهَج
تاَبعية. ومنهم أبو ليلى والد عبد الرحأمن بن أبي الوافر والفضلْ الباَهر وهي
ُأّم ليلى، وأبو ُأماَمة ليلى، وزوجته  ليلى وزوجته صحاَبياَن. ومنهم أبو 

َعْمرة وجماَعاَت من الصحاَبة. ومنهم أبو ْيمة، وأبو  لر ْيحاَنة، وأبو َرْمثة، وأبو  َر
ّله بن أنيس، وأبو مريم بشير بن عمرو، وأبو فاَطمة الليثي، قيلْ اسإمه عبد ال
ّية تميم الداري، وأبو َق كريمة المقَدام بن معد يكرب، وهؤلء الزدي، وأبو ُر

ّلهم صحاَبة.  ك

ُيحصون.  ومن التاَبعين: أبو عاَئشة مسروُق الجدع وخلئق ل 

ًاَ، لنه سإرقه إنساٌَن وهو صغير قاَل السمعاَني في "النساَب": سُإّمي مسروق
ّله عليه وسإلم ثم ُوجد. وقد ثبت في الحأاَديث الصحيحة تكنية النبّي صلى ال

.أباَ هريرة بأبي هريرة

الذكار المتفّرقة     كتاب   
o  َيُسّره لة بماَ  لبشاَر َد ال ّله تعاَلى والثناَء عليه عن    باَُب اسإتحباَب حأمد ال
o  لب ْل َك ُنباَحَا ال لحماَر و َق ال لك ونهي ّدي لصياَحَا ال    باَُب ماَ يقَوُل إذا سإمع 
o  َيقَوُل إذا رأى الحريق    باَُب ماَ 
o  لس لمَن المجل لقَياَم  َد ال ُله عن    باَُب ماَ يقَو
o  َعه لسه وَمْن َم ٍءع لنف لس في جم لء الَجاَل ُدعاَ    باَُب 
o  ّله تعاَلى لس قبلَْ أْن يذكَر ال لمن المجل َياَم  لقَ لة ال َكراه    باَُب 
o  ْيق لر ّط لر في ال ْك ّذ    باَُب ال
o  لضَب َغّ    باَُب ماَ يقَوُل إذا 
o  ّبه ّنه يح ّبه أ ُيح للْ من  لم الّرُج    باَُب اسإتحباَب إعل
o  لره ٍءض أو غّي    باَُب ماَ يقَوُل إذا َرأى ُمبتلى بمر
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

o  ّله تعاَلى للمسؤول عن حأاَله لد ال    باَُب اسإتحباَب حأم
o  َق    باَُب ماَ يقَوُل إذا دخلَْ الّسو
o  ًَا ًاَ ُمستحب ّوج ّوَج تز لن لمن تز للنساَ لل ا    باَُب اسإتحباَب قو
o  لمْرآة    باَُب ماَ يقَوُل إذا نظَر في ال
o  لحَجاََمة َد ال َيقَوُل عن    باَُب ماَ 
o  ُذنه ُأ ّنْت  َط َيقَوُل إذا     باَُب ماَ 
o  ُله لرْج لدَرْت  ُله إذا َخ    باَُب ماَ يقَو
o  َده َلمه وحأ َلَم المسلمين أو ظ َظ للنساَن على َمْن  ُدعاَء ا    باَُب َجواز 
o  لع والَمعاَصي للْ البد َأه لمْن     باَُب التبّري 
o  لة ُمنكر َع في إزال ُله إذا شر    باَُب ماَ يقَو
o  ُفْحٌش لنه  َيقَوُل َمْن كاََن في لساَ    باَُب ماَ 
o  ُته ّب َدا َثَرْت  َع ُله إذا  َيقَو    باَُب ماَ 
o  ُيستحّب لكبير البلد إذا ماَت الوالي أن يخطب الناَس لن أنه     باَُب بياَ
o  ًاَ إليه َع معروف َن لن لمن َص للنساَ لء ا ُدعاَ    باَُب 
o  َد َدعاَ له عن َدى له إذا  ْه لء للُم لة الُمْهدي باَلدعاَ لب ُمكاَفأ الهدية     باَُب اسإتحباَ
o  ّدهاَ لمعنى شرعي ّيٌة فر ُأهديْت إليه هد لر َمن  لب اعتذا    باَُب اسْإتحباَ
o  ًى    باَُب ماَ يقَوُل لمن أزاَل عنه أذ
o  لمن الثمر ُكورة  َباَ    باَُب ماَ يقَوُل إذا َرأى ال
o  لد في الموعظة والعلم لب القتَصاَ    باَُب اسإتحباَ
o  َلة على الخير والَحّث عليها ّدلَل َفْضلْ ال    باَُب 
o  ُفه على أن ًاَ ل يعلُمه ويعلُم أّن غّيَره يعر ُدّل     باَُب حأّث َمْن سُإئلَْ علم َي

   عليه
o  له تعاَلى ّل لم ال ْك ُدعي إلى حُأ َيقَوُل َمن     باَُب ماَ 

  ْفصل   
o  للعراض عن الجاَهلين    باَُب ا
o  ُهو أجلّْ منه لن َمْن  للنساَ لظِ ا َوع    باَُب 
o  لد ْع َو لد وال لء باَلعه    باَُب المر باَلوفاَ
o  َله أو غّيَره َعَرَض عليه ماَ للنساَن لمن  ُدعاَء ا    باَُب اسإتحباَب 
o  ًَا ْعُروف ُله المسلُم للذمّي إذا فعلَْ به َم    باَُب ماَ يقَو
o  َبُه لسه أو ولده فأعج لمن نف ُله إذا َرأى     باَُب ماَ يقَو
o  َيكره لحّب وماَ  ُي    باَُب ماَ يقَول إذا رأى ماَ 
o  َظَر إلى الّسماَء    باَُب ماَ يقَوُل إذا ن
o  ّيَر بشيء َيقَول إذا تط    باَُب ماَ 
o  ُدخول الحّماَم َد  َيقَوُل عن    باَُب ماَ 
o  ًَا ُغّلم َيقَوُل إذا اشترى     باَُب ماَ 
o  ُيدعى لُه به للْ و ْي َيثبُت على الَخ    باَُب ماَ يقَوُل َمن ل 
o  َيفهمونه ّدَث الناََس بماَ ل  ُيح لره أن  لي العاَلم وغّي    باَُب نه
o  لسه    باَُب اسإتنصاَت العاَلم حأاَضري مجل
o  ًاَ في ظاَهره مخاَلفٌة ُله الرجلُْ الُمقَتدى به إذا فعلْ شيئ باَُب ماَ يقَو

   للصواب
o  لع إذا فعلَْ ذلك أو نحوه ُع للمتبو ُله التاَب    باَُب ماَ يقَو
o  باَُب الَحّث على الُمَشاَورة   
o  َكلَم لب ال ْي لط    باَُب الَحّث على 
o  باَُب اسإتحباَب بياَن الكلم وإيضاَحأه للمخاَطب   
o  باَُب المزاحا   
o  َعة    باَُب الّشفاَ
o  لة ّتهنئ لر وال ْبشي ّت    باَُب اسإتحباَب ال
o  َللْ ونحوهما ّتهلي لح وال ّتسبي    باَُب َجواز التعّجب بلفظِ ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

o  لر ّنهي عن المنك لر باَلمعروف وال    باَُب الم

 كتاَب الذكاَر المتفّرقة

ًاَ متفّرقة ّله تعاَلى أبواب من الذكاَر اعلم أن هذا الكتاَب أنثُر فيه إن شاَء ال
ّله تعاَلى، وليس لهاَ ضاَبٌط ُع بهاَ إن شاَء ال لت يعظم النتفاَ نلتزُم والدعوا

ّفق. ّله المو  ترتيبهاَ بسببه، وال

َد ّله تعاَلى والثناَء عليه عن َيُسّره باَُب اسإتحباَب حأمد ال لة بماَ  لبشاَر  ال

ّددْت له نعمٌة ظاَهرة، أو اندفعْت عنه نقَمٌة ُيستحّب لمن تج ظاَهرة اعلم أنه 
ّله تعاَلى أو يثني عليه بماَ هو أهله، َد ال ّله تعاَلى، وأن يحم ًا ل أن يسجد شكر

 والحأاَديث والثاَر في هذا كثيرة مشهورة.

عن عمرو بن ميمون في مقَتلْ عمر بن رويناَ في صحيح البخاَري، 1/754
ّله عنه في  حأديث الشورى الطويلْ؛ الخطاَب رضي ال

ّله ّله إلى عاَئشة رضي ال ّله عنه أرسإلَْ ابنه عبد ال عنهاَ أن عمر رضَي ال
ّله قاَل عمر: ماَ لديك؟ ُد ال ُيدفن مع صاَحأبيه، فلماَ أقبلَْ عب ُنهاَ أن  قاَل: يستأذ

ٌء ّله ماَ كاَن شي ُد ل َنْت، قاَل: الحم لذ ُتحّب ياَ أميَر المؤمنين، أ أهّم إلّي من الذي 
 )1  (.ذلك

َق لك ونهي ّدي لصياَحَا ال لب باَُب ماَ يقَوُل إذا سإمع  ْل َك ُنباَحَا ال لحماَر و  ال

ّله عنه، رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/755 َة رضي ال عن أبي هرير
ّله عليه ّله عن النبّي صلى ال ُذوا باَل ّو َع َت َف لر  لمي َق الَح َهاَ ُن ُتْم  ْع لم َذا سَإ وسإلم قاَل: "إ

لة لمَن َك َي ّد لصياَحَا ال ُتْم  ْع لم َوإذا سَإ ًاَ؛  ْيطاَن َهاَ رأْت َش ّن لن، فإ ْيطاَ لمْن الّش ّله  ُلوا ال َأ فاَسْإ
ًاَ" َلك ّنهاَ رأْت َم له فإ لل  )2  ( .َفْض

ّله عنهماَ ورويناَ في سإنن أبي داود، 2/756 ّله رضي ال عن جاَبر بن عبد ال
َق قاَل: قاَل رسإول لهي َن َو لب  لكل ُنباَحَا ال ُتْم  ْع لم َذا سَإ ّله عليه وسإلم:"إ ّله صلى ال ال

ْيَن ماَ ل َيَر ُهّن  ّن له، فإ ّل ُذوا باَل ّو َع َت َف للْ  ْي ّل لر باَل لمي ْوَن الَح  )3  (."َتَر

َيقَوُل إذا رأى الحريق  باَُب ماَ 

ّده رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/757 عن عمرو بن ُشعيب، عن أبيه عن ج
ّله عنه قاَل:  رضي ال

َق لري ُتُم الَح ْي َذا رأ لإ ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال لبيَر قاَل رسإول ال ْك ّت لإّن ال َف ّبُروا،  َك َف
ُئُه" ْطف  )4  (.ُي

ّدمناَه في كتاَب ُيستحّب أن يدعَو مع ذلك بدعاَء الكْرب وغّيره مماَ ق الذكاَر و
 للمور العاَرضاَت وعند العاَهاَت والفاَت.

لمَن لقَياَم  َد ال ُله عن لس باَُب ماَ يقَو  المجل
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنه قاَل: رويناَ في كتاَب الترمذي وغّيره، 1/758 ُهريرة رضي ال عن أبي 
ّله صلى له قاَل رسإول ال لفي ُثَر  َك َف ٍءس  لل لفي َمْج َلَس  ّله عليه وسإلم: "َمْن َج ال

َفقَاََل ُطُه  َغ لدَك، ل لبَحْم ُهّم و ّل َنَك ال ْبحاَ له ذلَك: سُإ لس لل لمْن َمْج ُقَوَم  َي ْبلَْ أْن  ُد أْن َق َه أْش
لفَر ُغّ لإلّ  ْيَك،  َل لإ ُتوُب  لفُرَك وأ ْغ َت ْنَت أسْإ لإلّ أ لإلَه  له ذلَك ل  لس لل َكاََن في َمْج  قاَل"َلُه ماَ 

 )5  ( صحيح. الترمذي: حأديث حأسن

ّله عنه ـ ورويناَ في سإنن أبي داود وغّيره، 2/759 َة رضي ال عن أبي برز
ٍءة إذا واسإمه نضلة ـ قاَل: كاَن ّله عليه وسإلم يقَول بأَخَر ّله صلى ال رسإوُل ال

ْنَت، أراد أن يقَوم من المجلس: لإلّ أ لإلَه  ُد أْن ل  َه لدَك، أْش لبَحْم ُهّم و ّل َنَك ال ْبحاَ سُإ
ّله! إنك لتقَول قولً ماَ ْيَك، فقَاَل رجلْ: ياَ رسإول ال َل لإ ُتوُب  لفُرَك وأ ْغ َت كنَت أسْإ

ُكوُن في َي للَماَ  ٌة  ّفاََر َك ُله فيماَ مضى، قاَل: ذلَك  لس" تقَو لل ورواه الحاَكم في الَمْج
ّله للسإناَد. قلت: قوله المستدرك من رواية عاَئشة رضي ال عنهاَ وقاَل: صحيح ا

َأَخرة، وهو بهمزة مقَصورة مفتوحأة وبفتح  )6  (الخاَء، ومعناَه: في آخر المر.  ب

ّله عنه قاَل: َمن أحأّب أن ورويناَ في حألية الولياَء، 3/760 عن علّي رضي ال
ّبك رّب يكتاََل باَلمكياَل الوفى فليقَلْْ في آخر مجلسه أو حأين يقَول: سإبحاََن ر

َيصفون، ّله رب العاَلمين العّزة عّماَ  ُد ل  )7  ( .وسإلٌم على المرسإلين، والحم

لسه وَمْن ٍءع لنف لس في جم لء الَجاَل ُدعاَ َعه باَُب   َم

ّلماَ رويناَ في كتاَب الترمذي، 1/761 ّله عنهماَ، قاَل: ق عن ابن عمر رضي ال
َو بهؤلء كاََن رسإوُل ّله عليه وسإلم يقَوُم من مجلس حأتى يدع ّله صلى ال ال

ْيَن الدعوات لصحاَبه: َب َنناَ و ْي َب َيُحوُل  لتَك ماَ  َي لمْن َخْش َلناَ  لسْم  ْق ُهّم ا ّل لصيَك، "ال َمعاَ
َيقَين ماَ لمَن ال َو َتَك،  ّن له َج لب ُغناَ  ّل َب ُت لتَك ماَ  َع لمْن طاَ ْنياَ؛ َو ّد ْيناَ َمَصاَئَب ال َل َع له  لب ّوُن  َه ُت

ْعناَ بأسْإماَعناَ ّت ُهّم َم ّل َعلْْ ال َواْج ّناَ،  لرَث م َوا ْلُه ال َع َتناَ، واْج ْي َي لتناَ ماَ أحْأ ّو ُق َو لرناَ  ْبَصاَ وأ
َتناَ َب لصي َعلْْ ُم َتْج َول  َداناَ  ْنُصْرناَ على َمْن عاَ َلَمناَ، وا َظ ْأرناَ على َمْن  َول ث لنناَ،  لدي في 

َول لمناَ،  ْل لع َغ  َل ْب َول َم َهّمناَ  َبَر  ْك ْنياَ أ ّد للْ ال َع َيْرحأُمناَ" َتْج ْيناَ َمْن ل  َل َع ّلط  قاَل ُتَس
 )8  ( الترمذي: حأديث حأسن.

لس قبلَْ أْن لمن المجل َياَم  لقَ لة ال َكراه ّله تعاَلى باَُب   يذكَر ال

للسإناَد الصحيح في سإنن أبي داود وغّيره، 1/762 عن أبي هريرة رويناَ باَ
ّله عنه قاَل: قاَل ٍءم رضي ال ْو َق لمْن  ّله عليه وسإلم: "َماَ  ّله صلى ال رسإول ال

ٍءس ل لمْن َمْجل ُقَوُموَن  ٍءر َي لحأماَ لة  َف لجي للْ  ْث َعْن م لإلّ قاَُموا  له  لفي َتعاَلى  ّلَه  ُكُروَن ال ْذ َي
ًة وكاََن ُهْم حَأْسَر  )9  (."َل

ّله عليه ورويناَ فيه، 3/763 ّله صلى ال ًاَ، عن رسإول ال عن أبي هريرة أيض
َنْت وسإلم له كاَ لفي َتعاَلى  ّلَه  لر ال ُك ْذ َي َلْم  ًا  َعد ْقَ َد َم َع َق ٌة، قاَل: "َمْن  لتَر له  ّل لمَن ال له  ْي َل َع

ّلَه ُكُر ال ْذ َي ًاَ ل  َع َمْضَجع َطَج لن اْض ٌة" َوَم لتَر ّله  لمَن ال له  ْي َل َع َنْت  له كاَ  َتعاَلى في

لتَرة بكسر التاَء وتخفيف الراء،)10  ( ومعناَه: نقَص، وقيلْ تبعة؛ ويجوز قلت: 
 أن يكون حأسرة كماَ في الرواية الخرى.
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ّله ورويناَ في كتاَب الترمذي، 3/764 ًاَ، عن النبّي صلى ال عن أبي هريرة أيض
َلْم عليه وسإلم له و لفي َتعاَلى  ّلَه  ُكُروا ال ْذ َي َلْم  ًاَ  للس ْوٌم َمْج َق َلس  ّلوا قاَل: "ماَ َج ُيَص

َء ٌة، فإْن شاَ لتَر لهْم  ْي َل َع لإلّ كاََن  له  لفي ّيهْم  لب َن ُهم" على  َل َفَر  َغّ َء  َوإْن شاَ ُهْم،  قاَل َعذب
 الترمذي: حأديث حأسن.

 )11  (

ْيق لر ّط لر في ال ْك ّذ  باَُب ال

ّله عنه، عن النبّي رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/765 عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه َعّز صلى ال ّلَه  ُكُروا ال ْذ َي َلْم  ًاَ  للس َلُسوا َمْج ٍءم َج ْو َق لمْن  وسإلم قاَل: "ماَ 

ًاَ لْم لريقَ َط َلَك َرُجلٌْ  ٌة، وَماَ سَإ لتَر لهْم  ْي َل َع َنْت  لإلّ كاَ له  لفي َوَجلّْ َوَجلّْ  َعّز  ّلَه  لر ال ُك ْذ َي
له ْي َل َع َنْت  لإلّ كاَ ٌة" لفيه   )12  (.لتر

ّوة للبيهقَي، 2/766 ُأماَمَة ورويناَ في كتاَب ابن السني ودلئلْ النب عن أبي 
ّله عنه ّله عليه وسإلم جبريلُْ الباَهلي رضي ال ّله صلى ال قاَل: أتى رسإوَل ال

ّله عليه وسإلم وهو بتبوك لن صلى ال ْب َيَة  لو َة ُمعاَ ْد َجناََز َه ُد! اْش فقَاَل: "ياَ ُمَحّم
َيَة لو ّله عليه وسإلم، ونزَل جبريلُْ عليه ُمعاَ ّله صلى ال لنّي، فخرَج رسإوُل ال الُمَز

َع جناَحَأه اليمن على الجباَل السلم في ًاَ من الملئكة، فوض سإبعين ألف
اليسر على الرضين فتواضعت، حأتى نظَر إلى مكة فتواضعْت ووضع جناَحَأه

ّله ّلى عليه رسإوُل ال ّله عليه وسإلم وجبريلُْ والملئكُة والمدينة، فص صلى ال
َلَة؟ قاَل: عليهم السلم؛ فلماَ فرغ قاَل: ياَ لز ْن له الَم لذ َه َيُة  لو َغ ُمعاَ َل َب لبَم  لريلْ!  ْب ج

لته: َء لقََرا ًاَ". لب ًاَ وَماَشي َوَراكب ًاَ  ٌد قاَئم ّله أحَأ َو ال ُه  ُقلْْ 

 )13  (

لضَب َغّ  باَُب ماَ يقَوُل إذا 

ّله تعاَلى: َوالكاَظميَن قاَل ال ْيظَِ     { َغ ] الية، وقاَل تعاَلى:134 [آل عمران:}  ال
لمَن ّنَك  َغّ ْنَز َي ُع     {وإّماَ  لمي َو الّس ُه ّنُه  لإ له  ّل ْذ باَل لع َت ٌغ فاَسْإ َنْز لن  ْيطاَ  ].36[فصلت: العليُم}     الّش

ّله عنه؛ ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/767 عن أبي هريرة رضي ال
ّله ّله صلى ال لة، إنماَ أن رسإول ال َع ُد باَلّصر عليه وسإلم قاَل: "ليَس الشدي

ُد الذي يملُك نفَسُه عند  )14  (."الغضب الشدي

ّله عنه قاَل: قاَل ورويناَ في صحيح مسلم، 2/768 عن ابن مسعود رضي ال
ّله صلى ُكْم؟ قلناَ: الذي ل رسإول ال َعَة في ّدوَن الّصَر ُع َت ّله عليه وسإلم: "ماَ  ال

ُعه َد تصر ْن لع ْفَسُه  َن َيْملُك  ّلذي  ّنُه ا لك َل َو ْيَس بذلَك،  َل َغَضب الرجاَُل، قاَل:  ( "ال
ًا قلت: الّصَرعة بضم الصاَد وفتح الراء،)15 ُع الناََس كثير َيصر وأصله الذي 

ًا. َيهمزهم كثير ّلمزة الذي  ُهمزة وال  كاَل

عن معاَذ بن أنس ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي وابن ماَجه، 3/769
ّله عنه الجهني الصحاَبي رضي  ال
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ًاَ ْيظ َغّ َظَم  َك ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن  لدٌر على أْن أن النبّي صلى ال َو قاَ ُه َو
َتعاَلى على ُرؤوس َو َنُه  ْبحاَ ّلُه سُإ ُه ال َدعاَ ُه  َذ ّف َن ُه ُي ّيَر ُيَخ ّتى  لة حأ لقَياََم ْوَم ال َي لق  لئ الَخل

لر ماَ َء لمَن الُحو   قاَل الترمذي: حأديث حأسن."شاَ

 )16  (

عن سإليماَن بن ُصَرد الصحاَبي ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 4/770
ّله عنه قاَل:  رضي ال

ّباَن، َت َيْس ّله عليه وسإلم ورجلن  ًاَ مع النبّي صلى ال ُدهماَ قد كنُت جاَلس وأحأ
ّله عليه ّله صلى ال ُهه وانتفخْت أوداُجه، فقَاَل رسإوُل ال وسإلم: "إني احأمّر وج

ْو َل ُد،  َيج ْنُه ماَ  َع َهَب  َذ َل َهاَ  َل ْو قاَ َل للَمًة  َك َلُم  ْع لن ل ْيطاَ لمَن الّش ّله  ُذ باَل ُعو قاََل: أ
ُد" لج َي ْنُه ماَ  لم َهَب  َذ لم،  ّله عليه وسإلم قاَل: الّرجي فقَاَلوا له: إن النبّي صلى ال

ّله مَن ْذ باَل ّو َع لجيم، فقَاَل: وهلْ بي من جنون؟ َت لن الّر ْيطاَ  الّش

 )17  (

الرحأمن ورويناَه في كتاَبي أبي داود والترمذي بمعناَه، من رواية عبد 5/771
ّله عليه ّله عنه، عن النبّي صلى ال بن أبي ليلى عن معاَذ بن جبلْ رضي ال

ًا. وسإلم، ْدرك معاَذ ُي  قاَل الترمذي: هذا مرسإلْ. يعني أن عبد الرحأمن لم 
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ّله عنهاَ قاَلت: دخلَْ ورويناَ في كتاَب ابن السني، 6/772 عن عاَئشة رضي ال
لمفصلْ من أنفي علّي النبّي صلى لف ال َذ بطر َغّْضبى، فأخ ّله عليه وسإلم وأناَ  ال

لبي، فعركه ثم قاَل: "ياَ ْل َق ْيظَِ  َغّ لهْب  ْذ لبي وأ ْن َذ لفْر لي  ْغّ ُهّم ا ّل ُقولي: ال ْيُش  َو ُع
لن ْيطاَ لمَن الّش لجْرني   ."وأ
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ّي الصحاَبي ورويناَ في سإنن أبي داود، 7/773 َة السعد عن عطيَة بن عرو
ّله عنه قاَل:  رضي ال

لمَن َغَضَب  لإّن ال ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال لإّن قاَل رسإوُل ال َو لن،  ْيطاَ الّش
ْيطاََن ُخلق من الناَر ، وإنماَ تطفأ الناَر باَلماَء ، فإذا غّضب أحأدكم فليتوضأ الّش

)20  ( "

ُله له إذا ّبه، وماَ يقَو ّنه يح ّبه أ ُيح للْ من  لم الّرُج  أعلَمه باَُب اسإتحباَب إعل

عن المقَدام بن معد يكرب رضي رويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 1/774
ّله عنه، عن النبّي صلى ُه ال َذا أحَأّب الّرُجلُْ أخاَ لإ ّله عليه وسإلم قاَل: " ال

ّنُه ُه أ لبُر ُيْخ ْل ّبُه َف لح  )1  (  قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح."ُي

َد ورويناَ في سإنن أبي داود، 2/775 ّله عنه؛ أن رجلً كاَن عن عن أنس رضي ال
ّله ّله! إني لحأّب هذا، النبّي صلى ال عليه وسإلم، فمّر رجلٌْ فقَاَل: ياَ رسإول ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

للْمُه" فقَاَل له النبّي صلى ْع َتُه؟" قاَل: ل، قاَل: "أ َلْم ْع ّله عليه وسإلم: "أ ال
ّبك الذي أحأببتني له فلحقَه ّله، قاَل: أحأ ُأحأبك في ال  )2  ( .فقَاَل: إني 

َد بن نعاَمة الضبّي قاَل: قاََل رسإوُل ورويناَ في كتاَب الترمذي، 4/777 عن يزي
ّله صلى له ال لم لن اسْإ َع ْلُه  َأ َيْس ْل َف َذا آَخى الّرُجلُْ الّرُجلَْ  ّله عليه وسإلم: "إ لم ال َواسْإ

لة". ّد َو ْلَم لل ْوَصلُْ  ّنه أ َو، فإ ُه َومّمْن   أبيه 

َد قاَل الترمذي: حأديث غّريب ل نعرفه إل من هذا الوجه، قاَل: ول نعلم ليزي
ُيروى عن ابن ّله عليه وسإلم، قاَل: و ًاَ من النبّي صلى ال عمر بن نعاَمة سإماَع

ّله عليه وسإلم نحو هذا، ول يصّح إسإناَده.  )3  ( عن النبّي صلى ال

ُتلف في صحبة َد بن نعاَمة فقَاَل عبد الرحأمن بن أبي)4  ( قلُت: وقد اْخ  يزي
للَط. َغّ  حأاَتم: ل صحبَة له، قاَل: وحأكى البخاَري أن له صحبة، قاَل: و

ٍءض أو لره باَُب ماَ يقَوُل إذا َرأى ُمبتلى بمر  غّي

ّله عنه، عن النبّي رويناَ في كتاَب الترمذي، 1/778 عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه ّلذي عاَفاَني صلى ال له ا ّل لل ُد  َفقَاََل: الَحْم َتلًى  ْب وسإلم قاَل: "َمْن رأى ُم

َلْم لضيلً،  ْف َت َق  َل لمّمْن َخ ٍءر  لثي َك لني على  َل َفّض َو له  لب ْبتلَك  ُء لمّماَ ا َبل ْبُه ذلَك ال لص  قاَل"ُي
 )5  ( الترمذي: حأديث حأسن.

ّله عنه؛أن ورويناَ في كتاَب الترمذي، 2/779 عن عمَر بن الخطاَب رضي ال
ّله ّله صلى ال ُد رسإوَل ال َفقَاََل: الَحْم ٍءء  َبل لحأَب  عليه وسإلم قاَل: "َمْن رأى َصاَ

ّلذي له ا ّل ً لل لضيل َتف َق  َل لمّمْن َخ ٍءر  لثي َك لني على  َل َفّض َو له  لب َتلَك  ْب لمّماَ ا لني  ّ عاَفاَ لإل
ًاَ ماَ كاََن ماَ عاَش" لئن لء كاَ َبل لمْن ذلَك ال لفَي  ّعَف ُعو َده. ض  )6  ( الترمذي إسإناَ

ُء من أصحاَبناَ وغّيرهم: ينبغي أن يقَوَل هذا ًا بحيُث قلُت: قاَل العلماَ لسإّر الذكَر 
ُبه بذلك، ّلَم قل ُعه المبتلى لئل يتأ ُيسم ُع نفَسه ول  ُته ُيسم ّي إل أن تكون بل

َعه ذلك إن لم يخْف من ذلك مفسدة، ُيسم ّله أعلم. معصيًة فل بأس أن   وال

ّله تعاَلى للمسؤول عن حأاَله لد ال ُبوبه مع باَُب اسإتحباَب حأم أو حأاَل مح
لله لب حأاَ  جوابه إذا كاَن في جوابه إخباٌَر بطي

ًاَ رويناَ في صحيح البخاَري، 1/780 ّي ّله عنهماَ؛ أن عل عن ابن عباَس رضي ال
ّله عنه له رضَي ال ّله عليه وسإلم في وجع ّله صلى ال خرَج من عند رسإول ال

ُتوفي فيه، فقَاَل ّله الذي  ّله صلى ال ٍءن! كيف أصبَح رسإوُل ال الناَُس: ياَ أباَ حأس
ًاَ" عليه وسإلم؟ فقَاَل: َتعاَلى باَرئ ّله  لد ال لبَحْم َبَح   )7  (."أْص

َق  باَُب ماَ يقَوُل إذا دخلَْ الّسو

ّله عنه؛ رويناَ في كتاَب الترمذي وغّيره، 1/781 عن عمَر بن الخطاَب رضي ال
ّله صلى ّ أن رسإوَل ال لإل لإلَه  َق فقَاََل: ل  َدَخلَْ الّسو ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن  ال

ّلُه َو ال ُه َو لميُت  ُي ليي و ُيْح ُد،  َلُه الَحْم َو ْلُك  َلُه الُم َلُه،  ُه ل َشريَك  َد َيُموُت، َوحْأ حَأّي ل 
َكتَب لديٌر:  َق ٍءء  ُكلّْ َشْي َو على  ُه َو ْيُر  له الَخ لد َي ْنُه لب َع َوَمَحاَ  ٍءة،  َن لف حَأَس ْل ْلَف أ َلُه أ ّلُه  ال

ٍءة، ْئ ّي لف سَإ ْل ْلَف أ َدَرَجة" أ لف  ْل ْلَف أ َلُه أ َع  َف ّله في)8  ( َوَر رواه الحاَكم أبو عبد ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

َبنى المستدرك على َو الصحيحين من طرق كثيرة، وزاد فيه في بعض طرقه "
ًاَ في ْيت َب لة" وفيه من الزياَدة: قاَل الراوي: فقَدمُت خراسإاَن، فأتيُت َلُه  ّن الَج

َتيبَة بن ّدثته باَلحديث، فكاَن قتيبُة بن ُمسلم ُق مسلم فقَلُت: أتيتَك بهدية فح
ًاَ يركُب في موكبه ُلهاَ ثم ينصرف. ورواه الحاَكم أيض َق فيقَو حأتى يأتَي السو

ّله عليه وسإلم، قاَل الحاَكم: وفي الباَب من رواية ابن عمر عن النبّي صلى ال
ُبريدة ُبهاَ من شرائط هذا عن جاَبر وأبي هريرة و السإلمي وأنس، قاَل: وأقر

ُبريدة ُبريدة قاَل: كاَن  بغير هذا اللفظِ، فرواه بإسإناَده)9  ( الكتاَب حأديث  عن 
ّله صلى ُهّم رسإول ال ّل له، ال ّل لم ال ّله عليه وسإلم إذا دخلْ السوق قاَل: "باَسْإ ال

ُلَك ّني أسإأ َوَشّر ماَ إ لمْن َشّرهاَ  لبَك  ُذ  ُعو لفيهاَ، وأ ْيَر ماَ  َوَخ لق  له الّسو لذ َه ْيَر  َهاَ؛ َخ لفي
ْو ًة، أ لجَر ًاَ فاَ لمين َي لفيهاَ  لصيَب  ُأ لبَك أْن  ُذ  ُعو ُهّم إني أ ّل ًة". ال لسإَر َقًَة خاَ ْف  َص

ّوَج لن لمن تز للنساَ لل ا ًاَ، أو اشترى أو فعلْ باَُب اسإتحباَب قو ًاَ ُمستحب ّوج تز
ُع: أصبَت أو أحأسنَت ُنه الشر َيستحس ْعلً   ونحوه لف

ّله عنه قاَل: قاَل لي رسإول رويناَ في صحيح مسلم، 1/782 عن جاَبر رضي ال
ّله ّله صلى ال َأْم ال ًا  ْكر لب َنعم، قاَل:  لبُر؟! قلت:  ّوْجَت ياَ جاَ َتَز ًاَ؟ عليه وسإلم: " ّيب َث

ُبهاَ لع ُتل َيًة  لر َهلّ جاَ ّله! قاَل: ف ًاَ ياَ رسإول ال ّيب ُبَك؟" أو قاَل: قلُت: ث لع ُتل َو
ُكَك". قلت: إن عبد لحأ ُتَضاَ َهاَ و ُك لحأ ُتَضاَ ٍءت " َع بناَ ُتوفي وترَك تس ّله ـ يعني أباَه ـ  ال

ٍءة تقَوُم - أو سإبعاَ - وإني كرهُت أن أجيئهّن َء باَمرأ بمثلهّن، فأحأببُت أْن أجي
للُحهّن، قاَل: ُتْص ْبَت" وذكر الحديث عليهّن و  )10  ( ."أَص

لمْرآة باَُب ماَ يقَوُل إذا نظَر في  ال

ّله عنه؛ أن النبّي صلى رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/783 عن علّي رضي ال
ّله عليه وسإلم ْنَت ال ُهّم كماَ حَأّس ّل له، ال ّل لل كاَن إذا نظر في المرآة قاَل: "الَحْمد 

لقَي ُل َفَحّسْن ُخ لقَي  ْل  )11  (."َخ

 ورويناَه فيه، من رواية ابن عباَس بزياَدة.

ّله صلى 2/784 ّله عليه ورويناَه فيه، من رواية أنس قاَل: كاَن رسإوُل ال ال
ّلذي له ا ّل لل ُد  لة قاَل: "الَحْم َهه في المرآ َلُه، وسإلم إذا نظَر وج ّد َع َف ْلقَي  ّوى َخ سَإ

َلني َع َوَج َنهاَ،  َفَحّس لهي  َوْج َة  َكّرَم ُصوَر للميَن َو  )12  (."لمَن الُمْس

لحَجاََمة َد ال َيقَوُل عن  باَُب ماَ 

ّله عنه قاَل: قاَل رسإول رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/785 عن علّي رضي ال
ّله ّله صلى ال َعَة ال َف ْن َنْت َم لة كاَ لحجاََم َد ال ْن لع لسإّي  ُكْر َية ال َقرأ آ عليه وسإلم: "َمْن 

له" لت  )13  (.لحأجاََم

ّنْت َط َيقَوُل إذا  ُذنه باَُب ماَ   ُأ

ّله عنه مولى رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/786 عن أبي رافع رضي ال
ّله ّله صلى ال ّله عليه رسإول ال ّله صلى ال عليه وسإلم قاَل: قاَل رسإول ال
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 السإلمية

ُذُن ُأ ّنْت  َط َذا  ٍءر وسإلم: "إ ْي لبَخ ّلُه  َكَر ال َذ ُقَلْْ:  َي ْل َعلّي و ُيَصلّْ  َول لني  ُكْر ْذ َي ْل َف ُكْم  لد أحَأ
لني َكَر َذ  )14  (."َمْن 

لدَرْت ُله إذا َخ ُله باَُب ماَ يقَو  لرْج

ّله رويناَ في كتاَب ابن السني 1/787 َد عبد ال ّناَ عن عن الهيثم بن حأنش قاَل: ك
ُله، فقَاَل له رجلْ: اذكر أحأّب الناَس بن عمر رضي لدَرْت رج ّله عنهماَ فخ ال
َقَاَل إليك، فقَاَل: ياَ لع لشَط من  ُن ّله عليه وسإلم، فكأنماَ  ُد صلى ال  )15  ( .محّم

ٍءلْ عند 2/788 لرجلُْ رج لدَرْت  ابن عباَس، فقَاَل ورويناَ فيه، عن ُمجاَهد قاَل: َخ
ّله عنهماَ: اذكر أحأّب الناَس إليك، فقَاَل: ّله ابُن عباَس رضي ال ٌد صلى ال محّم

َدُره  )16  ( .عليه وسإلم فذهَب َخ

لد شيوخ )17  (ورويناَ فيه  البخاَري الذين ، عن إبراهيم بن المنذر الحزامي أحأ
َيعجبون من حُأسن بيت أبي روى عنهم في صحيحه قاَل: أهلُْ المدينة 

 العتاَهية:

َدُر في َتْخ َدْر و لب الَخ ْتب لم يذه ُع َيقَلْْ ياَ  ُلُه * فإْن لم  لرْج لن  لض الحأاَيي  بع

َلَم َظ للنساَن على َمْن  ُدعاَء ا َده باَُب َجواز  َلمه وحأ  المسلمين أو ظ

ًا، وقد تظاَهَر على جوازه نصوُص الكتاَب ٌع جد اعلم أن هذا الباَب واسإ
ّله سإبحاَنه وتعاَلى في ّنة، وأفعاَُل سإلف المة وخلفهاَ، وقد أخبَر ال والس

ّله وسإلُمه عليهم مواضع كثيرة معلومة من القَرآن عن النبياَء صلواُت ال
ّفاَر.  بدعاَئهم على الك

ّله عنه: أن النبّي رويناَ في صحيح البخاَري ومسلم، 1/789 عن علّي رضي ال
ّله عليه وسإلم ًا كماَ صلى ال ُهْم ناَر َت ُيو ُب َو ُهْم  ُبوَر ُق ّله  َل ال قاَل يوم الحأزاب: "َم

ُلوناَ َغ َطى َش ُوسْإ لة ال لن الّصل  )18  (."َع

ّله عليه وسإلم دعاَ على ورويناَ في الصحيحين، 2/790 من طرق: أنه صلى ال
َقتلوا ُهّم الذين  ّل ًا يقَوُل: "ال َء عليهم شهر ّله عنهم، وأداَم الدعاَ َء رضي ال القَّرا

ّيَة" ُعَص َو َواَن  ْك َذ َو ْعلً  لر َعْن  ْل  )19  (.ا

ّله عنه في حأديثه ورويناَ في صحيحيهماَ، 3/791 عن ابن مسعود رضي ال
ُعوا سَإلَ الجزور الطويلْ ،في قصة أبي َوَض ٍءلْ وأصحاَبه من قريش حأين  جه

ّله عليه ًاَ ثم على ظهر النبّي صلى ال وسإلم، فدعاَ عليهم وكاَن إذا دعاَ، دعاَ ثلث
ْيَك َل َع ُهّم  ّل ٍءلْ، قاَل: "ال ْه ُهّم عليَك بأبي َج ّل ٍءت، ثم قاَل: "ال ٍءش" ثلَث مّرا ْي ُقََر لب

َعَة" وذكر تماَم السبعة، وتماَم الحديث لن َربي ْب َبَة  ْت ُع  )20  ( .َو

ّله ورويناَ في صحيحيهماَ، 4/792 ّله عنه أّن رسإوَل ال عن أبي هريرة رضي ال
ّله ُهّم صلى ال ّل َتَك على ُمَضَر؛ ال َوطأ ْد  ُد ُهّم اْش ّل عليه وسإلم كاَن يدعو: "ال

ُيوسُإَف لسنّي  َك لنيَن  لسإ لهْم  ْي َل َع ْلهاَ  َع  )21  (."اْج
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنه: أن ورويناَ في صحيح مسلم، 5/793 عن سإلمَة بن الكوع رضي ال
لنَك" رجلً أكلْ بشماَله لمي َي لب ُكلْْ  ّله عليه وسإلم فقَاَل: " ّله صلى ال عند رسإول ال

َعهاَ إلى قاَل: ل َنعه إل الكبُر، قاَل: فماَ رف ْعَت" ماَ م َط َت أسإتطيع، قاَل: "ل اسْإ
ْيه  )22  ( .لف

ُبسر ـ بضم الباَء وباَلسين المهملة ـ ابن راعي العير قلُت: هذا الرجلْ هو 
 الشجعي، صحاَبي، ففيه جواز الدعاَء على َمن خاَلف الحكم الشرعي.

عن جاَبر بن سإمرة قاَل: شكاَ ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم 6/794
َد بن أبي وقاَص ّله عنه، أهلُْ الكوفة سإع ّله عنه إلى عمر رضي ال رضي ال

َله واسإتعملَْ عليهم.. وذكَر الحديَث إلى أن قاَل: أرسإلْ معه عمر رجاَلً أو فعز
ًا ْع مسجد ًاَ، رجلً إلى الكوفة يسأُل عنه، فلم يد ُيثنون معروف إل سإأَل عنه و

ُيقَاَل ٍءس، فقَاََم رجلٌْ منهم  ْب َع ًا لبني  ُأسإاَمة بن قتاَدة، حأتى دخلْ مسجد له 
ًا ل يسيُر ّنى أباَ سإعدة فقَاَل: أماَ إذا نشدتناَ فإن سإعد َك لسُم ُي َيقَ ّية، ول  باَلسر

ّله لدُل في القَضية. قاَل سإعد: أماَ وال َيع ّية، ول  لدعوّن بثلث: اللهّم إن باَلسو
ًء وسإمعًة فأطلْْ عمَره، ًاَ قاَم رياَ ُدك هذا كاَذب وأطلْْ فقََره، وعّرْضه كاَن عب

سإعد. قاَل عبد الملك للفتن. فكاََن بعد ذلك يقَول: شيخ مفتون أصاَبتني دعوة
ُد قد ُته بع ُعمير الراوي، عن جاَبر بن سإمرة: فأناَ رأي سإقََط حأاَجباَه على بن 

َبر، وإنه ليتعّرُض للجواري في الطرق لك  )23  ( .فيغمُزهّن عينيه من ال

َد بن زيد رضي ورويناَ في صحيحيهماَ، 7/795 عن عروة بن الزبير؛ أن سإعي
ّله عنهماَ ُأويس ـ إلى مروان بن الحكم، ال ْوس ـ وقيلْ:  ُته أروى بنُت أ خاَصْم

ّدعْت أنه أخذ ّله عنه: أناَ كنُت آخذ من وا ًاَ من أرضهاَ، فقَاَل سإعيد رضي ال شيئ
ًاَ بعد الذي ّله عليه وسإلم؟ قاَل: ماَ أرضهاَ شيئ ّله صلى ال سإمعُت من رسإول ال

ّله صلى ّله سإمعَت من رسإول ال ّله عليه وسإلم؟ قاَل: سإمعُت رسإوَل ال ال
ّله عليه وسإلم يقَول: "َمْن لع صلى ال ْب َقُه إلى سَإ ّو ُط ًاَ  ْلم ُظ لض  لمَن الْر ًا  ْبر َذ ش أَخ

لضيَن" قاَل مروان: ّينًة بعد هذا، فقَاَل سإعيد: اللهّم إن كاَنت أَر ُلك ب ل أسإأ
ْلهاَ في أرضهاَ، قاَل: فماَ ماَتْت حأتى ذهَب بصُرهاَ، كاَذبة فأعم بصرهاَ واقت

 )24  ( .حأفرة فماَتت وبينماَ هي تمشي في أرضهاَ إذ وقعْت في

لع للْ البد َأه لمْن   والَمعاَصي باَُب التبّري 

ُبردة بن أبي موسإى رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/796 عن أبي 
ّله لحأجر قاَل: وجع أبو موسإى رضي ال ُغشي عليه ورأسُإه في  ًاَ، ف عنه وجع

ٌة من أهله فلم ًاَ، فلماَ أفاَق امرأة من أهله، فصاَحأت امرأ ّد شيئ ْع أن ير يستط
ّله صلى ٌء مّمن برىء منه رسإوُل ال ّله عليه وسإلم، فإن رسإوَل قاَل: أناَ بري ال

لة َء من الّصاَلقَ ّله عليه وسإلم برى ّله صلى ال لة ال لة والّشاَق  قلت:.والَحاَلقَ
والحاَلقَُة: التي تحلق رأسَإهاَ عند المصيبة؛ الّصاَلقَُة: الصاَئحة بصوت شديد؛

َبهاَ عند ّق ثياَ  )25  ( المصيبة. والّشاَقُة: التي تش

َيعمر قاَل: قلُت لبن عمر ورويناَ في صحيح مسلم، 2/797 عن يحيى بن 
ّله عنهماَ: أباَ عبد الرحأمن! إنه قد ظهر قبلناَ ناَس يقَرأون القَرآن رضي ال

ّني ويزعمون أن ل ُنٌف، فقَاَل: إذا لقَيت أولئك فأخبرهم أ ُأ َدر، وأّن المَر  َق
ٌء منهم وأنهم ُء مني بري ُنف بضّم الهمزة والنون: أي)26  ( َبرآ ُأ ُمستأنف قلت: 
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ّله تعاَلى بجميع ّدم به علم ول قدر، وكذب أهلْ الضللة، بلْ سإبق علم ال لم يتقَ
 المخلوقاَت.

لة َع في إزال ُله إذا شر  ُمنكر باَُب ماَ يقَو

ّله عنه رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/798 عن ابن مسعود رضي ال
ّله ٍءة قاَل: دخلْ النبّي صلى ال عليه وسإلم مكة يوم الفتح، وحأول الكعبة ثلثماَئ

ُنهاَ بعود ًاَ، فجعلَْ يطع ُنُصب َق وسإتون  َه َوَز ّق،  َء الَح كاَن في يده، ويقَول: "جاَ
لطلَْ كاََن ُد الباَطلُْ، إّن الباَ لعي ُي لطلُْ وماَ  ُء الباَ لدى ْب ُي َوماَ  ّق  َء الَح ًاَ جاَ ُهوق  )27  (."َز

لنه َيقَوُل َمْن كاََن في لساَ  ُفْحٌش باَُب ماَ 

ّله عنه رويناَ في كتاَبي ابن ماَجه وابن السني، 1/799 عن حُأذيفَة رضي ال
ْيَن قاَل: َذَرَب لساَني، فقَاَل: "أ ّله عليه وسإلم  ّله صلى ال شكوُت إلى رسإول ال
ْنَت ٍءم أ ْو َي ُكلّْ  َوَجلّْ  َعّز  ّلَه  لفُر ال ْغ َت َلسْإ لر؟ إني  ْغفاَ لت لة لمَن السْإ َئَة َمّر  )28  (."لم

ََْذب بفتح الذال المعجمة والراء، قاَل أبو زيد وغّيره من أهلْ اللغة: هو قلُت: ال
 ُفحش اللساَن.

َثَرْت َع ُله إذا  َيقَو ُته باَُب ماَ  ّب  َدا

عن أبي المليح التاَبعي المشهور عن رجلْ رويناَ في سإنن أبي داود، 1/800
لعَس قاَل: كنُت رديَف َت ّبته فقَلُت:  ّله عليه وسإلم، فعثرت دا النبّي صلى ال

ّتى الشيطاَن، فقَاَل: "ل َظَم حأ َتعاَ ْلَت ذلَك  ُق َذا  ّنَك إ ْيطاَُن، فإ لعَس الّش َت ُقَلْْ  َت
ُكوَن له، َي ّل لم ال ُقلْْ: باَسْإ لكْن  َل َو لتي،  ّو ُقَ لب ُقَوُل:  َي َو لت،  ْي َب ْثلَْ ال ْلَت ذلك لم ُق َذا  ّنَك إ فإ

لب" ّذباَ ْثلَْ ال لم ُكوَن  َي َغَّر حأتى  قلُت: هكذا رواه أبو داود عن أبي المليح عن َتَصاَ
ّله عليه  وسإلم. رجلْ هو َرديف النبّي صلى ال

صحاَبي ورويناَه في كتاَب ابن السني، عن أبي المليح عن أبيه، وأبوه 2/801
ُأَخر. ُأسإاَمة على الصحيح المشهور، وقيلْ فيه أقوال   اسإمه 

لكل الروايتين صحيحة متصلة، فإن الرجلْ المجهول في رواية أبي داود و
َهاَلُة ّلهم عدوٌل ل تضّر الَج ّله عنهم ك بأعياَنهم. وأماَ صحاَبي، والصحاَبة رضي ال

َتَعس، فقَيلْ معناَه: هلك، وقيلْ سإقَط، وقيلْ عثر، وقيلْ لزمه الشّر، قوله 
لصحاَحأه وهو بكسر العين وفتحهاَ، والفتح أشهر، ولم يذكر الجوهري في 

 )29  ( غّيره.

ُيستحّب لكبير البلد إذا ماَت لن أنه  الوالي أن يخطب الناَس باَُب بياَ
ُنوا لت على ماَ كاَ لر والثباَ ُظهم ويأُمرهم باَلصب ّكنهم ويع  عليه ُيس

ّله رويناَ 1/802 في الحديث المشهور في خطبة أبي بكر الصديق رضي ال
ّله ُد عنه يوم وفاَة النبّي صلى ال ّله عنه: َمْن كاَن يعب عليه وسإلم وقوله رضي ال
ًا قد ماََت، ًا، فإّن محّمد ّله حأّي ل يموت محّمد ّله، فإّن ال ُد ال )30  ( .وَمْن كاََن يعب
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ُة بن ورويناَ في الصحيحين، 2/803 ّله أنه يوم ماََت المغير عن جرير بن عبد ال
ّله تعاَلى وأثنى شعبة وكاَن لمد ال ًا على البصرة والكوفة، قاَم جريٌر فح أمير

َده ل شريَك له، والوقاََر والسكينَة حأتى عليه وقاَل: عليكم ّله وحأ باَتقَاَء ال
َيكم أميٌر فإنماَ  )31  ( .يأتيكم الن يأت

ًاَ َع معروف َن لن لمن َص للنساَ لء ا ُدعاَ لضهم، باَُب  ّلهم أو بع لس ك ّناَ إليه أو إلى ال
لء عليه وتحريضه على  ذلك والثناَ

ّله بن عباَس رضي رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/804 عن عبد ال
ّله عنهماَ قاَل: أتى النبّي ًا، ال َوضوء َء، فوضعُت له  ّله عليه وسإلم الخل صلى ال
َع َوَض ْهُه" زاد البخاَري فلماَ خرج قاَل: "َمْن  ّقَ َف ُهّم  ّل ُأخبر، قاَل: "ال َذا؟" ف َه

ْهُه ّقَ َف لن". " ّدي  في ال

ّله عنه في حأديثه ورويناَ في صحيح مسلم، 2/805 عن أبي قتاَدة رضي ال
ّله الطويلْ العظيم ّله صلى ال ٍءت لرسإول ال ّددا ٍءت متع المشتملْ على معجزا

َهاَّر عليه وسإلم قاَل: فبيناَ رسإوُل ْب ّله عليه وسإلم يسيُر حأتى ا ّله صلى ال ال
َعس رسإوُل َن ّله عليه وسإلم فماََل عن الليلْ وأناَ إلى جنبه، ف ّله صلى ال ال

َظه ُأوق ُته من غّير أن  ّعم ُته فد حأتى اعتدل على راحألته، ثم سإاََر راحألته فأتي
ُته من ّعم ّور الليلُْ ماَل عن راحألته، فد َه َت َظه حأتى اعتدل على حأتى  غّير أن أوق

ّد من الميلتين راحألته، ثم سإاََر حأتى إذا كاَن من آخر الّسَحر ماََل ميلة هي أش
َع ّعمته، فرف ُته فد ْين حأتى كاَد ينجفلُْ، فأتي َي َل ُلو َذا؟" قلُت: ا َه رأسَإه فقَاَل: "َمْن 

َذا َه َتى كاَن  ّني؟" قلُت: ماَ زال هذا مسيري منذ أبو قتاَدة، قاَل: "َم لم لسيرَك  َم
َظَك لف ّيُه" وذكر الحديث الليلة، قاَل: "حَأ لب َن له  لب ْظَت  لف لبماَ حَأ ّله   .ال

ومعناَه: قلت: ابهاَّر بوصلْ الهمزة وإسإكاَن الباَء الموحأدة وتشديد الراء
ّعمته: ّوَر: أي ذهب معظمه؛ وانجفلْ باَلجيم: سإقَط؛ ود انتصف؛ وقوله ته

 أسإندته.

ّله عنهماَ، عن ورويناَ في كتاَب الترمذي، 3/806 ُأسإاَمَة بن زيد رضي ال عن 
ّله صلى له: رسإول ال لل لع للفاَ َفقَاََل  ْعُروٌف  ْيه َم َل لإ َع  لن ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن ُص ال

ّثناَء" َغ في ال َل ْب ْد أ َقَ َف ًا،  ْير ّلُه َخ  الترمذي: حأديث حأسن صحيح. قاَل َجَزاك ال

ّله ورويناَ في سإنن النساَئي وابن ماَجه وكتاَب ابن السني، 4/807 عن عبد ال
ّله عليه بن أبي ربيعة الصحاَبي ّله عنه قاَل: اسإتقَرَض النبّي صلى ال رضي ال
ًاَ، ّنَي أربعين ألف َلَك في وسإلم م ّلُه  َعه إلّي وقاَل: "باََرَك ال َءه ماَل فدف فجاَ

للَك، للَك وَماَ ْه ُء". أ ُد والدا لف الَحْم َل ُء الّس ّنَماَ َجَزا  إ

َبَجلّي ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 5/808 ّله ال عن جرير بن عبد ال
ّله عنه قاَل: كاَن ُيقَاَل له الكعبة اليماَنية، رضي ال في الجاَهلية بيٌت لخثعَم 

َلصة، فقَاَل لي ُيقَاَل له ذو الَخ ْنَت و َهلْْ أ ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال رسإوُل ال
لذي لمْن  لحي  لري ًاَ من أحأمس ُم لة؟" فنفرُت إليه في مئة وخمسين فاَرسإ َلَص الَخ

َناَ َمن َناَ وقتل وجدناَ عنده، فأتيناَه فأخبرناَه، فدعاَ لناَ ولحأمس. وفي فكّسْر
ّله للْ أحأمس ورجاَلهاَ رواية: فبّرك رسُإول ال ّله عليه وسإلم على خي صلى ال

 .خمَس مّرات
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنهماَ؛ أن ورويناَ في صحيح البخاَري، 6/809 عن ابن عباَس رضي ال
ّله ّله صلى ال َيعملون فيهاَ، رسإوَل ال َيسقَون و عليه وسإلم أتى زمزَم وهم 

ُكْم على ّن ُلوا فإ ْعَم ٍءح". فقَاَل: "ا لل ٍءلْ َصاَ  َعَم

لء ْهدي باَلدعاَ لة الُم لب ُمكاَفأ َد الهدية باَُب اسإتحباَ َدعاَ له عن َدى له إذا  ْه  للُم

َأهديُت رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/810 ّله عنهاَ قاَلْت:  عن عاَئشة رضي ال
ّله لميهاَ" فكاَنت عاَئشُة إذا لرسإول ال لس ْق ٌة قاَل: "ا ّله عليه وسإلم شاَ صلى ال

لت الخاَدُم ّله فيكم، فتقَول رجع ُلوا؟ تقَوُل الخاَدُم: قاَلوا: باَرَك ال تقَوُل: ماَ قاَ
َيبقَى أجُرناَ لناَ عاَئشة: ّد عليهم مثلَْ ماَ قاَلوا، و ّله، نر  )32  ( .وفيهم باَرك ال

ُأهديْت إليه لر َمن  لب اعتذا ّدهاَ لمعنى شرعي بأن باَُب اسْإتحباَ ّيٌة فر هد
ًاَ أو كاَن فيهاَ ُشبهة أو كاَن له ًاَ أو والي  عذٌر غّير ذلك يكون قاَضي

ْعَب رويناَ في صحيح مسلم، 1/811 ّله عنهماَ؛ أن الّص عن ابن عباَس رضي ال
ّثاَمَة ٍءش بن َج ّله عليه وسإلم حأماََر وحْأ ّله عنه أهدى إلى النبّي صلى ال رضي ال

لرٌم، ْلناَ وهو ُمْح لب َقَ َل لرُموَن  ّناَ ُمْح ْول أ َل َّده عليه وقاَل: " ْنَك فر ّثاَمة)33  ( "لم قلت: َج
 المثلثة. بفتح الجيم وتشديد الثاَء

ًى باَُب ماَ يقَوُل لمن أزاَل عنه  أذ

َيوَب رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/812 عن سإعيد بن المسيب، عن أبي أ
ّله ّله عليه النصاَري رضي ال ّله صلى ال لل ال لة رسإو عنه؛ أنه تناَول من لحي

ّله ًى، فقَاَل رسإول ال ْنَك ياَ أباَ وسإلم أذ َع ّلُه  ّله عليه وسإلم: "َمَسَح ال صلى ال
ُه" ْكَر َت ّله صلى َأيوَب! ماَ  وفي رواية عن سإعد؛ أّن أباَ أيوب أخذ عن رسإول ال

ًاَ، ّله عليه وسإلم شيئ لبَك ال ُكْن  َي ّله عليه وسإلم: "ل  ّله صلى ال فقَاَل رسإول ال
ُء ياَ أباَ ُء الّسو لبَك الّسو ُكْن  َي ّيوَب، ل   )34  (."َأ

ّله ورويناَ فيه، 2/813 َذ عمُر رضي ال ّله بن بكر الباَهلي قاَل: أخ عن عبد ال
ّله عنك السوء، ًاَ، فقَاَل الرجلُْ: صرَف ال ٍءلْ أو رأسإه شيئ عنه من لحية رج

ُأخذ عنك فقَاَل عمر ُء منذ أسإلمناَ، ولكن إذا  ّناَ السو ّله عنه: ُصرَف ع رضي ال
ًا شيء فقَلْ:  )35  ( .أخذْت يداك خير

لمن ُكورة  َباَ  الثمر باَُب ماَ يقَوُل إذا َرأى ال

ّله عنه قاَل: كاََن رويناَ في صحيح مسلم، 1/814 عن أبي هريرة رضي ال
ّناَُس إذا ّله عليه وسإلم، فإذا ال ّله صلى ال لل ال ْوا أّول الثمر جاَؤوا به إلى رسإو رأ

َذه رسإوُل لرناَ، أخ َثَم َلناَ في  لرْك  ُهّم باَ ّل ّله عليه وسإلم قاَل: "ال ّله صلى ال ال
لرْك َباَ ُعو و ّدناَ، ثم يد َلناَ في ُم لرْك  َباَ لعناَ، و َلناَ في َصاَ لرْك  َباَ لتناَ، و َن لدي َلناَ في َم

َكًة مع بركة، َبَر ًاَ " ُيعطيه ذلك الثمَر" وفي رواية لمسلم أيض ٍءد له ف ُثم أصغَر ولي
ٍءد َيحُضره من الولدان" وفي رواية الترمذي "أصغَر ولي ُه" يعطيه أصغر من  يرا

ّله تعاَلى عنه: رأيُت رسإوَل وفي رواية لبن السني، عن أبي هريرة رضي ال
َعهاَ على عينيه ثم على شفتيه ٍءة وض ُأتي بباَكور ّله عليه وسإلم، إذا  ّله صلى ال ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُيعطيه َمْن ُه" ثم  لخَر لرناَ آ َلُه فأ ّو َتناَ أ ْي ُهّم كَماَ أر ّل َده من وقاَل: "ال يكوُن عن
 )36  ( .الصبياَن

لد في الموعظة لب القتَصاَ  والعلم باَُب اسإتحباَ

َد ًاَ أن يقَتص ْلم لع ُيستحّب لمن وعظَِ جماَعًة أو ألقَى عليهم  في ذلك اعلم أنه 
ُته من ُته وجلل َيضجروا وتذهَب حألو ّلهم، لئل  لم ُي ّول تطويلً  ُيط قلوبهم، ولئل ول 

ُعوا في المحذور. َع الخير فيقَ ُهوا العلَم وسإماَ ْكَر  َي

عن شقَيق بن سإلمة قاَل: كاَن رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/815
ّكرناَ في كلْ ُيذ ٍءد  خميس، فقَاَل له رجلْ: ياَ أباَ عبد الرحأمن! لوددُت ابُن مسعو
َتناَ كلْ يوم، فقَاَل: ّكر ّلكم، وإني أنك ذ لم ُأ ّني أكره أْن  أماَ إنه يمنعني من ذلك أ

ّولكم باَلموعظة كماَ كاَن ّولناَ بهاَ أتخ ّله عليه وسإلم يتخ ّله صلى ال رسإوُل ال
 )37  ( .عليناَ مخاَفَة السآمة

ّله عنهماَ قاَل: ورويناَ في صحيح مسلم، 2/816 عن عّماَر بن ياَسإر رضي ال
للْ سإمعُت رسإول لة الّرُج ُطوَل َصل ّله عليه وسإلم يقَول: "إن  ّله صلى ال ال

لقَصَر لصُروا َو ْق َة وا لطيلوا الّصل له، فأ له ْقَ لف لمْن  ّنٌة  لئ له َم لت َب ْط َبَة" ُخ ْط  )38  (.الُخ

ّنة، بميم مفتوحأة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة: أي ّلة قلُت: مئ علمة دا
 على فقَهه.

ّله قاَل: إذا طاََل الَمجلُس ّي رحأمه ال ٍءب الزهر كاََن ورويناَ عن ابن شهاَ
 للشيطاَن فيه نصيب.

لة على الخير والَحّث ّدلَل َفْضلْ ال  عليهاَ باَُب 

ّله تعاَلى: َوى} قاَل ال ْقَ ّت لبّر وال ُنوا على ال َتعاَو َو  ].2[الماَئدة: {

ّله عنه؛ أن رسإوَل ورويناَ في صحيح مسلم، 1/817 عن أبي هريرة رضي ال
ّله ّله صلى ال ْثلُْ ال لم لر  لمَن الْج ًى كاََن لُه  ُهد َدعاَ إلى  عليه وسإلم قاَل: "َمن 

لر َمْن ٍءة ُأُجو َل َدعاَ إلى َضل َوَمْن  ًاَ،  ْيئ لهْم َش لر ُأُجو لمْن  ُقَُص ذلَك  ْن َي َعُه، ل  لب له َت ْي َل َع َكاََن 
لمْن ُقَُص ذلَك  ْن َي َعُه ل  لب َت لم َمْن  ْثلُْ آثاَ لم لم  ْث لل ًاَ" لمَن ا ْيئ لهْم َش لم  )39  (.آثاَ

ًاَ، 2/818 ّي ورويناَ في صحيح مسلم أيض عن أبي مسعود النصاَري البدر
ّله عنه قاَل: قاَل َدّل على رضي ال ّله عليه وسإلم: "َمْن  ّله صلى ال رسإول ال

لر ْثلُْ أْج لم َلُه  َف ٍءر  ْي له" َخ لل لع  )40  (.فاَ

ّله ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 3/819 ٍءد رضي ال عن سإهلْ بن سإع
ّله ّله صلى ال له عنه؛ أن رسإوَل ال ّل َوال َف ّله عنه: " عليه وسإلم قاَل لعلّي رضي ال

لبَك ّلُه  َي ال لد ْه َي لم" َلْن  َع ّن لر ال لمْن حُأْم َلَك  ْيٌر  ًا َخ لحأد َوا  )41  (.َرُجلً 

ّله عليه وسإلم: لد ماَ ورويناَ في الصحيح قوله صلى ال ْب َع لن ال ْو َع ّلُه في  كاََن "وال
له" لخي لن أ ْو َع ُد في  ْب َع  والحأاَديث في هذا الباَب كثيرة في الصحيح)42  ( ال

 مشهورة.
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ًاَ ل يعلُمه ويعلُم ُدّل عليه باَُب حأّث َمْن سُإئلَْ علم َي ُفه على أن  أّن غّيَره يعر

َله، وفيه حأديث "الدين فيه الحأاَديث الصحيحة المتقَدمُة في الباَب قب
 وهذا من النصيحة. )43  ( النصيحة"

ٍءء قاَل: أتيُت عاَئشَة رضي رويناَ في صحيح مسلم، 1/820 لح بن هاَنى عن ُشري
ّله عنهاَ ّفين، فقَاَلْت: عليَك بعلّي بن أبي طاَلب ال ُلهاَ عن المسح على الخ أسإأ

ّله عنه ّله عليه رضي ال ّله صلى ال ُيساَفر مع رسإول ال ْله، فإنه كاَن  فاَسإأ
 الحديث. وسإلم، فسألناَه. وذكر

ورويناَ في صحيح مسلم، الحديث الطويلْ في قصة سإعد بن هشاَم 2/821
ّله عليه وسإلم فأتى ّله صلى ال لل ال لر رسإو َد أن يسأل عن وت بن عاَمر لماَ أرا

للْ الرض ابَن عباَس لم أه ّلَك على أعل ُله عن ذلك، فقَاَل ابن عباَس: أل أد يسأ
ّله لتهاَ فاَسإألهاَ. وذكر بوتر رسإول ال ْأ عليه وسإلم؟ قاَل: َمن؟ قاَل: عاَئشة ف

 )44  ( .الحديث

ّطاََن، قاَل: سإألُت عاَئشَة ورويناَ في صحيح البخاَري، 3/822 لحأ عن عمران بن 
ّله ُته، فقَاَل: رضي ال ْله، فسأل ٍءس فاَسإأ لت ابَن عباَ عنهاَ عن الحرير فقَاَلْت: ائ

للْ ابَن عمر، فسألُت ابَن عمر، فقَاَل: أخبرني أبو حأفص: يعني عمَر بن سإ
ّله عنه؛ أن ّنَماَ الخطاَب رضي ال لإ ّله عليه وسإلم قاَل: " ّله صلى ال رسإول ال

لريَر في َبُس الَح ْل لة" َي لخَر َلُه في ال َق  ْنياَ َمْن ل َخل ّد  )45  (.ال

 كثيرة مشهورة. قلُت: ل خلق: أي ل نصيَب. والحأاَديث الصحيحة بنحو هذا

له ّل لم ال ْك ُدعي إلى حُأ َيقَوُل َمن   تعاَلى باَُب ماَ 

لل ّنة رسإو ّله أو سإ َنك كتاَب ال ّله ينبغي لمن قاَل له غّيُره: بيني وبي ّله صلى ال ال
معي إلى عليه وسإلم، أو أقوال علماَء المسلمين، أو نحو ذلك، أو قاَل: اذهْب

َبه ذلك، أن لة التي بينناَ، وماَ أش للْ الخصوم حأاَكم المسلمين، أو المفتي لفص
ّله ًاَ وطاَعًة، أو نعم وكرامة، أو شبه ذلك، قاَل ال يقَوَل: سإمعناَ وأطعناَ، أو سإمع

ّله  {تعاَلى:  ُعوا إلى ال ُد َذا  لمنيَن إ ْؤ ْوَل الُم َق ّنَماَ كاََن  ُلوا     لإ ُقَو َي ُهْم أْن  َن ْي َب ُكَم  َيْح لل له  لل َوَرسُإو
لئَك َل ُأو َو ْعناَ  َط ْعناَ وأ لم للُحوَن}     سَإ ْف  ].51[النور: ُهُم الُم

ّلَه :ينبغي لمن خاَصَمه غّيُره فصلْ لق ال ّت َعه في أمر فقَاَل له: ا أو ناَز
لب ّلَه تعاَلى، أو راق لف ال ٌع عليك، تعاَلى، أو َخ ّطل ّله تعاَلى م ّلَه، أو اعلم أّن ال ال

ُيكتب عليك ّله تعاَلى: أو اعلم أّن ماَ تقَوله  ُتحاَسإُب عليه، أو قاَل له: قاَل ال و
ٍءس  { ْف َن ُكلّْ  ُد  َتج ْوَم  ًا     َي ٍءر ُمْحَضر ْي لمْن َخ َلْت  لم َع ًاَ ] أو30 [آل عمران: }  ماَ  ْوم َي ُقَوا  ّت {ا

ّله له إلى ال لفي ُعوَن  الياَت، وماَ أشبه ذلك من ] أو نحو ذلك من281 [البقَرة:}  ُتْرَج
ًاَ وطاَعًة، أو أسإأُل ّدَب ويقَول: سإمع َق لذلك، أو اللفاَظ؛ أن يتأ ّله التوفي ال

ّطُف في مخاَطبة َمن قاَل ّله الكريَم لطفه، ثم يتل له ذلك، وليحذْر كلّْ أسإأُل ال
ًا من الناَس له عند ذلك في عباَرته، فإن كثير لر من تساَهل يتكلمون عند الحذ

ًا، وكذلك ينبغي ّلم بعُضهم بماَ يكون كفر َيليق، وربماَ تك إذا قاَل له ذلك بماَ ل 
ّله عليه وسإلم أو ّله صلى ال َته خلف حأديث رسإول ال صاَحأبه: هذا الذي فعل

نحو ذلك، أن ل يقَول: ل ألتزُم الحديَث، أو ل أعملُْ باَلحديث، أو نحو ذلك من
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ٍءلْ أو العباَرات المستبشعة؛ وإن كاَن الحديُث متروَك الظاَهر لتخصيص أو تأوي
ّوٌل أو متروُك نحو ذلك، بلْ يقَول عند ذلك: هذا الحديُث مخصوٌص أو متأ

للجماَع، وشبه ذلك. الظاَهر باَ

للعراض عن الجاَهلين  باَُب ا

ّله سإبحاَنه وتعاَلى: ْأُمْر قاَل ال َو َو  ْف َع لذ ال لن الجاَهليَن     {ُخ َع ْعرْض  َوأ لف  ُعْر }  باَل
َذا تعاَلى: ] وقاَل199[العراف: لإ َو ُلناَ     { ْعماَ َلناَ أ ُلوا  ْنُه وقاَ َع ْعَرُضوا  َو أ ْغ ّل ُعوا ال لم سَإ

ُكْم ُل ْعماَ ُكْم أ َل للين     َو له لغي الجاَ َت ْب َن ُكْم ل  ْي َل َع تعاَلى: ] وقاَل55 [القَصص:}  سَإلٌم 
لرْض  { ْع لرناَ     فأ ْك لذ َعْن  َولى  َت ْفَح ] وقاَل تعاَلى:9 [النجم:}  َعّمْن  لح الّص َف لميلَْ     {فاَْص }  الَج

 ]85[الحجر:

ّله بن مسعود رضي ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/823 عن عبد ال
ّله عنه قاَل: لماَ كاَن يوُم ًاَ ال ّله عليه وسإلم ناَسإ ّله صلى ال حُأنين آثَر رسإوُل ال

لب في القَسمة، لف العر ُعدَل من أشرا ّله إن هذه قسمٌة ماَ  فقَاَل رجلٌْ: وال
ّله، َد فيهاَ وجُه ال ُأري ّله عليه فيهاَ، وماَ  ّله صلى ال ّله لخبرّن رسإول ال فقَلت: وال

ُته بماَ قاَل، ُته فأخبر َفَمْن وسإلم، فأتي لصْرف، ثم قاَل:  ُهه حأتى كاَن كاَل ّيَر وج فتغ
لل لد ْع َي َلْم  َذا  لدُل إ ْع لمْن َي َثَر  ْك َي بأ لذ ُأو ْد  َق ّله ُموسَإى  َيْرحَأُم ال ُلُه، ثم قاَل:  َوَرسُإو ّلُه  ال

َبَر َفَص َذا  وهو صبغ  قلت: الصرف بكسر الصاَد المهملة وإسإكاَن الراء،"َه
 )1  ( أحأمر.

لدَم ورويناَ في صحيح البخاَري، 2/824 َق ّله عنهماَ قاَل:  عن ابن عباَس رضي ال
بن حأذيفة، فنزل على ابن أخيه الحّر بن قيس، وكاََن من ُعيينة بُن حأصن

ُيدنيهم عمُر رضي لر الذين  لس عمَر النف ُء أصحاَُب مجل ّله عنه، وكاَن القَّرا ال
ُهولً كاَنوا ُك ّله عنه ومشاَورته  ًاَ، فقَاَل عيينة لبن أخيه: ياَ بن رضي ال ّباَن أو ش

َد هذا المير فاَسإتأذْن لي عليه، فاَسإتأذَن فأذَن له عمر، فلماَ أخي، لك وجٌه عن
ّله ماَ لهْي ياَ بن الخطاَب، فو ال ُتعطيناَ الجزل ول تحكُم فيناَ باَلعدل، دخلَْ قاَل: 

ُيوقع ّله عنه حأتى هّم أن  به، فقَاَل له الحّر: ياَ أميَر فغضَب عمُر رضي ال
ّله ّيه صلى ال ّله تعاَلى قاَل لنب َو وأُمْر  {عليه وسإلم: " المؤمنين! إن ال ْف َع لذ ال ُخ

لن َع لرْض  ْع لف وأ ُعْر لليَن}     باَل له ّله ما199َ[العراف: الجاَ ] وإن هذا من الجاَهلين، وال
ّله تعاَلى ًاَ عند كتاَب ال ّقاَف لهي": )2  ( .جاَوَزهاَ عمُر حأين تلهاَ عليه، وكاَن و . و"

كلمة تهديد، وقيلْ: هي ضمير وثّم محذوف أي: هي بكسر الهاَء وسإكون الياَء،
السكت في آخره، وفي أخرى إيه، وهماَ بمعنى: داهية. وفي نسخة هيه بهاَء

 زدني.)

ُهو أجلّْ لن َمْن  للنساَ لظِ ا َوع  منه باَُب 

َله. ّله عنه في الباَب قب  فيه حأديُث ابن عباَس في قصة عمر رضي ال

للنساَن ُد العناَيُة به، فيجُب على ا النصيحُة والوعظُِ اعلم أن هذا الباََب مماَ تتأك
على ظنه والمُر باَلمعروف والنهُي عن المنكر لكلْ صغير وكبير إذا لم يغلْب

ّله تعاَلى:  ٍءة على وعظه، قاَل ال ّتُب مفسد للْ  {تر لبي ُع إلى سَإ ْد لة     ا ْكَم لح ّبَك باَل َر
لهَي لتي  ّل ُهْم باَ ْل لد َوجاَ لة،  َن لة الَحَس َظ لع ْو ] وأماَ الحأاَديُث بنحو125[النحلْ: أحْأَسُن}     َوالَم

ُتحصر. ماَ ذكرناَ فأكثُر من  أن 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

وتوهمهم وأماَ ماَ يفعله كثيٌر من الناَس من إهماَل ذلك في حأّق كباَر المراتب
ٌأ صريٌح وجهلٌْ قبيٌح، فإن ذلك ليس بحياَء، وإنماَ هو َوٌر أّن ذلك حأياَء، فخط َخ

ُء ل يأتي إل بخير، ّله، والحياَ َء خيٌر ك وهذا يأتي ومهاَنٌة وضعٌف وعجٌز، فإن الحياَ
ُء عند العلماَء الرباَنيين والئمة ُلق بشٌر، فليس بحياَء، وإنماَ الحياَ المحقَقَين: ُخ

ّق، وهذا ّق ذي الح ُع من التقَصير في حأ معنى ماَ يبعُث على ترك القَبيح، ويمن
ُء رؤيُة ّله عنه في رسإاَلة القَشيري قاَل: الحياَ اللء، رويناَه عن الُجنيد رضي ال

ُتسّمى حأياَء. وقد أوضحُت هذا ًاَ ورؤيُة التقَصير، فيتولد بينهماَ حأاَلة  مبسوط
ّله أعلم. ّله الحمد، وال  في أّول شرحا صحيح مسلم، ول

لد لء باَلعه لد باَُب المر باَلوفاَ ْع َو  وال

ّله تعاَلى:  له  {قاَل ال ّل لد ال ْه َع لب ُفوا  ْو ُتم}     َوأ ْد َه َذا عاَ ّيهاَ  {] وقاَل تعاَلى: 91[النحلْ: إ ياَ أ
ُنوا ّلذيَن أَم لد}     ا ُقَو ُع ُفوا باَل ْو لد إّن  {] وقاَل تعاَلى: 1[الماَئدة: أ ْه َع ُفوا باَل ْو َد كاََن     وأ ْه َع ال

ً ُؤول ّدهاَ قوله تعاَلى:  ]. والياَت في ذلك34[السإراء:}  َمْس ياَ  {كثيرة، ومن أش
ُلوَن، َع ْف َت ُلوَن ماَ ل  ُقَو َت للَم  ّلذيَن أَمنوا  ّيهاَ ا ُلوَن}     أ َع ْف َت ُلوا ماَ ل  ُقَو َت له أْن  ّل َد ال ْن لع ًاَ  ْقَت ُبَر َم َك

 ]3[الصف:

ّله عنه؛ ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/825 َة رضي ال عن أبي هرير
ّله ّله صلى ال َذَب، أن رسإول ال َك ّدَث  َذا حَأ َثلٌث: إ لق  لف َيُة الُمناَ عليه وسإلم قاَل: "آ

َذا لإ ّلى َو َوَص لإْن َصاََم  َو لمَن خاََن" زاد في رواية " ُت ْؤ َذا ا لإ َو َلَف،  َد أْخ َع ّنُه َو َعَم أ َوَز
للٌم  )3  ( ذكرناَه كفاَية.  والحأاَديث بهذا المعنى كثيرة، وفيماَ"ُمْس

ًاَ ليس بمنهّي عنه ًاَ شيئ ُء على أن َمن وعد إنساَن فينبغي أن وقد أجمَع العلماَ
يفي بوعده، وهلْ ذلك واجٌب أو مستحّب؟ فيه خلف بينهم؛ ذهب الشاَفعّي

وأبو حأنيفة والجمهوُر إلى أنه مستحّب، فلو تركه فاَته الفضلْ وارتكب
تنزيه شديدة، ولكن ل يأثم؛ وذهَب جماَعٌة إلى أنه واجب، قاَل المكروه كراهة

للماَُم أبو بكر بن العربي الماَلكي: أجلّْ َمن ذهَب إلى هذا المذهب عمُر بن ا
ُد بسبب عبد العزيز، قاَل: ًاَ أنه إن ارتبط الوع ًاَ ثاَلث لت الماَلكية مذهب وذهب

ّوج ولك كذا، أو احألف أنك ل تشتمني ولك كذا، أو نحو ذلك، وجب كقَوله: تز
ًاَ لم ًا ُمطلقَ يجب. واسإتدّل َمن لم يوجبه بأنه في معنى الوفاَء، وإن كاَن وعد

الجمهور، وعند الماَلكية: تلزم قبلْ الهبة، والهبة ل تلزم إل باَلقَبض عند
 القَبض.

َعَرَض عليه للنساَن لمن  ُدعاَء ا َله أو غّيَره باَُب اسإتحباَب   ماَ

ّله عنه قاَل: لماَ رويناَ في صحيح البخاَري وغّيره، 1/826 عن أنس رضي ال
ُد الرحأمن بن عوف على سإعد بن الربيع فقَاَل: قدموا المدينة نزل عب

ّله لك في أهلك ُأقاَسإمك ماَلي وأنزل لك عن إحأدى امرأتّي، قاَل: باَرك ال
 )4  ( .وماَلك

ُله المسلُم للذمّي إذا فعلَْ به ًاَ باَُب ماَ يقَو ْعُروف  َم

ُيقَاَل ُيدعى له باَلمغفرة وماَ أشبههاَ مماَ ل  للكفاَر، لكن اعلم أنه ل يجوز أن 
له ذلك. لة البدن والعاَفية وشب ُيدعى باَلهداية وصح  يجوُز أن 

245

javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F3781%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1427%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2109%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1094%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1934%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%206/119%D9%80120%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F33%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F59%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2633%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%208/117%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F')
javascript:openquran(60,3,3)
javascript:openquran(60,3,3)
javascript:openquran(16,34,34)
javascript:openquran(16,34,34)
javascript:openquran(4,1,1)
javascript:openquran(4,1,1)
javascript:openquran(15,91,91)
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=32#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=32#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=32#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
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ّله عنه قاَل: اسإتسقَى رويناَ في كتاَب ابن السني، 1/827 عن أنس رضي ال
ّله ّله عليه النبّي صلى ال ّي، فقَاَل له النبّي صلى ال عليه وسإلم فسقَاَه يهود
َلَك ّلُه" فماَ رأى الشيب حأتى ماََت وسإلم: "َجّم  )5  ( .ال

لسه أو ولده أو لمن نف ُله إذا َرأى  َبُه باَُب ماَ يقَو ًاَ فأعج لله أو غّير ذلَك شيئ ماَ
 بذلك وخاَف أن يصيبه بعينه وأْن يتضّرَر

ّله عنه، رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/828 عن أبي ُهريرة رضي ال
ّله عليه ّق" عن النبّي صلى ال ْيُن حَأ َع  )6  (.وسإلم قاَل: "ال

ّله عنهاَ: أن النبّي صلى ورويناَ في صحيحيهماَ، 2/829 ُأّم سإلمة رضي ال عن 
ّله عليه َهاَ، ال َل ُقوا  َتْر وسإلم رأى في بيتهاَ جاَريًة في وجههاَ سإفعة فقَاَل: "اسْإ

َهاَ لب َة" فإّن  ْظَر ّن  )7  (.ال

ّير وصفرة. وأماَ قلُت: الّسفعة بفتح السين المهملة وإسإكاَن الفاَء: هي تغ
ُيقَاَل صبّي منظور: أي أصاَبته العين.  النظرة فهي العين، 

ّله عنهماَ؛ أن النبّي ورويناَ في صحيح مسلم، 3/830 عن ابن عباَس رضي ال
ّله عليه ْتُه صلى ال َقَ َب َدَر سَإ َقَ َق ال َب ٌء سإاَ ْو كاََن َشْي َل َو ٌق،  ْيُن حَأ َع وسإلم قاَل: "ال

ُلوا" لس ْغّ ْلتم فاَ ْغس ُت َذا اسْإ لإ َو  ْيُن،  َع  )8  (.ال

ُيقَاَل للعاَئن، وهو الصاَئب بعينه الناَظر بهاَ قلُت: قاَل العلماَء: السإتغساَل أن 
ُيصّب لإزارك مماَ يلي الجلد بماَء، ثم  على العين، باَلسإتحساَن: اغّسلْْ داخلَْ 

 وهو المنظور إليه.

َيتوضأ ثم يغتسلْ وثبت عن عاَئشة ُيؤمر العاَئن أن  ّله عنهاَ قاَلت: كاَن  رضي ال
  بإسإناَد صحيح على شرط البخاَري ومسلم.)9  ( رواه أبو داود المعين. منه

عن أبي سإعيد ورويناَ في كتاَب الترمذي والنساَئي وابن ماَجه، 4/831
ّله عنه ّي رضي ال ُذ من الخدر ّو ّله عليه وسإلم يتع ّله صلى ال قاَل: كاَن رسإوُل ال

للنساَن حأتى َذ بهماَ وترَك ماَ الجاَّن وعين ا نزلت المعّوذتاَن، فلماَ نزلتاَ أخ
 )10  ( الترمذي: حأديث حأسن.  قاَل.سإواهماَ

ّله عليه ورويناَ في صحيح البخاَري حأديث ابن عباَس؛ أن النبّي صلى 5/832 ال
له ّل لت ال للماَ َك لب ُكماَ  ُذ لعي ُأ ُيعّوذ الحسن والحسين: " ُكلّْ وسإلم كاَن  لمْن  لة  ّتاَّم ال

ٍءة، ويقَول: إن ٍءن لَّم ْي َع ُكلّْ  َومْن  ٍءة  َوهاَّم ٍءن  ْيطاَ ّوذ بهماَ إسإماَعيلَْ َش أباَكماَ كاََن يع
َق  )11  (."وإسإحاَ

ّله عنه قاَل: ورويناَ في كتاَب ابن السني، 6/833 عن سإعيد بن حأكيم رضي ال
ُهّم كاَن النبّي صلى َّل ًاَ بعينه قاَل: "ال ُيصيَب شيئ ّله عليه وسإلم إذا خاََف أن  ال

لرْك ُه" باَ َتُضّر َول  له   )12  (.لفي

ّله عليه ورويناَ فيه، 7/834 ّله صلى ال ّله عنه,ِ أن رسإول ال عن أنس رضي ال
ّلُه ل َء ال َفقَاََل: ماَ َشاَ َبُه  ْعَج َفأ ًاَ  ْيئ َلْم وسإلم قاَل: "َمْن رأى َش له،  ّل لإلّ باَل َة  ّو ُق

ُه"  )13  (.َيُضّر
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله ورويناَ فيه، 8/835 ّله عنه قاَل: قاَل رسإول ال عن سإهلْ بن حأنيف رضي ال
له صلى لل ْو َماَ له أ لس ْف َن ُبُه في  لج ْع ُي ُكْم ماَ  ُد َذا رأى أحَأ ّله عليه وسإلم: "إ َبّرْك ال ُي ْل َف

ّق ْيَن حَأ َع له، فإّن ال ْي َل  )14  (."َع

ّله ورويناَ فيه، 9/836 ّله عنه قاَل: قاَل رسإول ال عن عاَمر بن ربيعة رضي ال
َبُه ماَ ْعَج لله وأ لسه وماَ ُدكم من نف َذا رأى أحأ لإ ّله عليه وسإلم: " ُبُه صلى ال لج ْع ُي

لة َك َبَر ُع باَل ْد َي ْل  )15  (."َف

ّله في للماَُم أبو محمد القَاَضي حأسين من أصحاَبناَ رحأمهم ال كتاَبه وذكر ا
ّله وسإلُمه عليهم التعليق في المذهب قاَل: نظَر بعُض النبياَء ـ صلواُت ال

ُبوه، فماََت منهم في سإاَعة َثرهم وأعج ًاَ فاَسإتك أجمعين ـ إلى قومه يوم
ًاَ، ْذ سإبعون ألف ّنَك إ ْو أ َل َو ُهْم،  َت ْن لع ّنَك  ّله سإبحاَنه وتعاَلى إليه: أ ُهْم فأوحأى ال َت ْن لع

ُهْم؟ ُن ُأحَأّص ٍءء  ّي َشْي َوبأ ُكوا، قاَل:  لل ْه َي َلْم  ُهْم  َت ْن ّله تعاَلى إليه: تقَوُل: حَأّص فأوحأى ال
ّلذي ل لم ا ّيو َقَ ُكْم باَلَحّي ال ُت ْن َول حَأّص ْوَل  لبل حَأ َء  ُكُم الّسو ْن َع ْعُت  َف َد َو ًا،  َبد َيُموُت أ

ّ لإل َة  ّو ّلق عن القَاَضي حأسين: وكاَن عاَدة ُق لم. قاَل المع َعظي للّي ال َع له ال ّل باَل
ُتهم وحأسُن حأاَلهم، القَاَضي َبه سَإْم ّله إذا نظَر إلى أصحاَبه فأعج رحأمه ال

ّله أعلم. حأّصنهم بهذا  المذكور، وال

لحّب وماَ ُي  َيكره باَُب ماَ يقَول إذا رأى ماَ 

عن عاَئشة رضي رويناَ في كتاَب ابن ماَجه وابن السني، بإسإناَد جيد، 1/837
ّله عنهاَ قاَلت: كاَن لحّب قاَل: ال ُي ّله عليه وسإلم إذا رأى ماَ  ّله صلى ال رسإوُل ال

له ّل لل ُد  ُد "الَحْم للحاَُت" وإذا رأى ماَ يكره قاَل: "الَحْم لتّم الّصاَ َت له  لت ْعَم لن لب ّلذي  له ا ّل لل
ٍءل ّله: هذا حأديث صحيح"على كلّْ حأاَ للسإناَد  قاَل الحاَكم أبو عبد ال  )16  (ا

َظَر إلى  الّسماَء باَُب ماَ يقَوُل إذا ن

ْقََت ُيستحّب أن يقَول: َل ّبناَ ماَ َخ ّناَر}     {َر َذاَب ال َع لقَناَ  َف َنَك  ْبحاَ لطلً سُإ َباَ َذا  [آل َه
ّله عنهماَ المخّرج191عمران: ٍءس رضي ال ] إلى آخر الياَت، لحديث ابن عباَ

ُنه في َق بياَ ّله عليه وسإلم قاَل ذلك، وقد سإب ّله صلى ال صحيحيهماَ أّن رسإول ال
ّله أعلم. )17  (  ، وال

ّيَر بشيء َيقَول إذا تط  باَُب ماَ 

عن معاَوية بن الحكم السلمّي الصحاَبي رويناَ في صحيح مسلم، 1/838
ّله عنه قاَل: ّناَ رجاَل يتطيرون، قاَل: "ذلَك رضي ال ّله! م قلت: ياَرسإول ال

َنه في ُدو لج َي ٌء  ُهْم" َشْي ّن ّد َيُص َفل  لهْم،  لر ُدو  )18  (.ُص

بن عاَمر الجهنّي )19  ( عن عروة ورويناَ في كتاَب ابن السني وغّيره، 2/839
ّله عنه قاَل سُإئلْ َيرة فقَاَل: رضي ال ّط ّله عليه وسإلم عن ال النبّي صلى ال

َول َأُل،  ُقهاَ الف َد َنُه "أْص ُهو ْكَر َت ًاَ  ْيئ لة َش َيَر ّط لمَن ال ُتْم  َذا رأي لإ َو ًاَ،  للم ّد ُمْس ُلوا: َيُر َفقَو
َهُب ْذ َي َول  ْنَت،  َأ لإلّ  لت  لتي باَلَحَسناَ ُهم ل يأ ّل َة ال ّو ُق َول  ْوَل  َول حَأ ْنَت،  لإلّ أ لت  ّيئاَ باَلّس

ّ له لإل  )20  (."باَلل
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ُدخول َد  َيقَوُل عن  الحّماَم باَُب ماَ 

ّنَة، َله الج ّله تعاَلى، وأْن يسأ ُيسّمَي ال َذه من الناَر. قيلْ: يستحّب أن   ويستعي

ّله رويناَ في كتاَب ابن السني، بإسإناَد ضعيف، 1/840 عن أبي هريرة رضي ال
ُلُه عنه قاَل: ْدُخ َي ْيُت الَحّماَُم  َب ْعَم ال لن ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال قاَل رسإول ال

ُه َذ َتعاَ َواسْإ ّنَة  َوَجلّْ الَج َعّز  ّلَه  َلُه سإأَل ال َدَخ َذا  للُم، إ لر" الُمْس ّناَ  )21  (.لمَن ال

ًاَ أو َجاَريًة ُغّلم َيقَوُل إذا اشترى  ًاَ باَُب ماَ  ْين َد َقضى  ُله إذا  ّبًة، وماَ يقَو  أو دا

ُهّم إني ّل َذ بناَصيته ويقَول: ال ّول أن يأخ ْيَر َماَ ُيستحّب في ال َوَخ ُه  ْيَر ُلَك َخ أسإأ
له لمْن َشّر لبَك  ُذ  ُعو َوأ له،  ْي َل َع لبلَْ  له. ُج ْي َل َع لبلَْ   َوَشّر ماَ ُج

وقد سإبق في كتاَب أذكاَر النكاَحا الحديث الوارد في نحو ذلك في سإنن أبي
للَك" َوماَ للَك  ْه َلَك في أ ّلُه  ّدين "باََرَك ال و"َجَزاَك داود وغّيره، ويقَول في قضاَء ال

ًا"  ْير  )22  (َخ

للْ ْي َيثبُت على الَخ ُيدعى لُه به باَُب ماَ يقَوُل َمن ل   و

ّله البجلّي رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/841 عن جرير بن عبد ال
ّله عنه قاَل: شكوُت ّله عليه وسإلم أني ل أثبُت على رضي ال إلى النبّي صلى ال

ًاَ الخيلْ، فضرَب بيده في صدري لدي ْلُه هاَ َع َواْج ْتُه  ّب َث ُهّم  ّل ًاَ" وقاَل: "ال ّي لد ْه  )23  (.َم

ّدَث الناََس ُيح لره أن  لي العاَلم وغّي ُيخاَُف عليهم باَُب نه َيفهمونه، أو  بماَ ل 
له على خلف المراد لل  منه من تحريف معناَه وحأم

ّله تعاَلى:  له  {قاَل ال لم ْو َق لن  للساَ لب لإلّ  ٍءل  لمْن َرسُإو ْلناَ  َأْرسَإ ُهْم}     َوماَ  َل ّيَن  َب ُي  ].4[إبراهيم: لل

ّله 1/842 ّله صلى ال عليه ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم؛ أن رسإول ال
ْنَت ّتاٌَن أ ّله عنه حأين طّول الصلة باَلجماَعة: "أف ياَ وسإلم قاَل لمعاَذ رضي ال

ُذ؟!"  )24  (.ُمعاَ

ّدثوا ورويناَ في صحيح البخاَري، 2/843 ّله عنه قاَل: حأ عن علّي رضي ال
َيعرفون، ّله عليه وسإلم؟ الناََس بماَ  ُله صلى ال ّلُه ورسإو ّذب ال ُيك ّبون أن  لح (أت

 والمراد بقَوله "يعرفون" أي: يفهمون.) ) ،127 البخاَري (()25

لسه لظِ حأاَضري مجل لعه باَُب اسإتنصاَت العاَلم والواع ّفروا على اسإتماَ َو  ليت

ّله رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/844 ّله رضي ال عن جرير بن عبد ال
لت عنه قاَل: قاَل لي النبّي لص ْن َت ّله عليه وسإلم في حأجة الوداع: "اسْإ صلى ال

لرقاََب الناََس، ثم قاَل: ل ُكْم  ْعُض َب لرُب  َيْض ًا  ّفاَر ُك ْعدي  َب ُعوا  لج ٍءض َتْر ْع  )26  (."َب

ُله الرجلُْ الُمقَتدى به إذا فعلْ ًاَ في ظاَهره مخاَلفٌة باَُب ماَ يقَو شيئ
َواٌب لب مع أنه َص  للصوا

248

javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F4405%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F65%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%90%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8E%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%85%D9%8F%D8%B1%D9%92%D9%87%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%90%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%88%D8%A7%20%D9%85%D9%86%D9%8A%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%D8%A3%D9%8A%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%83%D9%85%20%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F127%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%D8%A3%D9%8A%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%8A%D9%81%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F127%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%D8%A3%D9%8A%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%8A%D9%81%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F705%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F465%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D8%B9%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%B1%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F')
javascript:openquran(13,4,4)
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F3036%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2475%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F(%E2%80%8F135%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%85%203/806%20%D9%88%204/807%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F316%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D9%87%D9%88%20%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%207/2659%D8%8C%20%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A8%2011/252%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=32#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=32#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=32#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=32#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=32#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=32#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّبي ّلم والقَاَضي والمفتي والشيخ المر ُيستحّب للعاَلم والمع وغّيرهم اعلم أنه 
مّمن يقَتدى به ويؤخذ عنه: أن يجتنب الفعاََل والقواَل والتصّرفاَت التي

ّتَب عليه ًاَ فيهاَ، لنه إذا فعلَْ ذلك تر ّقَ ظاَهرهاَ خلف الصواب وإن كاَن مح
جملتهاَ: توهم كثير مّمن يعلم ذلك منه أن هذا جاَئز على ظاَهره مفاَسإد من

ًا، ومنهاَ وقوع الناَس فيه بكلْ حأاَل، وأن يبقَى ًا معمولً به أبد ًاَ وأمر ذلك شرع
ُيسيئون باَلتنقَص، واعتقَاَدهم نقَصه وإطلق ألسنتهم بذلك؛ ومنهاَ أن الناَس 

ّفرون َن ُي َتسقَط رواياَته الظّن به فينفرون عنه، و غّيرهم عن أخذ العلم عنه و
ُله من وشهاَدته، ويبطلُْ العملْ بفتواه، ويذهُب ركون النفوس إلى ماَ يقَو

بمجموعهاَ؟ العلوم، وهذه مفاَسإد ظاَهرة؛ فينبغي له اجتناَب أفرادهاَ، فكيف
ًاَ في نفس المر لم يظهره، فإن ّقَ فإن احأتاَج إلى شيء من ذلك وكاَن مح

أظهَره أو ظهَر أو رأى المصلحَة في إظهاَره ليعلم جوازه وحأكُم الشرع فيه،
ُته لتعلموا أنه ليس فينبغي أن ُته ليس بحرام، أو إنماَ فعل يقَوَل: هذا الذي فعل

ُله كذا وكذا. بحرام إذا كاَن ُته، وهو كذا وكذا، ودلي  على هذا الوجه الذي فعل

ّي رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/845 ٍءد الساَعد عن سإهلْ بن سإع
ّله عنه قاَل: رأيُت لمنبر، رضي ال ّله عليه وسإلم قاََم على ال ّله صلى ال رسإوَل ال

َد إلى ّبر على الرض، ثم عاَ لته، ثم أقبلَْ على فك َغ من صل المنبر حأتى فر
ّناَُس! ّيهاَ ال ّلُموا َصلتي" الناَس فقَاَل: "أ َع َت لل َو لبي  َتّموا  َتأ لل َذا  َه ْعُت  َن ّنَماَ َص إ

ّيُة والحأاَديُث في لف َهاَ َص ّن ٌة كحديث "إ  )27  ( "هذا الباَب كثير

ًاَ وقاَل: رأيُت )28  ( وفي البخاَري ًاَ شرَب قاَئم ّي ّله : أن عل ّله صلى ال رسإوَل ال
والحأاَديُث والثاَُر في هذا المعنى في .عليه وسإلم فعلَْ كماَ رأيتموني فعلُت

 الصحيح مشهورة.

لع إذا فعلَْ ذلك ُع للمتبو ُله التاَب  أو نحوه باَُب ماَ يقَو

ُيقَتدى به ُيستحّب للتاَبع إذا رأى من شيخه وغّيره مّمن  ًاَ في اعلم أنه  شيئ
َله ّية السإترشاَد، فإن كاَن قد فع ظاَهره مخاَلفة للمعروف أن يسأله عنه بن

ّينه له: َب ًا وهو صحيٌح في نفس المر،  لمد َله عاَ َكه، وإن كاَن فع ًاَ تدار  ناَسإي

ُأسإاَمة بن زيد رضي فقَد رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/846 عن 
ّله عنهماَ َفَة حأتى إذا كاَن ال َعَر ّله عليه وسإلم من  ّله صلى ال َع رسإوُل ال قاَل: دف

ُة باَلّشعب ّله؟! فقَاَل: "الّصل َة ياَ رسإول ال َفباََل ثم توضأ، فقَلُت: الصل نزَل، 
 )29  (.أماََمَك"

ّله عليه ُأسإاَمة ذلك، لنه ظّن أن النبّي صلى ال وسإلم نسي قلُت: إنماَ قاَل 
 صلة المغرب، وكاَن قد دخلْ وقتهاَ قرَب خروجه.

ّله! ماَ ورويناَ في صحيحيهماَ، قوَل سإعد بن أبي وقاَص: ياَ رسإوَل 2/847 ال
ًاَ ّله إني لراه مؤمن  )30  ( .لك عن فلن؟ وال

ّلى وفي صحيح مسلم، 3/848 ّله عليه وسإلم ص عن بريدة؛ أن النبّي صلى ال
لت ًاَ لم تكْن الصلوا يوَم الفتح بُوضوء واحأد، فقَاَل عمر: لقَد صنعَت اليوَم شيئ
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ُعَمُر! تصنعه، ُتُه ياَ  ْع َن ًا َص َعْمد الصحيح  ونظاَئر هذا كثيرة في"فقَاَل: "
 )31  ( مشهورة.

 باَُب الَحّث على الُمَشاَورة

ّله تعاَلى: ُهْم في قاَل ال لوْر َوشاَ لر     { ] والحأاَديُث الصحيحُة159 [آل عمران: }  الْم
ٌة  مشهورة. في ذلك كثير

ّله سإبحاَنه ُتغني هذه الية الكريمة عن كلّْ شيء، فإنه إذا أمَر ال وتعاَلى في و
ّله عليه وسإلم باَلمشاَورة مع أنه ّيه صلى ال ّبه نب ًاَ، ن ّي ًاَ جل أكملْ الخلق، كتاَبه نّص

 فماَ الظن بغيره؟.

ُق بدينه َيث ُيشاَور فيه َمن  ُيستحّب لمن هّم بأمر أن  وخبرته وحأذقه واعلم أنه 
ُيشاَور جماَعة باَلصفة المذكورة ُيستحّب أن  َوَرعه وشفقَته. و ونصيحته و
ّين لهم ماَ فيه من ُيب َده من ذلك المر، و ويستكثر منهم، ويعّرفهم مقَصو

ّق ولة مصلحة ومفسدة ُد المُر باَلمشاَورة في حأ ّك ًاَ من ذلك، ويتأ إن علم شيئ
كاَلسلطاَن والقَاَضي ونحوهماَ، والحأاَديث الصحيحة في المور العاَمة

ّله لعه إلى أقوالهم كثيرة مشاَورة عمر بن الخطاَب رضي ال َبه ورجو عنه أصحاَ
َقَول من المستشاَر إذا كاَن باَلصفة مشهورة، ثم فاَئدة المشاَورة ال

بذل الوسإع المذكورة، ولم تظهر المفسدة فيماَ أشاَر به، وعلى المستشاَر
 في النصيحة وإعماَل الفكر في ذلك.

ّله عنه،عن فقَد رويناَ في صحيح مسلم، 1/849 ّي رضي ال عن تميم الدار
ّله ّله صلى ال لصيَحُة، قاَلوا: لمن ياَ رسإول ال ّن ّديُن ال عليه وسإلم أنه قاَل: "ال

ّله؟! لميَن رسإول ال لل لة الُمْس له وأئّم لل َوَرسُإو له  لب لكتاَ له و ّل لل لهْم قاَل:  لت  )32  (."َوعاَّم

عن أبي ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي وابن ماَجه، 2/850
ّله عنه  قاَل: هريرة رضي ال

َتشاَُر ّله عليه وسإلم: "الُمْس ّله صلى ال َتَمٌن" قاَل رسإول ال ْؤ  )33  (.ُم

لب ْي لط َكلَم باَُب الَحّث على   ال

ّله تعاَلى: َناَحَأَك قاَل ال لفْض َج َواْخ لنيَن}     { لم ْؤ  ]88[الحجر: لللُم

ّله ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/851 ّي بن حأاَتم رضي ال عن عد
ّله صلى ٍءة، عنه قاَل:قاَل رسإول ال َتْمَر ّق  لش لب ْو  َل َو ّناََر  ُقَوا ال ّت ّله عليه وسإلم: "ا ال

َلْم ٍءة" َفَمْن  َب ّي َط ٍءة  للَم َك لب َف ْد  لج  )34  (.َي

ّله عنه، قاَل:قاَل ورويناَ في صحيحيهماَ، 2/852 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى ُكلّْ رسإول ال َقٌة،  َد له َص ْي َل َع لس  ّناَ لمَن ال ُكلّْ سُإلَمى  ّله عليه وسإلم: " ال

لعيُن ُت َقٌة، و َد لن َص ْي َن ْث ْيَن ال َب لدُل  ْع َت له الّشْمُس  لفي ُع  ُل ْط َت ٍءم  ْو له َي لت ّب َدا الّرُجلَْ في 
َعُه ْيهاَ َمتاَ َعل َلُه  ُع  َف َتْر ْو  ْيهاَ أ َل َع ُلُه  لم َتْح َقٌة، َف َد َبُة َص ّي ّط للَمُة ال َك َوال َقٌة، قاَل:  َد َص

لشيهاَ َتم ٍءة  َو ْط ُكلّْ ُخ لب لق َو لري ّط لن ال َع َذى  ُتميُط ال َقٌة، و َد لة َص َقٌة إلى الّصل َد (."َص
35( 
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ُد مفاَصلْ أعضاَء للنساَن، قلُت: الّسلََمى بضم السين وتخفيف اللم: أحأ ا
َياَت بضم السين وفتح الميم وتخفيف الياَء، وتقَدم ضبطهاَ في وجمعه: سُإلَم

 أوائلْ الكتاَب.

ّله عنه قاَل:قاَل لي 3/853 ورويناَ في صحيح مسلم عن أبي ذّر رضي ال
لف ْعُرو لمَن الَم لقََرّن  َتْح ّله عليه وسإلم: "ل  َقَى النبّي صلى ال ْل َت َأْن  ْو  َل َو ًاَ  ْيئ َش

ٍءق أَخاََك ْل َط ٍءه  َوْج  )36  (."لب

 للمخاَطب باَُب اسإتحباَب بياَن الكلم وإيضاَحأه

ّله عنهاَ قاَلت:كاَن كلم رويناَ في سإنن أبي داود، 1/854 عن عاَئشة رضي ال
ّله صلى ُعه رسإول ال ًاَ فصلً يفهمه كلّْ َمن يسم ّله عليه وسإلم كلم  )37  ( .ال

ّله عنه،عن النبّي صلى ورويناَ في صحيح البخاَري، 2/855 عن أنس رضي ال
ّله عليه وسإلم، أنه ُتفهم عنه، وإذا أتى ال ًاَ حأتى  ّلم بكلمة أعاَدهاَ ثلث كاَن إذا تك

ّلم عليهم، ًاَ على قوم فس ّلم عليهم ثلث  )38  ( .سإ

 باَُب المزاحا

ّله عنه،أن رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/856 عن أنس رضي ال
ّله عليه وسإلم ّله صلى ال ٍءر ماَ رسإوَل ال ْي ُعَم كاَن يقَوُل لخيه الصغير: "ياَ أباَ 

َعلَْ ْيُر". َف َغ ّن  ال

ًاَ؛أن النبّي صلى ورويناَ في كتاَبي أبي داود والترمذي، 2/857 عن أنس أيض
ّله لن" ال ْي َن ُذ ُل َذا ا  )39  (صحيح.  قاَل الترمذي: حأديث عليه وسإلم قاَل له: "ياَ 

ّله 3/858 ًاَ؛أن رجلً أتى النبّي صلى ال عليه وسإلم ورويناَ في كتاَبيهماَ أيض
لد َل َو ُلَك على  لم ّله! احأملني، فقَاَل: "إني حأاَ لة" فقَاَل: ياَ فقَاَل: ياَ رسإوَل ال َق ّناَ ال

ّله ّله! وماَ أصنُع بولد الناَقة؟ فقَاَل رسإول ال ّله عليه وسإلم: رسإوَل ال صلى ال
ّ لإل للبلَْ  ُد ا َتل َهلْْ  َو ُق؟ " ّنو  )40  (  قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح."ال

ّله عنه قاَل:قاَلوا: ورويناَ في كتاَب الترمذي، 4/859 عن أبي هريرة رضي ال
ًاَ ياَ رسإوَل ّقَ لإلّ حَأ ُقوُل  ّله! إنك تداعبناَ. قاَل: "إني ل أ قاَل الترمذي: حأديث "ال

 )41  ( حأسن.

ّله عنهماَ،عن النبي ورويناَ في كتاَب الترمذي، 5/860 عن ابن عباَس رضي ال
ّله عليه ًا صلى ال لعد ْو ُه َم ْد لع َت َول  لزحْأُه  ُتماَ َول  لر أخاََك  ُتَماَ وسإلم قاَل: "ل 

َفُه لل ُتْخ  )42  (."َف

ُيداوم عليه، فإنه قاَل العلماَء: المزاحُا المنهّي عنه، هو الذي فيه إفراط و
ّله تعاَلى والفكر في مهماَت ُيشغلْ عن ذكر ال َة القَلب، و ُيورث الضحك وقسو

ُيسقَُط ُيورث الحأقَاَد، و لليذاء، و الدين، ويؤوُل في كثير من الوقاَت إلى ا
للَم من هذه المور فهو المباَحُا الذي كاَن رسإوُل المهاَبَة والوقاََر. فأماَ ماَ سَإ

ّله صلى ّله عليه وسإلم إنماَ كاَن يفعله ال ّله عليه وسإلم يفعله، فإنه صلى ال ال
الحأوال لمصلحة وتطييب نفس المخاَطب ومؤانسته، وهذا ل في ناَدر من
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّنٌة ًاَ، بلْ هو سإ َع منه قطع ْد ماَ نقَلناَه من مستحبٌة إذا كاَن بهذه الصفة، فاَعتم
ّقَقَناَه في هذه َيعظُم عن العلماَء وحأ الحأاَديث وبياَن أحأكاَمهاَ، فإنه مماَ 
ّله التوفيق.  الحأتياَُج إليه، وباَل

َعة  باَُب الّشفاَ

ُتستحّب الشفاَعة إلى ولة المر وغّيرهم من أصحاَب الحقَوق اعلم أنه 
ّد أو شفاَعًة في أمر ل يجوز تركُه؛ والمستوفين لهاَ ماَ لم تكن شفاَعًة في حأ

ٍءر على طفلْ أو مجنون أو وقف، أو نحو ذلك في ترك كاَلشفاَعة إلى ناَظ
ّلهاَ شفاَعة محّرمة تحرم على الشاَفع، بعض الحقَوق التي في وليته، فهذه ك

على غّيرهماَ السعي فيهاَ إذا علمهاَ؛ ويحرم على المشفوع إليه قبولهاَ، ويحرم
ّنة وأقوال علماَء المة، قاَل ودلئلُْ جميع ماَ ذكرته ظاَهرة في الكتاَب والس

ّله تعاَلى:  َعًة  {ال ْع َشفاَ َف َيْش َئًة     َمْن  ّي َعًة سَإ َفاَ ْع َش َف َيْش َوَمْن  ْنهاَ،  لم لصيٌب  َن َلُه  ُكْن  َي َنًة  حَأَس
ُكْن ًاَ}     َي لقَيت ٍءء ُم ُكلّْ َشْي ّلُه على  ْنهاَ، وكاََن ال لم ْفلٌْ  لك ] المقَيت: المقَتدر85[النساَء: َلُه 

ّدر، هذا قول أهلْ اللغة، وهو محكّي عن ابن عباَس وآخرين من والمقَ
الذي عليه المفسرين. وقاَل آخرون منهم المقَيت: الحفيظِ، وقيلْ المقَيت:

قوت كلْ دابة ورزقهاَ. وقاَل الكلبي: المقَيت المجاَزي باَلحسنة والسيئة،
ْفلْ فهو الحظِ لك وقيلْ المقَيت الشهيد، وهو راجع إلى معنى الحفيظِ. وأماَ ال

وأماَ الشفاَعة المذكورة في الية: فاَلجمهور على أنهاَ هذه والنصيب،
شفاَعة الناَس بعضهم في بعض؛ وقيلْ الشفاَعة الشفاَعة المعروفة، وهي

ّله أعلم. الحسنة أن يشفع إيماَنه بأنه يقَاَتلْ الكفاَر،  وال

عن أبي موسإى الشعري رضي ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/861
ّله عنه قاَل:كاَن النبي صلى ّله عليه وسإلم إذا أتاَه طاَلب حأاَجة أقبلْ على ال ال

ُعوا َف له ماَ أحَأّب" وفي جلساَئه فقَاَل: "اْش ّي لب َن لن  ّله على لساَ لضي ال ْقَ َي َو ْؤَجُروا،  ُت
َء رواية "ماَ ْؤَجُروا،"شاَ ُت لل لإلّي  ُعوا  َف ّلُه على  وفي رواية أبي داود "اْش لض ال ْقَ َي ْل َو

َء" وهذه الرواية توّضح معنى رواية له ماَ شاَ ّي لب َن لن   )43  (الصحيحين.  للساَ

ّله عنهماَ في قصةورويناَ في صحيح البخاَري، 2/862 عن ابن عباَس رضي ال
له؟ قاَلت: بريرة وزوجهاَ، قاَل: لتي ْو َراجع َل ّله عليه وسإلم: " قاَل لهاَ النبّي صلى ال

ُع، قاَلْت: ل حأاَجَة لي ياَ رسإول َف ّله تأمرني؟ قاَل: إنماَ أْش  )44  (فيه". ال

لدَم عيينُة بنورويناَ في صحيح البخاَري، 3/863 َق عن ابن عباَس، قاَل: لماَ 
بن بدر نزَل على ابن أخيه الحّر بن قيس، وكاََن من النفر حأصن بن حأذيفة

ُيدنيهم عمُر رضي ّله عنه، فقَاَل عيينة: ياَ بن أخي! لك وجٌه عند هذا الذين  ال
فاَسإتأذَن له عمَر، فلماَ دخلْ قاَل: هي ياَ بن المير فاَسإتأذْن لي عليه،

ُتعطيناَ الجزَل ّله ماَ  ول تحكُم بينناَ باَلعدل، فغضَب عمر حأتى الخطاَب! فو ال
ُيوقع به، فقَاَل الحّر: ياَ أميَر ّله عّز وجلّْ قاَل لنبيه هّم أن  المؤمنين! إن ال

ّله عليه وسإلم: ْأُمْر صلى ال َو َو  ْف َع لذ ال لهلين}     {ُخ لن الجاَ َع لرْض  ْع لف، وأ ُعْر باَل
ّله ماَ جاَوزهاَ عمُر حأين تلهاَ ] وإن هذا199[العراف:  من الجاَهلين، فو ال

ًاَ عند كتاَب ّقاَف ّله تعاَلى عليه، وكاَن و  )45  (. ال

لر ْبشي ّت لة باَُب اسإتحباَب ال ّتهنئ  وال
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ّله تعاَلى: لب أّن قاَل ال لمْحرا ّلي في ال ُيص لئٌم  ُهو قاَ َكُة و لئ ْتُه الَمل َد َفناَ َبّشُرَك     { ُي ّلَه  ال
َيى} َيْح ُبْشَرى}     {ولّماَ جاَءْت ] وقاَل تعاَلى:39[آل عمران: لب لهيَم باَل ُلناَ إبَرا ُرسُإ

ْد ] وقاَل تعاَلى:31[العنكبوت: َقَ َل َو ُبْشَرى     { لهيَم باَل ْبَرا ُلناَ إ َءْت ُرسُإ ]69 [هود:}  جاَ
ٍءم} تعاَلى: وقاَل للي ُغلم حَأ لب ُه  َناَ َبّشْر َف َتَخْف  {] وقاَل تعاَلى: 101[الّصاَفاَت: { ُلوا ل  قاَ

ٍءم للي َع ٍءم  ُغل لب ُه  َبّشُرو ُلوا ل  { ] وقاَل تعاَلى:28 [الذارياَت:}  َو ٍءم     قاَ ُغل لب ُنبّشُرَك  ّناَ  ْوَجلْْ إ َت
ٍءم للي َومْن  {تعاَلى:  ] وقاَل53 [الحجر:}  َع َق  َبّشْرناَهاَ بإسْإَح َف َكْت  لح َفَض لئَمٌة  ُتُه قاَ َواْمرأ

ُقَوََب ْع َي َق  لء إسْإَح لت  {] وقاَل تعاَلى: 71 [هود:}  َوَرا َل َقاَ ّلَه     لإذ  لإّن ال َيُم  َكُة ياَ َمْر لئ الَمل
ٍءة للَم َك لب َبّشُرَك  ْنُه}     ُي َبّشُر ]، وقاَل تعاَلى:45الية[آل عمران: لم ُي ّلذي  ّلُه     {ذلَك ا ال

ُلوا الّصاَلحاَت لم َع َو ُنوا  ّلذيَن آَم ُه ا َد لد، ] وقاَل تعاَلى:23[الشورى: }  عباَ لعباَ َبّشْر  َف }
ْوَل َقَ لمعوَن ال َت َيْس ّلذيَن  َنُه}     ا لبعوَن أحْأَس ّت َي لشُروا  {] وقاَل تعاَلى: 18ـ17[الزمر: َف ْب َوأ

ُدوَن َع ُتو ُتْم  ْن ُك ّلتي  لة ا ّن لنيَن تعاَلى: ] وقاَل30 [فّصلت:}  باَلَج لم ْؤ َترى الُم ْوَم  َي }
ُهْم ُنوُر َعى  َيْس لت  لمناَ ْؤ لمْن     والُم لري  َتْج ّناٌَت  ْوَم َج َي ُكُم ال ُبْشَرا لهْم  لن لهْم وبأيَماَ لدي ْي َأ ْيَن  لتهاَ     َب َتْح

َهاَُر ْن ُهْم ] وقاَل تعاَلى:12 [الحديد:}  ال ّب ُهْم َر َبّشُر ُي ُهْم     { َل ٍءت  ّناَ َوَج ٍءن  َوا لرْض َو ْنُه  لم ٍءة  لبَرحْأَم
لعيٌم َن لقَيٌم     لفيهاَ   ].21 [التوبة:}  ُم

ًا في الصحيح مشهورة، فمنهاَ وأماَ الحأاَديث الواردة في البشاَرة فكثيرة جد
ّله عنهاَ ببيت في الجنة من قصب ل نصَب فيه حأديث تبشير خديجة رضي ال

ّله عنه المخّرج في  . ومنهاَ)46  ( ول صخب حأديث كعب بن ماَلك رضي ال
بأعلى صوته: في قصة توبته قاَل: سإمعت صوت صاَرخ يقَوُل )47  ( الصحيحين

ّله ياَ كعَب بن ماَلك أبشر، فذهَب الناَُس يبشرونناَ، وانطلقَُت أتأّمم رسإوَل ال
ًاَ يهنئوني باَلتوبة، ويقَولون: ًاَ فوج ّله عليه وسإلم يتلقَاَني الناَُس فوج صلى ال

ّله ّله صلى ال َد، فإذا رسإوُل ال ّله تعاَلى عليك حأتى دخلُت المسج ليهنئك توبُة ال
ُيهرول حأتى صاَفحني عليه ّله  َله الناَس، فقَاَم طلحُة بن عبيد ال وسإلم حأو

ّنأني، وكاَن كعٌب ّلمُت على رسإول وه ل ينساَهاَ لطلحة؛ قاَل كعُب: فلماَ سإ
ّله عليه وسإلم قاَل ّله صلى ال ٍءم ال ْو َي لر  ْي لبَخ لشْر  ْب ُهه من السرور: "أ ُق وج ْبر ُي وهو 

ُذ ْن ْيَك ُم َل َع ُأّمَك". َمّر  ْتَك  َلد  َو

لح ّتسبي للْ ونحوهماَ باَُب َجواز التعّجب بلفظِ ال ّتهلي  وال

ّله عنه؛أن رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/864 عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه ّقَده النبّي صلى ال ُنب، فاَنسلّْ فذهَب فاَغّتسلَْ، فتف وسإلم لقَيه وهو ُج

ّله عليه وسإلم، َة؟!" قاَل: ياَ النبّي صلى ال ْيَر ُهَر ْنَت ياَ أباَ  ُك ْيَن  فلماَ جاَء قاَل: "أ
ُأجاَلَسك حأتى أغّتسلْ، فقَاَل: رسإول ُنب فكرهُت أن  ّله! لقَيتني وأناَ ُج ال

ْبحاََن ْنُجُس" "سُإ َي لمَن ل  ْؤ ّله! إّن الُم  )48  (.ال

لت ورويناَ في صحيحيهماَ 2/865 ّله عنهاَ:أن امرأة سإأل عن عاَئشة رضي ال
ّله عليه وسإلم عن غّسلهاَ من الحيض، فأمَرهاَ كيف تغتسلُْ قاَل: النبّي صلى ال

لفْرَصًة لذي  لري "ُخ َطه َت لبَهاَ، قاَلت: كيف أتطهُر بهاَ؟ قاَل:  ّهري  َط َت َف ٍءك  لمْس لمْن 
َهاَ، ُتهاَ إلّي فقَلُت: لب لري، فاَجتذب ّه َط َت له!  ّل ْبحاََن ال ْيَف؟ قاَل: سإ َك تتبعي أثَر قاَلت: 

 )49  (.الدم"

قلُت: هذا لفظِ إحأدى رواياَت البخاَري، وباَقيهاَ رواياَت مسلم بمعناَه،
لفرصة بكسر الفاَء وباَلصاَد المهملة: القَطعة. والمسك بكسر الميم: وهو وال

المعروف، وقيلْ الميم مفتوحأة، والمراد الجلد، وقيلْ أقوال كثيرة: الطيب
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية
تأخذ قليلً من مسك فتجعله في قطنة أو صوفة أو خرقة أو والمختاَر أنهاَ

ّيَب المحلّْ وتزيلَْ الرائحَة الكريهة؛ وقيلْ: إن نحوهاَ فتجعله في الفرج ُتط ل
ّله أعلم. المطلوب منه إسإراع علوق  الولد، وهو ضعيف، وال

ُأّم ورويناَ في صحيح مسلم 3/866 ّيع  َب ُأخَت الّر ّله عنه:أن  عن أنس رضي ال
ّله عليه وسإلم، فقَاَل: حأاَرثة ًاَ، فاَختصموا إلى النبّي صلى ال جرحأت إنساَن

لقََصاََص ّله "ال ّله! أتقَتّص من فلنة وال ّيع. ياَ رسإول ال َب ُأّم الُر لقََصاََص". فقَاَلت  ال
له ياَ ّل ْبحاََن ال ّله عليه وسإلم: "سُإ ُيقَتّص منهاَ؟ فقَاَل النبّي صلى ال ّيع! ل  َب ُأّم الُر

ّله لقََصاَُص كتاَُب ال  قلُت: أصلْ الحديث في الصحيحين، ولكن هذا)50  ("ال
ّيع َب  المذكور لفظِ مسلم وهو غّرضناَ هناَ، والُر

 بضم الراء وفتح الباَء الموحأدة وكسر الياَء المشددة.

ّله عنهماَ ورويناَ في صحيح مسلم، 4/867 لعمراَن بن الُحصين رضي ال عن 
ُأسإرت، فاَنفلتْت وركبْت ناَقَة النبّي في حأديثه الطويلْ: في قصة المرأة التي 

ّله عليه ّنهاَ، فجاَءت فذكروا صلى ال ّله تعاَلى لتنحر وسإلم، ونذرْت إن نّجاَهاَ ال
ّله صلى ْئَس ماَ ذلك لرسإول ال لب ّله!  ْبحاََن ال ّله عليه وسإلم، فقَاَل: "سُإ ال

ْتهاَ"  )51  (.َجَز

ّله عنه، 5/868 ورويناَ في صحيح مسلم،عن أبي موسإى الشعري رضي ال
ّله عنه... الحديث، وفي آخره: ياَ في حأديث السإتئذان أنه قاَل عمر رضي ال

ّله عليه ّله صلى ال لب َرسُإول ال ًاَ على أْصحاَ َذاب َع َنّن  ُكو َت لب! ل  ْبَن الَخطاَ وسإلم، ا
ًاَ فأحأببُت أن ّله! إنماَ سإمعُت شيئ ّبَت. قاَل: سإبحاََن ال َث َت  )52  ( أ

ّله بن سإلم الطويلْ لماَ 6/869 قيلْ ورويناَ في الصحيحين في حأديث عبد ال
ّله! ماَ ينبغي لحأد أن يقَول ماَ لم يعلم، :إنك من أهلْ الجنة، قاَل: سإبحاَن ال

 )53  ( .وذكر الحديث

ّنهي عن لر باَلمعروف وال لر باَُب الم  المنك

لعظم هذا الباَب أهّم البواب، أو من أهّمهاَ لكثرة النصوص الواردة فيه،
ّدة الهتماَم به، وكثرة تساَهلْ أكثر الناَس فيه، ول يمكن اسإتقَصاَء موقعه وش

ّنَف العلماَء فيه متفّرقاَت، ماَ فيه هناَ لكن ل نخلّْ بشيء من أصوله، وقد ص
ّبهت فيه على مهماَت وقد جمعُت قطعًة منه في أوائلْ شرحا صحيح مسلم، ون

ُيستغنى عن معرفتهاَ، ّله تعاَلى:  ل  لر؛  {قاَل ال ْي ُعوَن إلى الَخ ْد َي ُأّمٌة  ُكْم  ْن لم ُكْن  َت ْل َو
ْأمروَن ُهُم     وي لئَك  َل ُأو َكر و َعن المن ْوَن  َه ْن َي َو لف  ْعرو للُحوَن}     باَلَم ْف ]104[آل عمران:  الُم

ْأُمْر  {وقاَل تعاَلى:  َو و ْف َع لذ ال لف     ُخ ُعْر ] وقاَل تعاَلى:199 [العراف:}  باَل
ُنوَن  { لم ْؤ ُهوَن     َوالُم ْن َي َو لف  ْعُرو ْأُمُروَن باَلَم ٍءض، ي ْع َب ُء  للياَ ْو ُهْم أ ْعُض َب ْؤمناَُت  لر}     والُم َك ْن لن الُم َع

ْوَن  {] وقاَل تعاَلى: 71[التوبة: َه َتناَ َي ُنوا ل  ُه}     كاَ ُلو َع َف ٍءر  َك ْن ]79[الماَئدة: َعْن ُم
 مشهورة. والياَت بمعنى ماَ ذكرته

ّله عنه قاَل ورويناَ في صحيح مسلم، 1/870 عن أبي سإعيد الخدري رضي ال
ًا :سإمعُت رسإوَل َكر ْن ُكْم ُم ْن لم ّله عليه وسإلم يقَول: "َمْن رأى  ّله صلى ال ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُه ّيْر َغ ُي ْل له، َف لب ْل َقَ لب َف ْع  لط َت َيْس َلْم  له، فإْن  لن للساَ لب َف ْع  لط َت َيْس َلم  له، فإْن  لد َي َعُف لب َوذلَك أْض
لن لليَماَ  )54  (."ا

ّله عنه،عن النبي صلى ورويناَ في كتاَب الترمذي، 2/871 عن حأذيفة رضي ال
ّله عليه وسإلم ُوّن ال َه ْن َت َل َو لف،  ْعُرو ْأُمُرّن باَلَم َت َل له  لد َي لب لسي  ْف َن لذي  ّل َوا لن قاَل: " َع

ًاَ لعقَاَب ُكْم  ْي َل َع َعَث  ْب َي َتعاَلى أن  ّلُه  َكّن ال لش ُيو َل ْو  َأ لر،  َك ْن َفل الُم َنُه  ُعو ْد َت ُثّم  ْنُه،  لم
ُكْم َل َتَجاََب   )55  (الترمذي: حأديث حأسن.   قاَل"ُيْس

ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي وابن ماَجه، بأسإاَنيد 3/872
ّيهاَ الناَس، إنكم تقَرؤون عن أبي بكر الصديق رضيصحيحة ّله عنه قاَل: ياَ أ ال

ّلذيَن  {هذه الية:  ّيهاَ ا ُتْم     ياَ أ ْي َد َت ْه َذا ا ُكْم َمْن َضلّْ إ َيُضّر ُكْم ل  ُفَس ْن ُكْم أ ْي َل َع ُنوا  }       آَم
ّله عليه وسإلم105[الماَئدة: ّله صلى ال لإّن ] وإني سإمعُت رسإول ال يقَول: "

له ْي َد َي ُذوا على  َلْم يأُخ َف للَم  ّظاَ َذا رأوا ال ّناََس إ ٍءب ال لعقَاَ لب ّلُه  ُهُم ال ُعّم َي ْوَشَك أْن  أ
ْنُه"  )56  (.لم

عن أبي سإعيد،عن ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي وغّيرهماَ، 4/873
ّله عليه ٍءن النبّي صلى ال َطاَ ْل َد سُإ ْن ٍءل ع ْد َع للَمُة  َك لد  ْفَضلُْ الجهاَ وسإلم قاَل: "أ

ٍءر  )57  ( ، قاَل الترمذي: حأديث حأسن."جاَئ

ُتذكر، وهذه الية الكريمة َيغتّر قلت: والحأاَديُث في الباَب أشهر من أن  مماَ 
بهاَ كثير من الجاَهلين ويحملونهاَ على غّير وجههاَ، بلْ الصواب في معناَهاَ:

َيضّركم َضللُة َمن ضلّْ. ومن جملة ماَ أمروا ُأمرتم به فل  أنكم إذا فعلتم ماَ 
المر باَلمعروف والنهي عن المنكر، والية قريبة المعنى من قوله تعاَلى: به

لل ُغ}     {ماَ على الّرسُإو َبل  ].18[العنكبوت: لإلّ ال

واعلم أن المر باَلمعروف والنهي عن المنكر له شروط وصفاَت معروفة
ّنهاَ إحأياَء علوم الدين، وقد أوضحُت ليس هذا موضع بسطهاَ، وأحأسُن مظاَ

ّله التوفيق مهماَتهاَ في شرحا مسلم، .وباَل

ّلسان     كتاب    حفظ ال
o  باَُب حأفظِ اللساَن   

  فصلْ: ينبغي أن يحفظِ المرء لساَنه   
o  لميَمة ّن لة وال َب لغي    باَُب تحريم ال
o  َبة لغي ّد ال ُق بح ّل ٍءت تتع لهّماَ لن ُم    باَُب بياَ

  َفصلْ: يحرم ذكر الغيبة وسإماَعها   
o  لسه ُع به الغيبَة عن نف َف ْد َي لن ماَ  َبياَ    باَُب 
o  َبة لغي لمن ال َباَحُا  ُي لن ماَ  َبياَ    باَُب 

  ّول: التظلم    ال
  الثاَني: السإتعاَنة على تغيير المنكر   
  الثاَلث: السإتفتاَء   
  الرابع: تحذير المسلمين من الشّر ونصيحتهم   
  ًا بفسقَه أو بدعته    الخاَمس: أن يكون ُمجاَهر
  الساَدس: التعريف   

o  َلرهما له أو غّي له أو صاَحأب لخ َع غّيبَة شي لر مْن سَإم    باَُب أم
o  لب ْل َقَ لة باَل َب ْي لغ    باَُب ال
o  َلة منها َب ْو ّت لة وال ْيب لة الغ ّفاَر َك    باَُب 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

o  باٌَب في النميمة   
  ُ     لملت إليه نميمة لزمه أمور :   َمْن حُأ

  الول: أن ل يصدقه   
  ّبح فعله .   الثاَني: أن ينهاَه عن ذلك وينصحه ويقَ
  ّله تعاَلى    الثاَلث: أن يبغَضه في ال
  الرابع: أن ل يظّن باَلمنقَول عنه السوء   
  َلك ماَ حُأكي لك على التجسس    الخاَمس: أن ل يحم
  الساَدس: أن ل يرضى لنفسه ماَ نهى النّماََم عنه   

o  ُلمور لة ا ُول لث إلى  للْ الَحدي ْقَ َن    باَُب النهي عن 
o  لة ّثاَبت لب ال ْنَساَ َل ّنهي عن الطعن في ا    باَُب ال
o  لتَخاَر ْف ّنهي عن ال    باَُب ال
o  باَُب النهي عن إظهاَر الشماَتة باَلمسلم   
o  لة منهم لري لتقَاَر المسلميَن والّسْخ لم احْأ َتحري    باَُب 
o  لة الّزور لم َشهاَد لظِ تحري َل لغّ    باَُب 
o  َلوها لة ونح ّي لط َع    باَُب النهي عن الَمّن باَل
o  ْعن ّل ّنهي عن ال    باَُب ال

  فصلْ: في جواز لعن أصحاَب المعاَصي   
  فصلْ: لعن المسلم حأرام   
  فصلْ: حأكم من لعن من ل يستحق   
  فصلْ: ماَ يجوز فعله للْمر باَلمعروف   

o  َعفاَء لء والّض َقَرا ُف لر ال ّنهي عن انتهاَ    باَُب ال
o  َُلها ُه اسإتعماَ ُيكر ٍءظ     باٌَب في ألفاَ

  فصلْ : ماَ ورد في تسمية العنب   
  ُهْم ُك َل ْه َو أ ُه َف ّناَُس  َلَك ال َه َذا قاََل الّرُجلُْ  لإ    فصلْ:
  فصلْ: النهي عن قول ماَ شاَء الله وشاَء فلن   
  لء كذا ْو ُيكره أن يقَول: ُمطرناَ بن    فصلْ: 
  ّي أو نصراني    فصلْ: يحرُم أن يقَوَل إن فعلُت كذا فأناَ يهود
  ًاَ أن يقَوَل لمسلم: ياَ كاَفر ّلظ ًاَ مغ !   فصلْ: يحرم عليه تحريم
  فصلْ:حأكم ماَ لو دعى مسلم على مسلم   
  ًاَ على كلمة الكفر ّفاَر مسلم َه الك    فصلْ:حأكم ماَ لو أكر
  للسإلم ًا على ا    فصلْ:حأكم ماَ لو أكره المسلُم كاَفر
  َق الكاَفُر باَلشهاَدتين بغير إكراه    فصلْ: إذا نط
  فصلْ:ماَ يقَاَل للخليفة   
  فصلْ:يحرم أن يقَول للسلطاَن شاَهاَن شاَه   
  فصلْ: في لفظِ السيد   
  ُيكره أن يقَول المملوك لماَلكه: ربي    فصلْ: 
  فصلْ:حأكم من قاَل مولي   
     فصلْ: في النهي عن سإّب الريح.
  ُيكره سإّب الحمى.    فصلْ: 
  فصلْ: في النهي عن سإّب الديك.   
  فصلْ: في النهي عن الدعاَء بدعوى الجاَهلية   
  ًا ُيسّمى المحّرُم صفر ُيكره أن     فصلْ: 
  ُيدعى باَلمغفرة    فصلْ: يحرُم أن 
  فصلْ: يحرم سإّب المسلم من غّير سإبب   
  فصلْ: اللفاَظ المذمومة   
  فصلْ: اللفاَظ المكروة   
  فصلْ:يكره أن يقَاَل : وحأق هذا الختم   
  ًَا ّله بك عين    فصلْ:يحرم أن يقَاَل : أنعم ال
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  فصلْ: في النهي أن يتناَجى الرجلن إذا كاَن معهماَ ثاَلث وحأده.
  ٍءة أخرى لن امرأ لن بد    فصلْ: نهي المرأة أن تخبَر زوَجهاَ بحس
  لء والبنين ّوج: باَلّرفاَ ُيقَاَل للمتز ُيكره أن     فصلْ: 
  فصلْ:يكره أن يقَاَل لشخص عن الغضب أذكر الله   
  فصلْ: أقبح اللفاَظ المذمومة   
  ّلهم اغّفر لي إن شئت ّدعاَء: ال ُيكره أن يقَوَل في ال    فصلْ: 
  ّله تعاَلى وصفاَته ُيكره الحلُف بغير أسإماَء ال    فصلْ: و
  ُيكره إكثاَُر الحلف في البيع    فصلْ: 
  ُيقَاَل قوُس قزحا ُيكره أن     فصلْ: 
  ٍءة أو نحوهاَ أن يخبَر غّيَره ُتلي بمعصي للنساَن إذا اب ُيكره ل    فصلْ: 
  للنساَن َد ا ّدث عب ّلف أن يح َيحرُم على المك    فصلْ:
     فصلْ:ماَ يقَاَل عند إخراج ماَل الصدقة. 
  فصلْ: ماَ ينهى عن فعله في الصلة   
  فصلْ:ماَ يكره في البيوع   
  ّله تعاَلى غّير الجنة.    فصلْ: يكره أن يسأُل بوجه ال
  ّفع به. ّله تعاَلى وتش ُع من سإأَل باَل ُيكره من    فصلْ: 
  َءك ّله بقَاَ    فصلْ: يكره أن يقَاَل أطاََل ال
  ُأمي لفداَك أبي و للنساَن لغيره:  ُيكره قول ا    فصلْ:ل 
  لجدال والُخصومة لمراء وال ُيذّم من اللفاَظ: ال    فصلْ: ماَ 
  ُيكره التقَعيُر في الكلم    فصلْ: 
  فصلْ:حأكم السمر بعد العشاَء   
  ُتسّمى العشاَء الخرة العتمة ُيكره أن     فصلْ: 
  ،ُء السّر ُلنهى عنه إفشاَ    فصلْ:في ا
  َته؟ من غّير ُيسأَل الرجلُْ: فيم ضرَب امرأ ُيكره أن  فصلْ: 

   حأاَجة.
  فصلْ:ماَ ورد في الشعر   
  ُة اللساَن ُينهى عنه الفحُش، وبذاء    فصلْ: ومماَ 
  فصلْ: يحرُم انتهاَُر الوالد والوالدة   

o  له لب وبياَن أقساَم َكذ    باَُب النهي عن ال
o  للنساَُن له ا ّثبت فيماَ يحكي    باَُب الحّث على الت
o  باَُب التعريض والتورية   
o  ٍءم قبيح ّلَم بكل ُله َمْن تك ُله ويفع    باَُب ماَ يقَو
o  ُتهاَ وليسْت مكروهًة ٍءة من العلماَء كراه ٍءظ حُأكي عن جماَع    باٌَب في ألفاَ

  فصلْ: فيماَ يكره قوله   
  ّله ُيكره أن يقَوَل افعلْْ كذا على اسإم ال    فصلْ: 
  ّله بينناَ في مستقَُر رحأمته َع ال    فصلْ:يكره أن يقَاَل جم
  ّكلُت على ربي الرّب الكريم    فصلْ:يكره أن يقَول تو
  لجْرناَ من الناَر    فصلْ:ل يقَلْْ: اللهّم أ
  ًا ًاَ أو دور ُيسّمى الطواُف باَلبيت شوط    فصلْ:يكره أن 
  فصلْ:يكره أن يقَاَل ُصمناَ رمضاََن   
  ُيكره أن يقَوَل: سإورة البقَرة    فصلْ: 
  ّله تعاَلى يقَول في كتاَبه    فصلْ: يكره أن يقَول: إن ال

ّلساَن  كتاَب حأفظِ ال

 باَُب حأفظِ اللساَن
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ّله تعاَلى: لقيٌب قاَل ال له َر ْي َد َل لإلّ  ٍءل  ْو َق لمْن  لفظُِ  ْل َي ٌد}     {وماَ  لتي ّله18[ق: َع ] وقاَل ال
ّبَك تعاَلى: لد}     {إّن َر لمْرَصاَ ّله14[الفجر: َلباَل ُه ال َيّسَر سإبحاَنه ]. وقد ذكرت ماَ 

َق، وأردُت أن أضّم إليهاَ ماَ ُيكره وتعاَلى من الذكاَر المستحبة ونحوهاَ فيماَ سإب
ًاَ ّين ًاَ لحأكاَم اللفاَظ، وُمب َيحرم من اللفاَظ ليكوَن الكتاَُب جاَمع أقساََمهاَ، أو 

َد يحتاَج إلى معرفتهاَ كلّْ متدين، وأكثُر ماَ أذكره فأذكُر من ذلك مقَاَص
ّله التوفيق.  معروف، فلهذا أترك الدلة في أكثره، وباَل

ّلف أن فصلْ: ًاَ اعلم أنه لكلّْ مك َنه عن جميع الكلم إل كلم يحفظَِ لساَ
ّنة تظهُر المصلحة فيه، ومتى اسإتوى الكلُم ُكه في المصلحة، فاَلس وتر

للمساَك عنه، لنه قد ينجّر الكلم المباَحا إلى حأرام أو مكروه، بلْ هذا كثير أو ا
ُلهاَ شيء.  غّاَلب في العاَدة، والسلمة ل يعد

ّله عنه ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/874 عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه وسإلم لر عن النبي صلى ال لخ لم ال ْو َي َوال له  ّل لمُن باَل ْؤ ُي قاَل: "َمْن كاََن 

ْو ًا أ ْير ُقَلْْ َخ َي ْل َيْصُمْت" َف  قلت: فهذا الحديث المتفق على صحته نّص)1  ( .لل
ًا، وهو الذي ظهرت له صريح في أنه ل ينبغي أن يتكلم إل إذا كاَن الكلم خير

للماَم الشاَفعي مصلحته، ومتى شّك في ظهور المصلحة فل يتكلم. وقد قاَل ا
ّله: إذا أراد الكلم فعليه أن يفكر قبلْ كلمه، فإن ظهرت المصلحة رحأمه ال

ّلم، وإن شّك لم يتكلم حأتى  تظهر. تك

عن أبي موسإى الشعري قاَل: قلُت ياَ رسإوُلورويناَ في صحيحيهماَ 2/875
ّي ّله، أ له ال لن للساَ لمْن  للُموَن  للَم الُمْس له" المسلمين أفضلُْ؟ قاَل: "َمْن سَإ لد َي )2  (. .َو

ّله عنه،عن ورويناَ في صحيح البخاَري، 3/876 عن سإهلْ بن سإعد رضي ال
ّله عليه ّله صلى ال َوماَ بيَن رسإول ال له  ْي َي َلْح َيْضَمْن لي ماَ بيَن  وسإلم قاَل: "َمْن 

له، أْضَمْن ْي َل ّنَة" لرْج  )3  (.َلُه الَج

عن أبي هريرة،أنه سإمع النبّي ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 4/877
ّله عليه وسإلم يقَول: َهاَ صلى ال لب لزّل  َي لفيهاَ  ّيُن  َب َت َي لة َماَ  للَم َك ْل لباَ ّلُم  َك َت َي َد  ْب َع لإّن ال "

لب" وفي رواية لر ْغ َوالَم لق  لر ْيَن الَمْش َب لمّماَ  َعد  ْب لر أ ّناَ َلى ال ْيَن لإ َب لمّماَ  ُد  َع ْب البخاَري: "أ
لق لر  )4  ( المغرب، ومعنى يتبين: يتفكر في أنهاَ خير أم ل.  من غّير ذكر"الَمْش

ّله عليه ورويناَ في صحيح البخاَري، 5/878 عن أبي هريرة،عن النبّي صلى ال
َتعاَلى ماَ وسإلم قاَل: له  ّل لن ال َوا لرْض لمْن  لة  للَم َك ّلُم باَل َك َت َي َل َد  ْب َع ً "إّن ال َهاَ باَل َل لقَي  ْل ُي

َد ْب َع َوإّن ال ٍءت،  َدَرجاَ َتعاَلى بهاَ  ّلُه  ُع ال َف َتعاَلى ل َيْر له  ّل لط ال لمْن سَإْخ لة  للَم َك ّلُم باَل َك َت َي َل
ً َلهاَ باَل لقَي  ْل ّنَم ُي َه لبهاَ في َج لوي  ْه لبهاَ  قلت: كذا في أصول البخاَري"َي ّلُه  ُع ال َف َيْر "

ٍءت" وهو صحيح: أي درجاَته، أو يكون تقَديره: ُيلقَي باَلقَاَف. َدَرجاَ  )5  ( يرفعه، و

للماَم ماَلك وكتاَبي الترمذي وابن ماَجه، 6/879 عن بلل ورويناَ في موطأ ا
ّله عليه وسإلم قاَل: بن الحاَرث المزني رضي ّله صلى ال ّله عنه؛أن رسإول ال ال

ُظن أْن "إّن الّرُجلَْ َي َكاََن  َتعاَلى ماَ  له  ّل لن ال َوا لرْض لمْن  لة  للَم َك ّلُم باَل َك َت َي َغ َماَ َل ُل ْب َت
لم ْو َي َنُه إلى  َوا لرْض َهاَ  لب َلُه  َتعاَلى  ّلُه  ُتُب ال ْك َي َغْت؛  َل ّلُم َب َك َت َي َل لإّن الّرُجلَْ  َو ُه،  ْلقَاَ َي

َتعاَلى له  ّل لط ال لمْن سَإَخ لة  للَم َك َتعاَلى باَل ّلُه  ُتُب ال ْك َي َغْت؛  َل َب َغ َماَ  ُل ْب َت ُظّن أْن  َي ماَ كاََن 
َطُه ُه" لبهاَ سَإَخ َقَاَ ْل َي لم  ْو َي  )6  (قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح.  إلى 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

عن سإفياَن بن عبدورويناَ في كتاَب الترمذي والنساَئي وابن ماَجه، 7/880
ّله عنه ّله رضي ال ّدثني بأمر أعتصم به، قاَل: ال ّله! حأ قاَل: قلت: ياَ رسإول ال

ّبَي ُقلْْ َر ّله! ماَ أخوف ماَ يخاَف علّي؟ " لقَْم" قلت: ياَ رسإول ال َت ُثّم اسْإ ّلُه  ال
َذا". فأخذ َه  بلساَن نفسه ثم قاَل: "

 )7  (قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح. 

ّله عنهماَ، قاَل:قاَل ورويناَ في كتاَب الترمذي، 8/881 عن ابن عمر رضي ال
ّله صلى له، فإّن رسإول ال ّل لر ال ْك لذ لر  ْي َغ لب َكلََم  لثُروا ال ْك ُت ّله عليه وسإلم: "ل  َة ال ْثَر َك

َوإّن لب،  ْل َقَ ْل ٌة ل َو َقْس َتعاَلى  له  ّل لر ال ْك لذ لر  ْي َغ لب لم  َكل َتعاَلى ال له  ّل لمَن ال لس  ّناَ َد ال َع ْب أ
لسإي َقَاَ ْلُب ال َقَ  )8  (."ال

ّله عليه ورويناَ فيه، 9/882 ّله صلى ال عن أبي هريرة قاَل:قاَل رسإول ال
ْيَن وسإلم: َب َوَشّر ماَ  له،  ْي َي َلْح ْيَن  َب َتعاَلى َشّر ماَ  ّله  ُه ال َوقاَ َدَخلَْ "َمْن  له  ْي َل لرْج

ّنَة  )9  (  قاَل الترمذي: حأديث حأسن."الَج

ّله عنه قاَل:قلُت ياَ رسإوَل ورويناَ فيه، 10/883 عن عقَبة بن عاَمر رضي ال
ُتَك ْي َب ْعَك  َيَس ْل َو َنَك  للساَ ْيَك  َل َع لسْك  ّله، ماَ النجاَة؟ قاَل: "أْم لك على ال ْب َوا

لتَك َئ لطي  )10  (  قاَل الترمذي: حأديث حأسن."َخ

ّله عنه،عن النبّي صلى ورويناَ فيه، 11/884 عن أبي سإعيد الخدري رضي ال
ّله ّفُر ال َك ُت ّلهاَ  ُك َء  ْعَضاَ َدم فإّن ال ْبُن آ َبَح ا َذا أْص ّلَساََن عليه وسإلم قاَل: "إ ال

َقَْمَت َت لن اسْإ ْنَك، فإ لم َنْحُن  لفيناَ فإنماَ  ّلَه  لق ال ُقَوُل: ات َت َوَجْجَت َف ْع لن ا َوإ َقَْمناَ،  َت اسْإ
َوَجْجناَ ْع  )11  (."ا

ّله ورويناَ في كتاَب الترمذي وابن ماَجه، 12/885 ُأّم حأبيبة رضي ال عن 
َلُه، عنهاَ،عن له ل  ْي َل َع َدَم  لن آ ْب لم ا َكل ُكلّْ  ّله عليه وسإلم: " ًا النبّي صلى ال لإلّ أْمر

ّله ًا ل ْكر لذ ْو  ٍءر، أ َك ْن َعْن ُم ًاَ  ْهي َن َو ٍءف،  ْعُرو  )12  (.َتعاَلى" لبَم

ّله عنه قاَل:قلت: ياَ ورويناَ في كتاَب الترمذي، 13/886 عن معاَذ رضي ال
ّله! ْلَت رسإول ال ْد سإأ َقَ َل ُيباَعدني من الناَر، قاَل:  ُيدخلني الجنة و أخبرني بعملْ 

ٍءم لظي َع ّلَه َعْن  ُد ال ُب ْع َت له:  ْي َل َع َتعاَلى  ّلُه  ُه ال َيّسَر لسيٌر على َمْن  َي َل ّنُه  له وإ لب لرُك  ُتْش لَ 
َتًصوُم َو َة،  لتي الّزكاَ ْؤ ُت َة، و لقَيُم الّصل ُت َو ًاَ،  ْيئ ْيَت، ثم قاَل: أل َش َب َتُحّج ال َو َرَمَضاََن، 

لر؟ ْي لب الَخ َوا ْب ّلَك على أ ُد ُء أ ْطفى ُي َئَة كماَ  لطي ُء الَخ لفى ْط ُت َقُة  َد َوالّص ّنٌة،  ْوُم ُج الّص
ُء للْ، ثم تل الَماَ ْي ّل لف ال ْو للْ في َج ُة الّرُج َوَصل ُهْم الناََر،  ُب ُنو َفى ُج َتجاَ َت لع     { لن الَمَضاَج }  َع

لبُرَك ُأْخ ُلوَن} ثم قاَل: أل  ْعَم َي له؟ حأتى بلغ { لم لة سَإناَ َو لذْر َو له  لد َوعُمو لر  لس الْم برأ
ّله! ُة قلت: بلى ياَ رسإول ال َو لذْر َو ُة،  ُه الّصل ُد َعُمو َو للسْإلُم،  لر ا قاَل: رأُس الْم

له لم َناَ ّلُه؟ قلت: بلى ياَ رسإول سَإ ُك لك ذلَك  لبَمل لبُرَك  ُأْخ ُد، ثم قاَل: أل  لجهاَ ّله! ال ال
ّله! َذا، قلت: ياَ رسإول ال َه ْيَك  َل َع ُكّف  وإناَ لمؤاخذون بماَ فأخذ بلساَنه ثم قاَل: 

ُكّب َي َهلْْ  َو ُأّمَك،  ْتَك  َل لك َث ّ نتكلم به؟ فقَاَل:  لإل لهْم  له ُوُجو لر على  ّناَ ّناََس في ال ال
ُد لئ لهْم؟ حَأَصاَ لت َن لس ْل ّذروة بكسر  قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح. قلت:"أ ال

 )13  ( الذال المعجمة وضّمهاَ: وهي أعله.
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

عن أبي هريرة،عن النبّي ورويناَ في كتاَب الترمذي وابن ماَجه، 14/887
ّله ُكُه ماَ ل صلى ال َتْر لء  لم الَمْر لن إسْإل له عليه وسإلم قاَل: "مْن حُأْس لني ْع  حأديث"َي

 )14  (حأسن. 

ّله بن عمرو بن العاَص؛أن ورويناَ في كتاَب الترمذي، 15/888 عن عبد ال
ّله عليه َنجاَ النبّي صلى ال إسإناَده ضعيف، وإنماَ)15  ( "وسإلم قاَل: "َمْن َصَمَت 

ّينه لكونه ُلب ًا، والحأاَديث الصحيحة بنحو ماَ ذكرته كثيرة، وفيماَ ذكرته  مشهور
ّفق، ّله في باَب الغيبة ُجَملْ من أشرت به كفاَية لمن و وسإيأتي إن شاَء ال

ّله التوفيق  ذلك، وباَل

مع ماَ وأماَ الثاَر عن السلف وغّيرهم في هذا الباَب فكثيرة، ول حأاَجة إليهاَ
ٍءن ّبه على عيو  منهاَ: )16  ( سإبق، لكن نن

لصاَحأبه: كم بلغناَ أن قّس بن سإاَعدة وأكثم بن صيفي اجتمعاَ، فقَاَل أحأدهماَ
ُتحصى، والذي وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقَاَل: هي أكثر من أن 

ّلهاَ، ُته ثماَنيُة آلف عيب، ووجدُت خصلًة إن اسإتعملتهاَ سإترَت العيوَب ك أحأصي
 ماَ هي؟ قاَل: حأفظِ اللساَن. قاَل:

ّله عنه قاَل: َمْن ْيلْ بن عياَض رضي ال ُفَض ّد كلَمه من ورويناَ عن أبي علّي ال َع
 عمله قلّْ كلُمه فيماَ ل يعنيه.

لبيع: ياَ ّله لصاَحأبه الّر للماَُم الشاَفعّي رحأمه ال ربيُع! ل تتكلم فيماَ ل وقاَل ا
ّلمَت باَلكلمة ملكتَك ولم تملكهاَ.  يعنيك، فإنك إذا تك

ّق ّله عنه قاَل: ماَ من شيء أحأ ّله بن مسعود رضي ال ورويناَ عن عبد ال
ُتوثقَه ُبع إن لم  َثلُْ الّس َثلُْ اللساَن َم َدا باَلسجن من اللساَن. وقاَل غّيُره: َم َع

 عليك.

ّله في رسإاَلته ُقَشيري رحأمه ال المشهورة ورويناَ عن السإتاَذ أبي القَاَسإم ال
قاَل: الصمُت سإلمٌة وهو الصلْ، والسكوُت في وقته صفُة الرجاَل؛ كماَ أن

ّله النطق في موضعه أشرُف الخصاَل، قاَل: سإمعت أباَ علّي الدقاَق رضي ال
ّق فهو شيطاٌَن أخرس. قاَل: فأماَ إيثاَر أصحاَب عنه يقَول: َمْن سإكَت عن الح

للَماَ علموا ماَ في الكلم من الفاَت، ثم ماَ فيه من حأظِّ المجاَهدة السكوَت ف
لت المدحا، والميلْ إلى أن يتميَز بين أشكاَله بحسن النطق النفس وإظهاَر صفاَ

ُد أركاَنهم في حأكم وغّير هذا من الفاَت، وذلك نعُت أرباَب الرياَضة، وهو أحأ
 الباَب: المناَزلة وتهذيب الخلق، ومماَ أنشدوه في هذا

َنك ُثعباَُن احأفظِْ لساَ ّنك إنه  للنساَُن * ل يلدغّ ّيهاَ ا  أ

َءه لنه * قد كاََن هاََب لقَاَ للْ لساَ لر من قتي  الشجعاَُن كم في المقَاَب

 )17  (

ّله: لشّي رحأمه ال َياَ  وقاَل الّر
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّيه لعمُرك إّن في ُأَم لسي عن ذنوب بني  ْف َن لل ْغلً *  َلُش  ذنبي 

ّيْه لإل لعلُم ذلَك ل  َهى  َناَ َت ُبهُم إليه *  لحأَساَ ّبي   على ر

ّله أصلَح ماَ ُه * إذا ماَ ال ْو ْد أت َق ّيْه وليَس بضاَئري ماَ   لد

لة َب لغي لميَمة باَُب تحريم ال ّن  وال

ًا في الناَس، حأتى ماَ اعلم أن هاَتين الخصلتين من أقبح القَباَئح وأكثرهاَ انتشاَر
يسلُم منهماَ إل القَليلْ من الناَس، فلعموم الحاَجة إلى التحذير منهماَ بدأُت

 بهماَ.

للنساََن بماَ فيه مماَ يكره، سإواء كاَن في بدنه أو دينه فأماَ الغيبة: فهي ذكُرك ا
زوجه أو أو دنياَه، أو نفسه أو َخلقَه أو ُخلقَه، أو ماَله أو ولده أو والده، أو

خاَدمه أو مملوكه، أو عماَمته أو ثوبه، أو مشيته وحأركته وبشاَشته، وخلعته
وعبوسإه وطلقته، أو غّير ذلك مماَ يتعلق به، سإواء ذكرته بلفظك أو كتاَبك، أو

أشرَت إليه بعينك أو يدك أو رأسإك أو نحو ذلك. أماَ البدن فكقَولك: رمزَت أو
ْيُن فكقَولك: أعمى أعرج أعمش ّد أقرع، قصير طويلْ أسإود أصفر. وأماَ ال

ًا فاَسإق سإاَرق خاَئن، ظاَلم متهاَون باَلصلة، متساَهلْ في النجاَسإاَت، ليس باَّر
َعهاَ، ُع الزكاَة مواض ل يجتنُب الغيبة. وأماَ الدنياَ: فقَليلُْ الدب، بوالده، ل يض

ًاَ، كثيُر الكلم، كثيُر الكلْ أو النوم، يناَُم يتهاَوُن باَلناَس، ل يرى لحأد عليه حأقَ
ّلق بوالده فكقَوله: أبوه في غّير وقته، يجلُس في غّير موضعه، وأماَ المتع

بزاز نخاَس نجاَر حأداد حأاَئك. وأماَ فاَسإق، أو هندي أو نبطي أو زنجي، إسإكاَف
ّبر ُمَراء، ُلق فكقَوله: سإيء الخلق، متك ّباَر، عاَجز ضعيُف القَلب، الُخ عجول ج

لسإُخ ُمتهّور عبوس، خليع، ونحوه. وأماَ الثوب: فواسإع َو الكّم، طويلْ الذيلْ، 
ُطه: ُيقَاَس الباَقي بماَ ذكرناَه. وضاَب  ذكُره بماَ يكره. الثوب ونحو ذلك، و

للماَم أبو حأاَمد الغزالي إجماَع المسلمين على أن الغيبة: ذكُرك وقد نقَلْ ا
ُه، وسإيأتي الحديث الصحيح المصّرحا بذلك.  غّيَرك بماَ يكَر

لة ٍءض على جه لضهم إلى بع للفساَد. هذا وأماَ النميمة: فهي نقَلُْ كلم الناَس بع ا
 بياَنهماَ.

تحريمهماَ وأماَ حأكمهماَ، فهماَ محّرمتاَن بإجماَع المسلمين، وقد تظاَهَر على
ّله تعاَلى: ّنة وإجماَع المة، قاَل ال َتْب الدلئلُْ الصريحُة من الكتاَب والس ْغ َي َول  }

ًاَ} ْعض َب ُكْم  ْعُض ٍءة ] وقاَل تعاَلى:12[الحجرات: َب ُهَمَز ُكلّْ  لل ْيلٌْ  َو ٍءة     { ]1 [الهمزة:}  ُلَمَز
ٍءء وقاَل تعاَلى: ٍءز َمّشاَ َهّماَ ٍءم}     { لمي َن  )18  ( ]11[القَلم: لب

ّله عنه عن ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/889 عن حأذيفة رضي ال
ّله عليه وسإلم َنّماٌَم النبّي صلى ال ّنَة  ْدُخلُْ الَج َي  )19  (."قاَل: "ل 

ّله ورويناَ في صحيحيهماَ، 2/890 ّله عنهماَ؛أّن رسإوَل ال عن ابن عباَس رضي ال
ّله لن في صلى ال ّذباَ َع ُي لن وَماَ  ّذباَ َع ُي ُهماَ  ّن َكبير" عليه وسإلم مّر بقَبرين فقَاَل: "إ
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َفكاََن ُهماَ  ُد َكبيٌر، أّماَ أحَأ ّنه  لة، قاَل: وفي رواية البخاَري: "بلى إ لميَم ّن لشي باَل َيْم
لمْن لتُر  َت َيْس َفكاََن ل  له وأماَ الَخُر  لل ْو  )20  (."َب

ّذباَن في كبير: أي في كبير في ُيع زعمهماَ أو قلُت: قاَل العلماَء: معنى وماَ 
 كبير تركه عليهماَ.

عن ورويناَ في صحيح مسلم وسإنن أبي داود والترمذي والنساَئي، 3/891
ّله ُهريرة رضي ال ْدُروَن أبي  َت ّله عليه وسإلم قاَل: "أ ّله صلى ال عنه؛أن رسإول ال

َبُة؟" ْي لغ ُه" ماَ ال ْكَر َي لبَماَ  ْكُرَك أخاََك  لذ ُله أعلُم، قاَل: " ّلُه ورسإو قيلْ: قاَلوا: ال
ُقَوُل َت له ماَ  لفي َتُه، أفرأيَت إْن كاََن في أخي ماَ أقوُل؟ قاَل: "إْن كاََن  ْب َت ْغّ لد ا َقَ َف

ْد َقَ َف ُقَوُل  َت له ماَ  لفي ُكْن  َي َلْم  ّتُه" َوإْن  َه  )21  ( قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح. َب

ّله عنه؛أن ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 4/892 عن أبي بكرة رضي ال
ّله عليه ّله صلى ال لبمنًى في حأجة رسإوَل ال وسإلم قاَل في خطبته يوم النحر 

ُكْم َء لدماَ َذا، الوداع: "إّن  َه ُكْم  لم ْو َي لة  َكُحْرَم ُكْم،  ْي َل َع ُكْم حَأَراٌم  ْعَراَض ُكْم وأ َل َوا َوأْم
َهلْْ في َذا، أل  َه ُكْم  لر ْه َذا في َش َه ُكْم  لد َل ْغُت؟" َب ّل  )22  (.َب

ّله عنهاَ ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 5/893 عن عاَئشة رضي ال
ّية كذا وكذا ـ قاَل قاَلْت:قلُت ُبك من صف ّله عليه وسإلم: حأس للنبّي صلى ال

لر بعُض الرواة: تعني َبْح لء ال لبَماَ لزَجْت  ْو ُم َل للَمًة  َك لت  ْل ُق ْد  َقَ َل قصيرة ـ فقَاَل: "
ْيُت َك لحأّب أني حَأ ُأ ًاَ فقَاَل: "ماَ  ْتُه" قاَلت: وحأكيُت له إنساَن ًاَ وأّن لي َلَمَزَج إنساَن

َذا َك َذا و  )23  (  قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح."َك

ّدة نتنهاَ قلُت: مزجته: أي خاَلطته مخاَلطة يتغيُر بهاَ طعُمه أو ريُحه لش
وقبحهاَ، وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمهاَ، وماَ أعلم

ًاَ من ُغ في الذّم لهاَ هذا المبلغ شيئ َوى الحأاَديث يبل َه لن ال َع ُق  ْنط َي َوَماَ  }     ّ َو إل ُه إْن 
ُيوحَأى ّله الكريم3 [النجم:}  َوحْأٌي   لطفه والعاَفية من كلْ مكروه. ] نسأُل ال

ّله عنه قاَل:قاَل رسإول ورويناَ في سإنن أبي داود، 6/894 عن أنس رضي ال
ّله ّله صلى ال ٍءس ال ُنحاَ لمْن  ْظفاٌَر  ُهْم أ َل ٍءم  ْو َقَ لب لبي َمَرْرُت  لرَج  ُع َلّماَ  عليه وسإلم: "

لريلُْ؟ ْب لج لء ياَ  ُؤل ْلُت: َمْن ه ُقَ َف ُهْم،  ُدوَر َوُص ُهْم  َه ُوُجو لمُشوَن  ّلذيَن َيْخ لء ا ُؤل َه قاَل: 
ُعوَن في َقَ َي َو لس  ّناَ ُلُحوَم ال ُلوَن  ُك لهْم يأ لض ْعَرا  )24  (."أ

ّله ورويناَ فيه، 7/895 ّله عنه،عن النبّي صلى ال عن سإعيد بن زيد رضي ال
لم عليه لل لض الُمْس لعْر َلَة في  لتطاَ َبى الّرباَ السْإ لمن أْر ّق" وسإلم قاَل: "إّن  لر حَأ ْي َغ .لب

 )25  (

ّله عنه قاَل:قاَل ورويناَ في كتاَب الترمذي، 8/896 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى ُبُه رسإول ال لذ ْك َي َول  ُنُه  َيخو لم ل  لل للُم أُخو الُمْس ّله عليه وسإلم: "الُمْس ال

ُلُه لم حَأَراٌم عْرُضُه وَماَ لل لم على الُمْس لل ُكلّْ الُمْس ُلُه،  ُذ َيْخ َوى هاَ هناَ، َول  ْقَ ّت َدُمُه، ال َو
ُه لقََر أخاَ َيْح لمَن الشّر أْن  ٍءء  لرى لب اْم قاَل الترمذي: حأديث حأسن. الُمْسلَم" لبحْس

 )26  (

ّله التوفيق.  قلُت: ماَ أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده، وباَل
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّد ُق بح ّل ٍءت تتع لهّماَ لن ُم َبة باَُب بياَ لغي  ال

لنساَن بماَ يكره، سإواء ذكرته قد ذكرناَ في الباَب الساَبق أن الغيبة: ذكرك ال
بلفظك أو في كتاَبك، أو رمزَت أو أشرَت إليه بعينك أو يدك أو رأسإك.

ُطه: كلّْ ماَ أفهمت به غّيرك نقَصاَن مسلم فهو غّيبة محّرمة، ومن ذلك وضاَب
ًا المحاَكاَة بأن ًاَ أو على غّير ذلك من الهيئاَت، مريد لطئ ْأ َط ًاَ أو ُم يمشي متعاَرج

َذكَر حأكاَية هيئة من ّقَُصُه بذلك، فكلّْ ذلك حأرام بل خلف، ومن ذلك إذا  َن َت َي
ًاَ ًا تنقَيصه ُمصنُف كتاَب شخص )27  ( بعينه في كتاَبه قاَئلً: قاَل فلن كذا مريد

َد بياََن َد أو بياََن ضعفه في والشناَعَة عليه، فهو حأرام، فإن أرا ّل ُيقَ غّلطه لئل 
ُيقَبلْ قوله، فهذا ليس ُيغتّر به و ُيثاَب عليهاَ العلم لئل  غّيبة، بلْ نصيحة واجبة 

قاَل قوم أو جماَعة كذا، وهذا إذا أراد ذلك، وكذا إذا قاَل المصنف أو غّيره:
للنساَن غّلط أو خطأ أو َجهاَلة وغّفلة، ونحو ذلك فليس غّيبة، إنماَ الغيبة ذكر ا

 بعينه أو جماَعة معينين.

بعُض ومن الغيبة المحّرمة قولك: فعلْ كذا بعُض الناَس أو بعض الفقَهاَء، أو
ّدعي َي ُينسب إلى الصلحا أو  ّدعي العلم، أو بعُض المفتين، أو بعض َمن  َي من 

َد، أو بعض َمن مّر بناَ اليوم، أو بعَض َمن رأيناَه، أو نحو ذلك إذا كاَن الزه
 يفهمه بعينه؛ لحصول التفهيم. المخاَطب

ًاَ يفهم به ومن ذلك غّيبة المتفقَهين والمتعبدين، فإنهم يعرضون باَلغيبة تعريض
ّله ُيقَاَل لحأدهم: كيف حأاَل فلن؟ فيقَول: ال ّله كماَ يفهم باَلصريح، ف ُيصلحناَ، ال

ّله الذي لم ُد ال ّله العاَفية، نحم ُيصلحه، نسأل ال ّله  يبتلناَ باَلدخول يغفر لناَ، ال
ّلة الحياَء، ُيعاَفيناَ من ق ّله  ّله من الشّر، ال ّله يتوُب عليناَ على الظلمة، نعوذ باَل ال

ّقَصه، فكلْ ذلك غّيبة محّرمة، وكذلك ُيفهم منه تن إذا قاَل: وماَ أشبه ذلك مماَ 
ّلناَ ّلناَ، أو ماَله حأيلة في هذا، ك ُيبتلى بماَ ابتليناَ به ك ُله، وهذه أمثلة فلن  نفع

هذا وإل فضاَبط الغيبة: تفهيمك المخاَطب نقَص إنساَن كماَ سإبق، وكلّْ
معلوم من مقَتضى الحديث الذي ذكرناَه في الباَب الذي قبلْ هذا عن صحيح

ّله أعلم. مسلم وغّيره ّد الغيبة، وال  في حأ

على المغتاَب ذكرهاَ، يحرم على الساَمع اعلم أن الغيبة كماَ يحرم فصلْ:
ًاَ يبتدىء بغيبة محّرمة أن ينهاَه اسإتماَعهاَ وإقرارهاَ فيجب على من سإمع إنساَن
ًا، فإن خاَفه وجب عليه ًا ظاَهر َيَخْف ضرر للنكاَُر بقَلبه ومفاَرقُة ذلك إن لم  ا

للنكاَر بلساَنه أو على قطع المجلس إن تمكن من مفاَرقته، فإن قدر على ا
أسإكْت وهو الغيبة بكلم آخر لزمه ذلك، فإن لم يفعلْ عصى، فإن قاَل بلساَنه

ٌق ل يخرُجه عن يشتهي بقَلبه اسإتمراُره، فقَاَل أبو حأاَمد الغزالي: ذلك نفاَ
ّد من كراهته بقَلبه، ومتى اضطّر إلى المقَاَم في ذلك المجلس للثم، ول ب ا

ُيمكنه المفاَرقة الذي فيه ُيقَبلْ منه ولم  للنكاَر أو أنكر فلم  الغيبة وعجز عن ا
ّله تعاَلى بطريق حأرم عليه للصغاَء للغيبة، بلْ طريقَه أن يذكَر ال السإتماَع وا

أو يفكر في أمر آخر ليشتغلْ عن اسإتماَعهاَ، ول يضّره بلساَنه وقلبه، أو بقَلبه،
وإصغاَء في هذه الحاَلة المذكورة، فإن بعد ذلك السماَع من غّير اسإتماَع

الغيبة ونحوهاَ وجب عليه تمكن بعد ذلك من المفاَرقة وهم مستمّرون في
ّله تعاَلى:  ّلذيَن  {المفاَرقة، قاَل ال ْيَت ا َذا رأ لإ ّتى     َو ُهْم حأ ْن َع لرْض  ْع لتناَ فأ َيُخوُضوَن في آياَ

له لر ْي َغّ ٍءث  لدي لم     يخوُضوا في حَأ ْو َقَ َع ال ْكَرى َم ّذ َد ال ْع َب ْد  ُع ْقَ َت َفل  ْيطاَُن  ّنَك الّش َي لس ْن ُي َوإّماَ 
لميَن لل ّظاَ  ].68 [النعاَم:}  ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُدعي إلى وليمة، ّله عنه؛ أنه  فحضَر، ورويناَ عن إبراهيم بن أدهم رضي ال
بنفسي فذكروا رجلً لم يأتهم، فقَاَلوا: إنه ثقَيلْ، فقَاَل إبراهيم: أناَ فعلُت هذا

ُيغتاَب فيه الناَس، فخرج ولم يأكلْْ ثلثة أياَم. ومماَ ًاَ  حأيُث حأضرُت موضع
 أنشدوه في هذا:

َعَك لبْه َوسَإْم لق  ْط ّن لن عن ال لن اللساَ ْو لح * كَص لع القَبي  ُصْن عن سإماَ

لله لئ لح * شريٌك لقَاَ لع القَبي َد سإماَ ّنَك عن لبْه فإ  فاَنت

ُع به الغيبَة عن َف ْد َي لن ماَ  َبياَ لسه باَُب   نف

ّنة، ولكني أقتصُر ٌة في الكتاَب والس منه على اعلم أن هذا الباَب له أدلٌة كثير
ًاَ انزجَر بهاَ، ومن لم يكن كذلك فل ّفقَ للشاَرة إلى أحأرف، فمن كاَن مو ينزجر ا

 بمجلدات.

الغيبة، وعمدة الباَب أن يعرَض على نفسه ماَ ذكرناَه من النصوص في تحريم
ّله تعاَلى:  ٍءل  {ثم يفكر في قول ال ْو َق لمْن  لفظُِ  ْل َي ٌد     ماَ  لتي َع لقيٌب  له َر ْي َد َل ]18 [ق:}  لإلّ 

َنُه وقوله تعاَلى: ُبو َتْحَس َو لظيٌم     { َع له  ّل َد ال ْن لع َو  ُه َو ًاَ  ّين ذكرناَه من ] وما15َ [النور:}  َه
لط"الحديث الصحيح  لمْن سَإَخ لة  للَم َك ّلُم باَل َك َت َي َل َلهاَ إّن الّرُجلْ  لقَي  ْل ُي ّله تعاَلى ماَ  ال

ّنَم َه َهاَ في َج لب لوي  ْه َي ّدمناَه في باَب حأفظِ اللساَن)28  ( "باَلً   وغّير ذلك مماَ ق
ّله ناَظر إلّي. ّله شاَهدي، ال ّله معي، ال  وباَب الغيبة، ويضّم إلى ذلك قولهم: ال

ّله أن رجلً قاَل له: إنك تغتاَبني، َغ وعن الحسن البصري رحأمه ال فقَاَل: ماَ بل
ّكَمَك في حأسناَتي.  قدُرك عندي أن أحأ

ًا ًاَ أحأد ّله قاَل: لو كنُت ُمغتاَب ّي ورويناَ عن ابن المباَرك رحأمه ال لغّتبُت والد
ّق بحسناَتي.  لنهماَ أحأ

لمن َباَحُا  ُي لن ماَ  َبياَ َبة باَُب  لغي  ال

ُتباَحا في أحأوال للمصلحة، َهاَ اعلم أّن الغيبَة وإن كاَنت محّرمة فإنهاَ  ّوُز ل والُمج
 أسإباَب: غّرض صحيح شرعي ل يمكن الوصوُل إليه إل بهاَ، وهو أحأد سإتة

ّول: التظلم ّلم إلى السلطاَن والقَاَضي ، فيجوز للمظلومال أن يتظ
ًاَ وغّيرهماَ مّمن له ولية أو له قدرة على إنصاَفه من ظاَلمه فيذكُر أن فلن

 ظلمني وفعلْ بي كذا وأخذ لي كذا، ونحو ذلك.

ّد العاَصي إلى الصواب، فيقَول المنكر الثاَني: السإتعاَنة على تغيير ور
المنكر: فلن يعملُْ كذا فاَزجْره عنه ونحو ذلك، لمن يرجو قدرته على إزالة

ًاَ. ويكون مقَصوده التوسإلْ إلى إزالة  المنكر، فإن لم يقَصد ذلك كاَن حأرام

يقَوَل للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو فلن بكذا، ، بأنالثاَلث: السإتفتاَء
ّقَي ودفع الظلم فهلْ له ذلك أم ل؟ وماَ طريقَي في الخلص منه وتحصيلْ حأ

 عني؟ ونحو ذلك.
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

فهذا وكذلك قوله: زوجتي تفعلُْ معي كذا، أو زوجي يفعلُْ كذا ونحو ذلك،
جاَئز للحاَجة، ولكن الحأوط أن يقَول: ماَ تقَوُل في رجلْ كاَن من أمره كذا، أو

زوج أو زوجة تفعلُْ كذا، ونحو ذلك، فإنه يحصلْ به الغرض من غّير تعيين، في
ُلهاَ: ومع ذلك ّله تعاَلى وقو فاَلتعيين جاَئز لحديث هند الذي سإنذكره إن شاَء ال
ّله ياَ رسإول ّله! إن أباَ سإفياََن رجلٌْ شحيح.. الحديث. ولم ينههاَ رسإوُل ال ال

ّله  عليه وسإلم. صلى ال

 ، وذلك من وجوه:ونصيحتهم الرابع: تحذير المسلمين من الشّر

منهاَ جرحا المجروحأين من الرواة للحديث والشهود، وذلك جاَئز بإجماَع
 المسلمين، بلْ واجب للحاَجة.

لليداع ومنهاَ ماَ اسإتشاَرك إنساَن في مصاَهرته أو مشاَركته أو إيداعه أو ا
عنده أو معاَملته بغير ذلك وجب عليك أن تذكر له ماَ تعلمه منه على جهة

ُته أو مصاَهُرته أو النصيحة، فإن حأصلْ الغرض بمجّرد قولك ل تصلُح لك معاَمل
ُة بذكر المساَوىء، وإن لم يحصلْ ل تفعلْْ هذا أو نحو ذلك لم تجز الزياَد

ًا الغرض إل باَلتصريح بعينه فاَذكره بصريحه. ومنهاَ إذا رأيَت َمن يشتري عبد
ًاَ باَلسرقة أو الزناَ ّين ذلك للمشتري معروف أو الشرب أو غّيرهاَ، فعليك أن تب

ًاَ به، ول يختّص ًاَ إن لم يكن عاَلم بذلك، بلْ كلْ من علم باَلسلعة المبيعة عيب
 وجب عليه بياَنه للمشتري إذا لم يعلمه.

ٍءق يأخذ عنه ٍءع أو فاَسإ ُد إلى مبتد ّد ًاَ يتر ْفَت أن ومنهاَ إذا رأيت متفقَه لخ العلم 
ُيشترط أن ّقَه بذلك، فعليك نصيحته ببياَن حأاَله، و َد النصيحَة، يتضّرَر المتف يقَص

ُد، أو َيحملُْ الُمتكلَم بذلك الحس َلُط فيه، وقد  ُيغ ّبُس الشيطاَُن عليه وهذا مماَ  َل ُي
ّطْن ّيلُْ إليه أنه نصيحٌة وشفقٌَة، فليتف ُيخ  لذلك. ذلك، و

ًاَ لهاَ، ومنهاَ أن ل يكون له ولية ل يقَوم بهاَ على وجههاَ، إماَ بأن ل يكون صاَلح
ًاَ أو مغفلً ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولية وإماَ بأن يكون فاَسإقَ

َيصلُح، أو يعلم ذلك منه لتعاَمله بمقَتضة حأاَله ول ّلي من  ُيو َله و يغتّر عاَمة ليزي
ّثه على السإتقَاَمة أو يستبدل به.  به، وأن يسعى في أن يح

ًا بفسقَه أو كاَلمجاَهر بشرب الخمر، أو بدعته الخاَمس: أن يكون ُمجاَهر
ّلي المور الباَطلة، مصاَدرة الناَس وأخذ الُمكس، وجباَية ًاَ، وتو الموال ظلم

ُيجاَهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إل أن يكون لجوازه فيجوز ذكره بماَ 
 سإبب آخر مماَ ذكرناَه.

ًاَ بلقَب كاَلعمش والعرج ، فإذا كاَنالساَدس: التعريف للنساَن معروف ا
ّية التعريف، والصّم والعمى والحأول والفطس وغّيرهم، جاَز تعريفه بذلك بن

بغيره كاَن أولى. فهذه ويحرُم إطلُقه على جهة النقَص، ولو أمكن التعريف
ُتباَحا بهاَ الغيبة على ماَ  ذكرناَه. سإتة أسإباَب ذكرهاَ العلماَء مماَ 

للحأياَء وآخرون للماَم أبو حأاَمد الغزالي في ا من ومّمن نّص عليهاَ هكذا ا
ُلهاَ ظاَهرة من الحأاَديث الصحيحة المشهورة، وأكثُر هذه العلماَء، ودلئ

 مجمع على جواز الغيبة بهاَ. السإباَب
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنهاَ؛ أن رويناَ في صحيحي البخاَري 1/897 ومسلم،عن عاَئشة رضي ال
ْئَس أُخو رجلً اسإتأذَن على لب َلُه  ُنوا  َذ ْئ ّله عليه وسإلم فقَاَل: "ا النبّي صلى ال

لة" َعشيَر لب. احأتّج به البخاَري على جواز غّيبة أهلْ الفساَد وأهلْ ال َي  )29  ( الّر

ّله عنه ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 2/898 عن ابن مسعود رضي ال
ّله صلى ّله عليه وسإلم قسمًة، فقَاَل رجلٌْ من النصاَر: قاَل:قسَم رسإوُل ال ال

ٌد بهذا وجَه َد محم ّله ماَ أرا ّله عليه وال ّله صلى ال ّله تعاَلى، فأتيُت رسإوَل ال ال
ُهه ّيَر وج ُته، فتغ َذا وسإلم فأخبر َه لمْن  َثَر  ْك َي بأ لذ ُأو ْد  َقَ َل ّلُه ُموسَإى  لحأَم ال وقاَل: "َر

َبَر" ًاَ وفي بعض رواياَته: قاَل ابن مسعود: فقَلُت ل أرفُع إليه بعد هذا َفَص .حأديث
 )30  (

ُيقَاَل فيه.  قلُت: احأتّج به البخاَري في إخباَر الرجلْ أخاَه بماَ 

ّله عنهاَ قاَلت:قاَل ورويناَ في صحيح البخاَري، 3/899 عن عاَئشَة رضي ال
ّله صلى لنناَ رسإوُل ال لدي لمْن  لن  لرفاَ ْع َي ًاَ  ُفلن َو ًاَ  ُفلن ُظّن  ّله عليه وسإلم: "َماَ أ ال

ًاَ ْيئ  )31  (."َش

 قاَل الليث بن سإعد ـ أحأد الرواة ـ: كاَناَ رجلين من المناَفقَين.

ّله 4/900 عنه ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، عن زيد بن أرقَم رضي ال
ّله عليه وسإلم في سإفر ّله صلى ال فأصاََب الناََس فيه قاَل:خرجناَ مع رسإول ال

ُد ٌة، فقَاَل عب َفّضوا شد ْن َي ّله حأتى  ُتنفقَوا على َمن عند رسإول ال ُأبّي: ل  ّله بن  ال
لرَجّن العّز منهاَ الذّل، فأتيُت من حأوله، ُيْخ َناَ إلى المدينة ل وقاَل: لئن رجع

ُأبّي. النبّي ّله بن  ُته بذلك، فأرسإلَْ إلى عبد ال ّله عليه وسإلم فأخبر صلى ال
ّله تعاَلى تصديقَه:  وذكر الحديث، لفقَوَن  {وأنزل ال َءَك الُمناَ َذا َجاَ [المناَفقَون: }  إ

 )32  (]. 1

ّله )33  (هند  وفي الصحيح حأديث عليه امرأة أبي سإفياَن وقولهاَ للنبي صلى ال
 .وسإلم: "إن أباَ سإفياَن رجلْ شحيح" إلى آخره

ّله عليه وسإلم لهاَ:  )34  ( وحأديث فاَطمة بنت قيس أماَ"وقول النبّي صلى ال
ُلوٌك، ْع َفُص َيُة  لو له" معاَ لقَ لت َعْن عاَ َعَصاَ  َيَضع ال َفل  ٍءم  ْه ُبو َج  .وأّماَ أ

له له أو صاَحأب لخ َع غّيبَة شي لر مْن سَإم لرهماَ باَُب أم  أو غّي

َلهاَ، فإن ّدهاَ ويزجَر قاَئ لغّيبَة مسلم أن ير لم ينزجْر اعلم أنه ينبغي لمن سإمع 
َق ذلَك لد ول باَللساَن، فاَر المجلس، باَلكلم زجَره بيده، فإن لم يستطع باَلي

ّق، أو كاََن من أهلْ الفضلْ َبَة شيخه أو غّيره مّمن له عليه حأ لغّي َع  فإن سإم
ُء بماَ ذكرناَه أكثر.  والّصلحا، كاَن العتناَ

ّله عنه،عن النبّي رويناَ في كتاَب الترمذي، 1/901 عن أبي الدرداء رضي ال
ّله عليه له صلى ال له َوْج َعْن  ّلُه  ّد ال له َر لخي لض أ لعْر َعْن  ّد  ّناََر وسإلم قاَل: "َمْن َر ال

لة" لقَياََم ْوَم ال  )35  (قاَل الترمذي: حأديث حأسن.  َي
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لعتباَن بكسر العين ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 2/902 في حأديث 
لكي بضّمهاَ ّله عنه في حأديثه الطويلْ المشهور على المشهور، وحُأ رضي ال

ّله عليه وسإلم ّدْخُشم؟ قاَل:قاَم النبّي صلى ال ّلي، فقَاَلوا: أين ماَلك بن ال ُيص
لحّب ُي ّله عليه فقَاَل رجلْ: ذلك مناَفق ل  َله، فقَاَل النبّي صلى ال ّلَه ورسإو ال

ُقَلْْ ذلَك، أل َت َوْجَه وسإلم: "ل  لبذلَك  ُد  لري ُي ّلُه،  لإلّ ال لإلَه  ْد قاََل ل  َق ُه  له؟" َتَرا ّل (.ال
36( 

ّله:أن عاَئذ بن ورويناَ في صحيح مسلم، 3/903 عن الحسن البصري رحأمه ال
ُعبيد عمرو وكاَن من ّله عليه وسإلم دخلَْ على  ّله صلى ال أصحاَب رسإول ال

ّله بن زياَد فقَاَل:" أي ّله عليه وسإلم ال ّله صلى ال بنّي إني سإمعُت رسإوَل ال
َعاَء ُهُم، فقَاَل له: اجلْس، فإنماَ يقَول: "إّن َشّر الّر ْن لم ُكوَن  َت ّياََك أْن  َطَمُة، فإ الُح

ّله عليه وسإلم، فقَاَل: وهلْ كاَنْت لهم أنَت من ٍءد صلى ال لب محّم ُنخاَلة أصحاَ
لرهم نخاَلٌة؟! َدهم وفي غّي ّنَخاَلُة بع  )37  (."إنماَ كاَنت ال

ّله عنه في حأديثه ورويناَ في صحيحيهماَ، 4/904 عن كعب بن ماَلك رضي ال
ّله عليه وسإلم وهو جاَلٌس في الطويلْ في قصة توبته قاَل:قاَل النبّي صلى ال

َعلَْ َف للمة: ياَ رسإول القَوم بتبوك "ماَ  ٍءك؟" فقَاَل رجلٌْ من بني سَإ لل ْبُن ماَ ْعُب  َك
ّله! حأبَسه ّله عنه: ال ُذ بن جبلْ رضي ال ْيه، فقَاَل له ُمعاَ َف ْط لع ُه والنظُر في  ُبردا

ّله بئَس ماَ ًا، فسكَت رسإول ال ّله! ماَ علمناَ عليه إل خير ّله ياَ رسإوَل ال قلَت، وال
ّله عليه وسإلم صلى  )38  ( .ال

ْطفاَه: جاَنباَه، وهو إشاَرة إلى لع للمة بكسر اللم؛ و  إعجاَبه بنفسه. قلت: سَإ

ّله وأبي طلحة رضي ورويناَه في سإنن أبي داود، 5/905 عن جاَبر بن عبد ال
ّله عنهم ُذُل ال َيْخ ٍءء  لمن اْمرى ّله عليه وسإلم: "ماَ  ّله صلى ال قاَل:قاَل رسإول ال

َأ لمْن اْمَر له  لفي َقَُص  َت ْن ُي َو ُتُه  له حُأْرَم َهُك في َت ْن ُت ٍءع  لض ْو ًاَ في َم للم َلُه ُمْس َذ لإلّ َخ له  لعْرَض
لمْن َتُه، وَماَ  ُنْصَر له  لفي لحّب  ُي ٍءن  لط ْو ّلُه في َم ٍءع ال لض ْو ًاَ في َم للم ْنُصُر ُمْس َي ٍءء  لى اْمر

له، لض لعْر لمْن  له  لفي َقَُص  َت ْن لحب ُي ُي ٍءن  لط ْو ّلُه في َم ُه ال َنَصَر له إل  لت لمْن حُأْرَم له  لفي َهك  َت ْن ُي َو
َتُه  )39  (."ُنْصَر

ّله عليه وسإلم قاَل: ورويناَ فيه، 6/906 عن معاَذ بن أنس،عن النبّي صلى ال
َتعاَلى ّلُه  َعَث ال َب ُأراه قاَل ـ  ٍءق ـ  لف لمْن ُمناَ ًاَ  لمن ْؤ َلْحَمُه "َمْن حَأَمى ُم لمي  َيْح ًاَ  َلك َم

َوَمْن َرَمى ّنَم،  َه لر َج لمْن ناَ لة  لقَياََم ْوَم ال ّلُه َي َبَسُه ال َنُه حَأ ْي ُد َش ُيري ٍءء  لبَشْي ًاَ  للم ُمْس
ّتى ّنَم حأ َه لر َج لجْس َقاََل على  لمّماَ   )40  (."َيْخُرَج 

لب ْل َقَ لة باَل َب ْي لغ  باَُب ال

ّدث غّيرك بمساَوىء اعلم أن سإوء الظّن حأرام مثلْ القَول: فكماَ يحرم أن تح
ّله تعاَلى: ّدث نفسك بذلك وتسيء الظّن به، قاَل ال إنساَن، يحرم أن تح

ُبوا  { لن َت ّظّن     اْج لمَن ال ًا  لثير  ].12 [الحجرات:}  َك

ّله عنه؛ ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/907 عن أبي هريرة رضي ال
ّله ّله صلى ال لذُب أن رسإوَل ال ْك ّظّن أ ّظّن فإّن ال َوال ُكْم  ّياَ عليه وسإلم قاَل: "إ

لث" لدي  )41  (.الَح
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ُد القَلب  وحأكُمُه)42  ( والحأاَديُث بمعنى ماَ ذكرته كثيرة، والمراد بذلك عقَ
وحأديث النفس إذا لم يستقَّر ويستمّر عليه على غّيرك باَلسوء، فأماَ الخواطر

ُبه فمعفٌو عنه باَتفاَق العلماَء، لنه َق له صاَحأ ل اختياََر له في وقوعه، ول طري
ّله في الصحيح إلى النفكاَك عنه، وهذا هو المراد بماَ ثبَت صلى عن رسإول ال

َثْت ّد لتي ماَ حَأ ُلّم َوَز  َتَجاَ ّلَه  ّله عليه وسإلم أنه قاَل: "إّن ال َلْم ال ُفَسهاَ ماَ  ْن له أ لب
ْعَملْْ" َت ْو  له أ لب ّلم  َك َت تستقَّر. قاَل العلماَء: المراد به الخواطر التي ل )43  ( َت

ًا أو غّيَره؛ فمن خطَر له لغّيبة أو كفر لطُر  ٌء كاَن ذلك الخاَ الكفُر قاَلوا: وسإوا
ٍءد لتحصيله، ثم َصرفه في الحاَل فليس بكاَفر ول ٍءر من غّير تعّم َط مجّرد َخ

 عليه. شيء

ّدمناَ في باَب الوسإوسإة في الحديث الصحيح أنهم قاَلوا: ياَ رسإوَل ّله! وقد ق ال
ّلَم به، قاَل: ُدناَ ماَ يتعاَظُم أن يتك ُد أحأ لريُح يج لن "ذلََك َص لليَماَ  " وغّير)44  ( "ا

 معناَه. ذلك مماَ ذكرناَه هناَك وماَ هو في

ٍءر اجتناَبه، وإنماَ الممكن اجتناَب ّذ السإتمرار وسإبُب العفو ماَ ذكرناَه من تع
ًاَ. ومهماَ عرَض لك هذا الخاَطُر عليه فلهذا كاَن السإتمرار وعقَد القَلب حأرام

للعراض عنه وذكر التأويلت ُعه باَ باَلغيبة وغّيرهاَ من المعاَصي وجَب عليك دف
 الصاَرفة له عن ظاَهره.

للحأياَء  للماَم أبو حأاَمد الغزالي في ا : إذا وقع في قلبك ظّن السوء )45  (قاَل ا
ُق الفّساَق، فهو من وسإوسإة ّذبه فإنه أفس ُتك الشيطاَن يلقَيه إليك، فينبغي أن 

ّله ٍءة     {إْن تعاَلى: وقد قاَل ال َل لبَجهاَ ًاَ  ْوم َق ُبوا  لصي ُت ُنوا أْن  ّي َب َت َف َبإ  َن لب ٌق  لسإ ُكْم فاَ َء لبُحوا     جاَ ُتْص َف
لميَن} لد َناَ ُتْم  ْل َع َف يجوز تصديق إبليس، فإن كاَن هناَك ] فل6[الحجرات: على ماَ 

الظّن؛ ومن علمة إسإاَءة قرينة تدل على فساَد واحأتملْ خلفه، لم تجز إسإاَءة
ُبك معه عّماَ كاَن عليه، فتنفُر منه ّير قل وتستثقَله وتفتر عن الظّن أن يتغ

ّيئته، فإّن الشيطاََن قد يقَّرُب إلى القَلب بأدنى مراعاَته وإكرامه والغّتماَم بس
ُيلقَي إليه أن هذا من فطنتك وذكاَئك وسإرعة َء الناَس، و ٍءل مساَوى ّبهك، خياَ تن

ٌق بغرور ّله تعاَلى، وإنماَ هو على التحقَيق ناَط وإن المؤمن ينظر بنور ال
َء ُتسي ّذبه لئل  ُتك ّدقه ول  ُتص الشيطاَن وظلمته، وإن أخبَرَك عدٌل بذلك فل 

ْد في مراعاَته وإكرامه، لز ٍءم ف ٌء في مسل الظّن بأحأدهماَ؛ ومهماَ خطَر لك سإو
لخيفًة من اشتغاَلك فإن ذلك َله  ُيلقَي إليك مث ُعه عنك فل  ُيغيظُِ الشيطاََن ويدف

ٍءة ل شّك فيهاَ فاَنصْحه في السّر باَلدعاَء له، َة مسلم بحّج ومهماَ عرفَت هفو
ّنك الشيطاَُن ْظه وأنت ول يخدع لع َتُه فل ت لبه، وإذا وعظ فيدعوك إلى اغّتياَ

لصه لعك على نقَ ّطل فينظُر إليك بعين التعظيم وتنظُر إليه مسروٌر باَ
للثم ْد تخليَصه من ا وأنت حأزيٌن كماَ تحزُن على نفسك باَلسإتصغاَر، ولكن اقص

ُكه لذلك النقَص َلك نقٌَص، وينبغي أن يكون تر بغير وعظك أحأّب إليك إذا دخ
 من تركه بوعظك. هذا كلم الغزالي.

َعه، قلت: قد ذكرناَ أنه يجُب عليه إذا عرَض له خاَطٌر بسوء الظن أن يقَط
ُع إلى الفكر في ذلك مصلحٌة شرعية، فإذا دعْت جاََز الفكُر في وهذا إذا لم تد

نقَيصته والتنقَيب عنهاَ كماَ في جرحا الشهود والرواة وغّير ذلك مماَ ذكرناَه
 ُيباَحا من الغيبة. في باَب ماَ

لة َب ْو ّت لة وال ْيب لة الغ ّفاَر َك  منهاَ باَُب 
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ُة إلى التوبة منهاَ، والتوبُة من اعلم أن كلّْ من ارتكب معصيًة لزمه المباَدر
ُيقَلع عن المعصية في ُيشترط فيهاَ ثلثة أشياَء: أن  ّله تعاَلى  الحاَل، حأقَوق ال

لزَم ألّ يعود إليهاَ. َيع  وأن يندَم على فعلهاَ، وأن 

ُيشترط فيهاَ هذه الثلثة، ورابع: وهو ّد الظلمة والتوبُة من حأقَوق الدميين  ر
للبراء منهاَ؛ فيجُب على المغتاَب التوبة إلى صاَحأبهاَ، أو طلب عفوه عنهاَ وا

ّد من اسإتحلله َمن َبه، بهذه المور الربعة، لن الغيبة حأّق آدمي، ول ب اغّتاَ
ّيَن ّد أن يب ُب ُتك فاَجعلني في حألّْ، أم ل  ماَ اغّتاَبه وهلْ يكفيه أن يقَول: قد اغّتب

ُنه، ُيشترط بياَ ّله: أحأدهماَ  فإن به؟ فيه وجهاَن لصحاَب الشاَفعي رحأمهم ال
ُيشترط، أبرأه من غّير بياَنه لم يصّح؛ كماَ لو أبرأه عن ماَل مجهول. والثاَني ل 

ّول أظهُر، لن ُيشترط علمه بخلف الماَل. وال ُيتساَمُح فيه فل  لن هذا مماَ 
ًاَ أو ّيت لة م لغّيبة؛ فإن كاَن صاَحأُب الغيب للنساَََن قد يسمُح باَلعفو عن غّيبة دوَن  ا

ُيكثَر ّذَر تحصيلُْ البراءة منهاَ؛ لكن قاَل العلماَء: ينبغي أن  ًاَ فقَد تع غّاَئب
ُيكثر من الحسناَت.  السإتغفاَر له والدعاَء و

لغيبة أن يبرئه منهاَ ول يجُب عليه ذلك ُيستحّب لصاَحأب ال ٌع واعلم أنه  لنه تبّر
ًا ًاَ متأكد ُيستحّب له اسإتحباَب لخيرته، ولكن  ّق، فكاَن إلى  للبراء، وإسإقَاَُط حأ ا

ّله ّلَص أخاَه المسلم من وباَل هذه المعصية، ويفوَز هو بعظيم ثواب ال ليخ
ّله تعاَلى: ّله سإبحاَنه وتعاَلى، قاَل ال لميَن تعاَلى في العفو ومحبة ال لظ َوالكاَ }

ْيظَِ َغ لنيَن}     ال لس لحّب الُمْح ُي له  ّل َوال لس  ّناَ لن ال َع لفيَن  َعاَ ] وطريقَُه في134عمران:  [آل َوال
ّكَر نفَسه أن هذا المر قد َع، ول سإبيلَْ إلى رفعه تطبيب نفسه باَلعفو أن يذ وق

َبه وخلَص أخي المسلم، وقد قاَل ّوَت ثوا ُأف ّله تعاَلى:  فل ينبغي أن  َولَمْن  {ال
لم َعْز لمْن  َل لإن ذلَك  َفَر  َغّ َو َبَر  لر     َص لذ ] وقاَل تعاَلى:43 [الشورى:}  الُمو َو     {ُخ ْف َع }  ال

 ]. والياَت بنحو ماَ ذكرناَ كثيرة.199[العراف:

ّله عليه وسإلم قاَل: ّله صلى ال ّلُه في وفي الحديث الصحيح أن رسإول ال َوال "
لن ْو له" َع لن أخي ْو َع ُد في  ْب َع َكاََن ال لد ماَ  ْب َع ّله:)46  ( ال  . وقد قاَل الشاَفعي رحأمه ال
ّدموَن من ُترضي فلم يرَض فهو شيطاَن. وقد أنشد المتقَ   :)47  ( اسْإ

َعاَُر قيلَْ لي قد ّذّل  َتى على ال َف َء إليك فلٌن * وُمقَاَم ال  أسإاَ

َناَ لعند لب  لديُة الذن ًا *  ْذر ُع َدَث  َناَ وأحْأ َء ْد جاَ َذاُر قلُت ق ْعت  ال

للبراء عن الغيبة هو الصواب. ُه من الحَث على ا وأماَ ماَ جاَء فهذا الذي ذكرناَ
ّللُْ َمن ظلمني، وعن ابن ُأحَأ سإيرين: لم عن سإعيد بن المسيب أنه قاَل: ل 

ّله تعاَلى حأّرم الغيبَة عليه، َهاَ له، لن ال ُل ّل ُأحأ ّللَْ ماَ ُأحأّرمهاَ عليه ف ُلحَأ وماَ كنُت 
ًا. فهو ضعيٌف أو غّلٌط، فإن ّله تعاَلى أبد ًاَ، حأّرمه ال ّللُْ محّرم َء ل يح الُمبرى

ًاَ ثبَت له، وقد تظاَهرت نصوُص الكتاَب ُيسقَط حأقَ ّنة على وإنماَ  والس
ُيحملْ كلُم ابن لقَط. أو  اسإتحباَب العفو وإسإقَاَط الحقَوق المختّصة باَلمس

للنساََن لو قاَل: أبحُت ًا، وهذا صحيح، فإن ا ُأبيح غّيبتي أبد سإيرين على أني ل 
َيحرم ُته كماَ  لغّيب َيحرُم على كلْ أحأد  ًاَ، بلْ  َيصْر مباَحأ عرضي لمن اغّتاَبني لم 

 غّيره. غّيبة
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ٍءم، كاََن"وأماَ الحديث:  ُكوَن كأبي َضْمَض َي ُكْم أْن  ُد لجُز أحَأ ْع َي له أ لت ْي َب لمْن  َذا َخَرَج  إ

لضي على لعْر لب ْقُت  ّد َتَص ّني  لإ لس" قاََل  ّناَ فمعناَه: ل أطلُب َمظلمتي مّمن )48  ( ال
ُع في إسإقَاَط َمظلمة كاَنت ظلمني ل َينف في الدنياَ ول في الخرة، وهذا 

للبراء. ّله موجودة قبلْ ا َدهاَ، وباَل ّد من إبراء جديد بع َده فل ب فأماَ يحدُث بع
 التوفيق.

 باٌَب في النميمة

َناَ بياََن َلهاَ وماَ جاَء في الوعيد عليهاَ وذكر حأقَيقَتهاَ ولكنه قد ذكرناَ تحريمهاَ ودلئ
للماَم أبو حأاَمد الغزالي رحأمه ُد الن في شرحأه. قاَل ا ّله: مختصٌر، ونزي ال

َينّم قوَل الغير إلى المقَول فيه، ُتطلق في الغاَلب على َمن  النميمُة إنماَ 
ّدهاَ كشف كقَوله: فلن يقَوُل فيك كذا، وليست النميمُة مخصوصًة بذلك، بلْ حأ

ُفه، سإواء كرهه المنقَول عنه، أو المنقَول إليه، أو ثاَلث، وسإواء ماَ يكره كش
لليماَء أو نحوهاَ، وسإواء كاَن كاَن الكشُف باَلقَول أو الكتاَبة أو الرمز أو ا

َقَُة النميمة المنقَوُل من القوال أو ْي لقَ َفَح ًاَ أو غّيره،  العماَل، وسإواء كاَن عيب
ُء السّر وهتُك الستر للنساَن أن يسكَت عن إفشاَ ُفه، وينبغي ل ُيكره كش عّماَ 

ُه من أحأوال الناَس إل ماَ ُع معصية، كلّْ ماَ رآ ٌة لمسلم أو دف في حأكاَيته فاَئد
ُيخفي ماََل نفسه فذكره فهو ُه  لملت إليه نميمة. قاَل: وإذا رآ وكلّْ َمْن حُأ

 :فيك فلن كذا، لزمه سإتة أمور نميمة وقيلْ له: قاَل

ّنماََم فاَسإٌق وهو مردود الخبر. ، لنالول: أن ل يصدقه  ال

ّبح  .فعله الثاَني: أن ينهاَه عن ذلك وينصحه ويقَ

ّله ّله تعاَلى، والبغُض في تعاَلى الثاَلث: أن يبغَضه في ال فإنه بغيض عند ال
ّله تعاَلى واجب.  ال

ّله تعاَلى:  السوء الرابع: أن ل يظّن باَلمنقَول عنه ًا  {لقَول ال لثير َك ُبوا  لن َت لمَن     اْج
 ].12 [الحجرات:}  الظّن

َلك ماَ حُأكي لك على والبحث عن تحقَيق التجسس الخاَمس: أن ل يحم
ّله تعاَلى:  ).12[الحجرات: َتَجّسُسوا}     {ول ذلك، قاَل ال

 فل يحكي نميمته. عنه الساَدس: أن ل يرضى لنفسه ماَ نهى النّماََم

ً ّله عنه رجل َكَر لعمَر بن عبد العزيز رضي ال َذ بشيء، فقَاَل وقد جاَء أن رجلً 
ًاَ فأنَت من أهلْ هذه َناَ في أمرك، فإن كنَت كاَذب {إْن الية: عمر: إن شئَت نظر

ُنوا} ّي َب َت َف َنبإ  لب ٌق  لسإ ُكْم فاَ َء ًاَ فأنَت من أهلْ هذه ] وإن كنَت6[الحجرات: جاَ صاَدق
ٍءم الية: لمي َن ٍءء ب ٍءز َمّشاَ َهّماَ وإن شئَت عفوناَ عنك، قاَل: العفو ياَ ]11 [القَلم:}  {

ًا. ُد إليه أبد  أميَر المؤمنين! ل أعو

ّثه فيهاَ على أخذ ماَل ّباَد يح يتيم، وكاَن ورفع إنساٌَن ُرقعًة إلى الصاَحأب بن ع
ًا، فكتَب على ظهرهاَ: النميمُة قبيحٌة وإن كاَنت صحيحًة، ّيُت ماَلً كثير والم

ّله، والساَعي لعنه ُه ال َثّمَر ّله، والماَُل  ّله، واليتيُم جبَره ال ّله. رحأمه ال  ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

لة ُول لث إلى  للْ الَحدي ْقَ َن ٌة باَُب النهي عن  ُع إليه ضرور ْد َت ُلمور إذا لم  ا
َهاَ لو ٍءة ونح ْفسد لف َم  لخو

ّله عنه، رويناَ في كتاَبي أبي داود والترمذي، 1/908 عن ابن مسعود رضي ال
ٌد مْن ْغني أحَأ ّل َب ُي ّله عليه وسإلم: "ل  ّله صلى ال َعْن قاَل:قاَل رسإوُل ال لبي  أْصحاَ

لليُم ُكْم وأناَ سَإ ْي َل لإ َأْخُرَج  لحأّب أْن  ُأ ًاَ، فإني  ْيئ ٍءد َش لر" أحَأ ْد  )49  (.الّص

لب ْنَساَ َل ّنهي عن الطعن في ا لع باَُب ال لهر الّشْر لة في ظاَ ّثاَبت  ال

ّله تعاَلى: ْيَس قاَل ال َل ْقَُف ماَ  َت َولَ  لئَك     { َل ُأو ُكلّْ  َد  َؤا ُف َوال َبَصَر  َوال َع  لإّن الّسْم ْلٌم  لع له  لب َلَك 

ُؤولً}     كاََن ْنُه َمْس للسإراء: َع  ].36[ا

ّله عنه قاَل:قاَل ورويناَ في صحيح مسلم، 1/909 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى ْعُن رسإول ال ّط ْفٌر: ال ُك لبهْم  ُهَماَ  لس  ّناَ لن في ال َنتاَ ْث ّله عليه وسإلم؛ "ا ال

ّيت" في ّنياَحَأُة على الَم َوال لب،  ّنَس )50  (.ال

لتَخاَر ْف ّنهي عن ال  باَُب ال

ّله تعاَلى: لن قاَل ال لبَم َلُم  ْع َو أ ُه ُكْم  ُفَس ْن ّكوا أ ُتَز َفل  َقَى     { ّت  ]32 [النجم:}  ا

عن عياَض بن ورويناَ في صحيح مسلم وسإنن أبي داود وغّيرهماَ، 1/910
ّله عنه ّله عليه وسإلم: لحأماَر الصحاَبي رضي ال ّله صلى ال قاَل:قاَل رسإوُل ال

ْوحَأى إلّي َتعاَلى أ ّلَه  َيْفَخَر "إّن ال َول  ٍءد،  ٌد على أحَأ ْبغَي أحَأ َي ّتى ل  ُعوا حأ َواَض َت أْن 
ٌد على ٍءد أحَأ  )1  (."أحَأ

 باَلمسلم باَُب النهي عن إظهاَر الشماَتة

ّله عنه قاَل رويناَ في كتاَب الترمذي، 1/911 عن واثلَة بن السإقَع رضي ال
ّله ّلُه :قاَل رسإول ال َيْرحَأُمُه ال َف لخيَك  َتَة ل لر الّشماَ له ْظ ُت ّله عليه وسإلم: "ل  صلى ال

لليَك َت ْب َي  )2  (  قاَل الترمذي: حأديث حأسن."َو

لة لري لتقَاَر المسلميَن والّسْخ لم احْأ َتحري  منهم باَُب 

ّله تعاَلى:  لنيَن في  {قاَل ال لم ْؤ لمَن الُم لعيَن  ّو ّط لمُزوَن الُم ْل لذيَن ي ّل ّلذيَن ل     ا َوا لت  َقاَ َد الّص
لخَر ُهْم سَإ ْن لم َيْسَخُروَن  َف ُهْم  َد ْه ُدوَن إل ُج لليٌم}     َيج َذاٌب أ َع ُهْم  َول ُهْم  ْن لم ّلُه  ]79[التوبة: ال

ًا     {ياَ تعاَلى: وقاَل ْير ُنوا َخ ُكو َي َعَسى أْن  ٍءم  ْو َق لمْن  ْوٌم  َق َيسَخُر  ُنوا ل  ّلذين آَم ّيهاَ ا ُهْم     أ ْن لم
َول ُهّن  ْن لم ًا  ْير ُكّن َخ َي َعَسى أْن  ٍءء  لنساَ لمْن  ٌء  لنساَ لب     َول  ْلقَاَ َبُزوا باَل َتاَ َول  ُكْم  ُفَس ْن لمُزوا أ ْل }  َت

ٍءة}  {]، وقاَل تعاَلى: 11[الحجرات: الية ُلَمَز ٍءة  ُهَمَز ُكلّْ  لل ْيلٌْ   ].1[الهمزة: َو

ُع ُتحصر، وإجماَ المة وأماَ الحأاَديث الصحيحُة في هذا الباَب فأكثُر من أن 
ّله أعلم. ٌد على تحريم ذلك، وال  منعقَ

ّله عنه قاَل:قاَل ورويناَ في صحيح مسلم، 1/912 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى َو رسإول ال َغُّضوا،  َتباَ َول  َتناََجُشوا،  َول  ُدوا،  َتحاَسَإ ّله عليه وسإلم: "ل  ال

َ له ل ّل َد ال لعباَ ُنوا  ُكو ٍءض و ْع َب ُكْم على  ْعُض َب لغ  ْب َي َو ل  َبُروا،  َدا للُم أُخو َت ًاَ، الُمس إْخوان
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َول ُلُه  ُذ َيْخ َول  للُمُه  ْظ َي لم ل  لل لر إلى صدره ثلَث الُمْس ُهناَ ـ ويشي َهاَ َوى  ْقَ ّت ُه، ال لقَُر َيْح
ٍءء لب اْمرى لبَحْس لم على مرات ـ  لل ُكلّْ الُمْس للَم،  ُه الُمْس لقََر أخاَ َيْح لمَن الّشّر أْن 

لم لل لعْرُضُه الُمْس َو ُلُه  َدُمُه وَماَ  )3  (."حَأَراٌم: 

 قلُت: ماَ أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده لمن تدبره.

ّله عنه،عن النبّي ورويناَ في صحيح مسلم، 2/913 عن ابن مسعود رضي ال
ّله عليه وسإلم ٍءر، صلى ال ْب لك لمْن  ٍءة  َذّر ْثقَاَُل  لم له  لب ْل َق ّنَة َمْن في  ْدُخلْ الَج َي قاَل: "ل 

ُله حأسنًة، قاَل: إّن ًاَ ونع ُبه حأسن ُيحّب أن يكون ثو ّلَه فقَاَل رجلٌْ: إن الرجلَْ  ال
َغّْمُط َو ّق  َطُر الَح َب ْبُر  لك لحّب الَجماََل، ال ُي لميلٌْ  لس" َج ّناَ  )4  (.ال

َبطر الحّق بفتح الباَء والطاَء المهملة وهو دفعه وإبطاَله، وغّمٌط بفتح قلُت: 
الغين المعجمة وإسإكاَن الميم وآخره طاَء مهملة، ويروى غّمص باَلصاَد

 ومعناَهماَ واحأد وهو الحأتقَاَر. المهملة

لة لم َشهاَد لظِ تحري َل لغّ  الّزور باَُب 

ّله تعاَلى:  ْوَل  {قاَل ال َق ُبوا  لن َت لر}     َواْج ْيَس  {] وقاَل تعاَلى: 30[الحج: الّزو َل ْقَُف ماَ  َت َول 
ْنُه     َلَك َع لئَك كاََن  َل ُأو ُكلّْ  َد  ُفؤا َوال َبَصَر  َوال َع  ْلٌم إّن الّسْم لع له  ُؤولً}      لب للسإراء:[َمْس  ].36ا

ُنفيع بن الحاَرث ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/914 عن أبي بكرة 
ّله عنه قاَل:  رضي ال

ُكْم ُئ ّب َن ُأ ّله عليه وسإلم: "أل  ّله صلى ال ًاَ ـ قلناَ: قاَل رسإول ال لر؟ ـ ثلث َكباَئ لر ال َب ْك بأ
للْشَراُك ّله! قاَل: ا ًاَ فجلَس بلى ياَ رسإول ال لن، وكاَن متكئ ْي َد لل ُق الوا ُقَو ُع َو له،  ّل باَل

ْوُل الّزور َق َو ُيكّررهاَ حأتى قلناَ: ليته سإكت. فقَاَل: أل  لر" فماَ زال  ُة الّزو َد َوَشهاَ
 )5  (

للجماَع منعقَد قلت: والحأاَديُث في هذا الباَب كثيرة، وفيماَ ذكرته كفاَية، وا
 عليه.

لة ّي لط َع لوهاَ باَُب النهي عن الَمّن باَل  ونح

ّله تعاَلى:  ُنوا  {قاَل ال َهاَ الذيَن آَم ّي َذى     ياَ أ َوال ُكْم باَلَمّن  لت َدقاَ ُلوا َص لط ْب ُت  [البقَرة:}  ل 
َبهاَ. ]264 ُتبطلوا ثوا  قاَل المفسرون: أي ل 

ّله عنه،عن النبّي صلى ـ ورويناَ في صحيح مسلم، 1/915 عن أبي ذّر رضي ال
ّله عليه وسإلم ُظُر ال ْن َي َول  لة  َياََم لقَ ْوَم ال َي ّلُه  ُهُم ال ّلُم َك ُي َثٌة ل  َثل َول قاَل: " لهْم  ْي َل لإ

لليٌم"، قاَل: فقَرأهاَ رسإوُل َأ َذاٌب  َع ُهْم  َل َو ّكيهْم  ّله عليه وسإلم ُيَز ّله صلى ال ال
لسروا َمن هم ُبوا وَخ ٍءت، قاَل أبو ذّر: خاَ ّله؟! قاَل: ثلَث َمّرا ياَ رسإوَل ال

َتُه َع ْل لسإ ُق  لف ْن َوالُم ّناَُن،  َوالَم لبلُْ،  لب "الُمْس لذ لف الكاَ لل ْلَح  )6  (."باَ

ْعن ّل ّنهي عن ال  باَُب ال
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ّله رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/916 عن ثاَبت بن الضّحاَك رضي ال
ّله عليه وسإلم: عنه، وكاَن من أصحاَب الشجرة ّله صلى ال قاَل:قاَل رسإول ال

لن لم ْؤ ْعُن الُم َل له" " لل ْت َقَ  )7  (.َك

ّله عنه؛أن رسإول ورويناَ في صحيح مسلم، 2/917 عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه ّله صلى ال ُكوَن ال َي ٍءق أْن  ّدي لص لل لغي  َب ْن َي ًاَ وسإلم قاَل: "ل  ّعاَن  )8  (."َل

ًاَ، 3/918 ّله عنه قاَل ورويناَ في صحيح مسلم أيض عن أبي الدرداء رضي ال
ّله صلى َء :قاَل رسإول ال َدا َه َول ُش َء  َفعاَ ُنوَن ُش ّعاَ ّل ُكوُن ال َي ّله عليه وسإلم: "ل  ال

ْوَم لة َي لقَياََم  )9  (."ال

ّله ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 4/919 عن سإمرة بن جندب رضي ال
له عنه ّل لة ال َن ْع َل لب ُنوا  َع َتل ّله عليه وسإلم: "ل  ّله صلى ال َول قاَل:قاَل رسإول ال

لر ّناَ َول باَل له  لب َغَض  )10  (  قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح."لب

ّله عنه قاَل:قاَل ورويناَ في كتاَب الترمذي، 5/920 عن ابن مسعود رضي ال
ّله صلى َول رسإول ال ّعاَن  ّل َول ال لن  ّعاَ ّط لمُن باَل ْؤ ْيَس الُم َل ّله عليه وسإلم: " ال

َبذيء" َول ال لش  لحأ  )11  ( قاَل الترمذي: حأديث حأسن. الفاَ

ّله عنه قاَل:قاَل ورويناَ في سإنن أبي داود، 6/921 عن أبي الدرداء رضي ال
ّله صلى َنُة إلى رسإول ال ْع ّل لت ال َد لع ًاَ َص ْيئ َعَن َش َل َذا  ْبد إ َع ّله عليه وسإلم: "إّن ال ال

لض لبُط إلى الْر ْه َت َهاَ، ثّم  َن ُدو لء  َواُب الّسماَ ْب ُق أ َل ْغ ُت َف لء  َنهاَ، الّسماَ ُدو ُبهاَ  َوا ْب ُق أ َل ْغ ُت َف
َلْم َذا  لشماَلً، فإ َو ًاَ  لمين َي ُذ  ً ُثّم تأُخ ْهل لعَن، فإن كاَن أ ُل ّلذي  َعْت إلى ا ًاَ َرَج ْد َمساَغّ لج َت

ّ لإل َو للَك  َذ للهاَ لل لئ َعْت إلى قاَ  )12  (."َرَج

ّله ورويناَ في كتاَبي أبي داود والترمذي، 7/922 عن ابن عباَس رضي ال
لت عنهماَ؛أن َع ٍءلْ َرَج ْه ْيَس بأ َل ًاَ  ْيئ َعَن َش َل ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن  النبّي صلى ال

له ْي َل َع َنة  ْع ّل  )13  (."ال

ّله عنهماَ ورويناَ في صحيح مسلم، 8/923 عن عمران بن الحصين رضي ال
ّله عليه وسإلم في بعض أسإفاَره وامرأة من قاَل:بينماَ رسإول ّله صلى ال ال

لجَرْت َفَض ّله عليه النصاَر على ناَقة  ّله صلى ال َعهاَ رسإوُل ال فلعنتهاَ، فسم
ْيهاَ َل َع ُذوا ماَ  َنٌة" قاَل عمران: فكأني أراهاَ وسإلم فقَاَل: "ُخ ُعو ْل ّنهاَ َم ُعوهاَ فإ َد َو

 )14  ( .َيعرض لهاَ أحأد الن تمشي في الناَس ماَ

قلت: اختلف العلماَء في إسإلم حأصين والد عمران وصحبته، والصحيح
ّله عنهماَ.  إسإلمه وصحبته، فلهذا قلت رضي ال

ًاَ، 9/924 ّله عنه قاَل:بينماَ ورويناَ في صحيح مسلم أيض عن أبي برزة رضي ال
ٍءة ّله عليه جاَريٌة على ناَق عليهاَ بعُض متاَع القَوم، إذ بصرْت باَلنبّي صلى ال

َق بهم الجبلُْ ّله وسإلم وتضاَي ّلهّم العنهاَ، فقَاََل النبّي صلى ال فقَاَلت: حَألْْ ال
َلٌة عليه وسإلم: "ل لحأ ُبناَ َرا لحأ ُتَصاَ َنٌة" وفي رواية: "ل  ْع َل ْيهاَ  َل َع َقٌة  ُبناَ ناَ لحأ ْيهاَ ُتَصاَ َل َع

َتعاَلى له  ّل لمَن ال َنٌة  ْع  )15  (."َل
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

للبلْ. قلت: حَألْْ بفتح الحاَء المهملة وإسإكاَن اللم، وهي كلمة تزجر بهاَ  ا

غّير المعينين والمعروفين؛ ثبت فصلْ: في جواز لعن أصحاَب المعاَصي
 في الحأاَديث الصحيحة المشهورة

ّله عليه وسإلم قاَل: ّله صلى ال َلَة أن رسإول ال لص َوا ّلُه ال َعَن ال َل َلَة " لص ْو َت ( "َوالُمْس
لكلَْ  الحديث، وأنه قاَل:)16 ّلُه آ َعَن ال َل َعَن  الحديث، وأنه قاَل:)17  ( "الّرباَ " َل "

ّلُه لريَن ال ّو ّيَر َمناََر"وأنه قاَل:  )18  ( "الُمَص َغّ ّلُه َمْن  َعَن ال لض َل  وأنه)19  ( "الْر
ُق قاَل لر َيْس َق  لر ّلُه الّساَ َعَن ال َل ْيَضَة " َب َعَن: وأنه قاَل)20  ( ال َل ّلُه َمْن  َعَن ال َل  "

َعَن َل َو له،  ْي َد لل له" َوا ّل لر ال ْي َغ لل َبَح  َذ ّلُه َمْن  ْو  وأنه قاَل)21  ( ال ًاَ أ َدث لفيناَ حَأ َدَث  "َمْن أحْأ
ًاَ لدث َوى ُمْح لس آ ّناَ َوال لة  َك لئ َوالَمل له  ّل َنُة ال ْع َل له  ْي َل َع لعيَن َف ُهّم"وأنه قاَل:  )22  ( "أجَم ّل ال

ّيَة ُعَص َو َواَن  ْك َذ َو ْعلً  لر َعْن  ْل َلُه" ا َوَرسُإو ّله  لت ال وهذه ثلث قباَئلْ من )23  ( َعَص
َد العرب، وأنه قاَل: ُهو َي ّلُه ال َعَن ال َل ُعوهاَ" " َفباَ ُلوهاَ  لهُم الّشُحوُم فجَم ْي َل َع حُأّرَمْت 

ُذوا  وأنه قاَل:)24  ( ّتَخ ّنَصاََرى ا َوال َد  ُهو َي ّلُه ال َعَن ال َل َد" " لج لهْم َمَساَ لئ لبياَ ْن ُبوَر أ )25  ( ُق
( "باَلرجاَل لعن المتشبهين من الرجاَل باَلنساَء والمتشبهاَت من النساَء"وأنه 

26( 

وجميع هذه اللفاَظ في صحيحي البخاَري ومسلم بعضهاَ فيهماَ وبعضهاَ في
 أحأدهماَ، وإنماَ أشرُت إليهاَ ولم أذكر طرقهاَ للختصاَر.

ّله عليه وسإلم ورويناَ في صحيح مسلم، 10/925 عن جاَبر:أن النبّي صلى ال
ًا قد لحأماَر َوسَإَمُه رأى  ّلذي  ّلُه ا َعَن ال َل لسإَم في وجهه فقَاَل: "  )27  (."ُو

ّله عنهماَ مّر بفتياَن من وفي 11/926 الصحيحين، أن ابن عمر رضي ال
ًا وهم َنصبوا طير ّله من فعلَْ هذا، ُقريش قد  يرمونه، فقَاَل ابن عمر: لعن ال

ّله عليه وسإلم ّله صلى ال له الّروحُا إن رسإول ال لفي ًاَ  ْيئ َذ َش ّتَخ لن ا ّلُه َم َعَن ال َل قاَل: "
ًاَ  )28  (."َغَّرض

حأراٌم بإجماَع المسلمين، ويجوُز  اعلم أن لعن المسلم المصون:فصلْ
ّله ّله لعُن أصحاَب الوصاَف المذمومة كقَولك: لعن ال الظاَلمين، لعن ال

ّله الفاَسإقَين، ّله اليهود والنصاَرى، ولعن ال ّله الكاَفرين، لعن ال لعن ال
ّدم في الفصلْ الساَبق.  المصّورين، ونحو ذلك مماَ تقَ

ٍءء من المعاَصي؛ كيهودي أو ّتَصَف بشي للنساَن بعينه مّمن ا نصراني وأماَ لعن ا
للْ رباَ، فظواهر الحأاَديث أنه ليس ٍءق أو آك ٍءر أو سإاَر ّو ٍءن أو مص أو ظاَلم أو زا

َناَ أنه ماَت على الكفر للْم َع ّق َمن  بحرام. وأشاََر الغزالي إلى تحريمه إل في حأ
للبعاَد كأبي لهب وأبي جهلْ وفرعوَن وهاَماََن وأشباَههم، قاَل: لن اللعن هو ا

ُيتم به لهذا الفاَسإق أو الكاَفر. قاَل: وأماَ عن رحأمة ّله تعاَلى، وماَ ندري ماَ  ال
ّله الذين ّله عليه وسإلم بأعياَنهم فيجوُز أنه صلى ال ّله صلى ال َنهم رسإوُل ال لع

َتهم على الكفر. قاَل: ويقَرُب من اللعن الدعاَء على عليه وسإلم للَم مو َع
للنساَن باَلشّر حأتى ّله جسَمه، ا للنساَن: ل أصّح ال الدعاَء على الظاَلم؛ كقَول ا
ّله، وماَ ّلمه ال جرى مجراه، وكلّْ ذلك مذموٌم، وكذلك لعُن جميع ول سإ

ّله مذموم.  الحيواناَت والجماَد فك

274

javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5515%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1958%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2116%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5886%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5886%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%B1%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F435%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F530%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F)%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2223%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1582%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%AC%D9%8E%D9%85%D9%8E%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7%E2%80%8F)%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F4090%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F675%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%85%202/790%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F6783%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1687%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1978%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%207/232%E2%80%8F)%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1978%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%207/232%E2%80%8F)%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1978%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%207/232%E2%80%8F)%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2238%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D9%88%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2086%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1597%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F)%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5131%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2125%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F)%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5131%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2125%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F)%20%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=35#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=35#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

بعض العلماَء أنه قاَل: إذا لعن حأكى أبو جعفُر النحاَس عن فصلْ:
للنساَُن ماَ ل يستحّق اللعن، فليباَدْر بقَوله: ّق. ا  إلّ أن يكون ل يستح

ّدب أن يقَوَل ويجوُز للْمر باَلمعروف فصلْ: والناَهي عن المنكر وكلّْ مؤ
ضعيَف الحاَل! أو ياَ قليلَْ النظر لمن يخاَطبه في ذلك المر: ويلك، أو ياَ

ل يتجاَوز إلى الكذب، ول لنفسه! أو ياَ ظاَلَم نفسه! وماَ أشبه ذلك بحيث
ًاَ، ًاَ كاَن أو كناَيًة أو تعريض ٍءف، صريح ًاَ في يكون فيه لفظُِ قذ ولو كاَن صاَدق

ّدمناَه ويكون الغرُض منه التأديب والزجر، وليكوَن ذلك، وإنماَ يجوُز ماَ ق
َع في النفس.  الكلُم أوق

ّله عنه؛أن رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 12/927 عن أنس رضي ال
ّله عليه وسإلم رأى ْبهاَ"، فقَاَل: إنهاَ النبّي صلى ال َك ُق بدنًة، فقَاَل: "اْر رجلً يسو

ْبهاَ بدنة، قاَل: َك ْبهاَ"، قاَل: إنهاَ بدنة، قاَل في الثاَلثة: اْر َك َلك". "اْر ْي  َو

ّله عنه قاَل ورويناَ في صحيحيهماَ، 13/928 عن أبي سإعيد الخدري رضي ال
ًاَ أتاَه ذو :بيناَ نحن عند َقْسم َيقَسم  ّله عليه وسإلم وهو  ّله صلى ال رسإول ال

ّله الخويصرة، رجلٌْ من بني ّله! اعدل، فقَاَل رسإول ال تميم، فقَاَل: ياَ رسإول ال
ّله عليه وسإلم: لدْل". صلى ال ْع َلْم أ َذا  لإ لدُل  ْع َي َوَمْن  َلَك  ْي َو  البخاَري (()29  ("

)"( البخاَري1064) ، ومسلم (6163) "( البخاَري (1064ومسلم ( ) ،6163
 )1064، ومسلم ( )6163(

ً ورويناَ في صحيح مسلم، 14/929 ّله عنه:أن رجل ّي بن حأاَتم رضي ال عن عد
َد رسإول َله خطَب عن ّله ورسإو ُيطع ال ّله عليه وسإلم فقَاَل: َمْن  ّله صلى ال ال

َد، وَمْن ّله عليه وسإلم: فقَد رش ّله صلى ال لهَماَ فقَد غّوى، فقَاَل رسإول ال يعص
لطيُب ْئَس الَخ لب َلُه " َوَرسُإو ّلَه  لص ال ْع َي َوَمْن  ُقلْْ:  ْنَت،   )30  (."أ

ًاَ، 15/930 ّله ورويناَ في صحيح مسلم، أيض ّله رضي ال عن جاَبر بن عبد ال
ًا لحاَطب ّله عليه وسإلم عنهماَ:أن عبد ّله صلى ال ّله عنه جاَء رسإول ال رضي ال

ًاَ فقَاَل: ياَ رسإوَل ّله يشكو حأاَطب ّناََر، فقَاَل رسإول ال ّله! ليدخلّن حأاَطٌب ال ال
ّله عليه وسإلم: ًا صلى ال ْدر َب َد  له ّنُه َش ُلهاَ، فإ ْدُخ َي ْبَت ل  َذ َك َيَة" " لب ْي َد  )31  (.َوالُح

قوَل أبي بكر الصديق رضي ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 16/931
ّله عنه ، وقد تقَدملبنه عبد الرحأمن حأين لم يجده عّشى أضياَفه: ياَ غّنثر ال

 )32  ( بياَن هذا الحديث في كتاَب السإماَء.

ّلى في ثوب واحأد 17/932 ًا ص وثياَبه ورويناَ في صحيحيهماَ: أن جاَبر
ّهاَُل ُكم، موضوعة عنده، فقَيلْ له: فعلَت هذا؟ فقَاَل: فعلته ليراني الج مثل

 .وفي رواية: ليراني أحأمق مثلك

 )33  (

لء َقَرا ُف لر ال ّنهي عن انتهاَ للْ ونحوهم، وإلنُة باَُب ال لء واليتيم والّساَئ َعفاَ والّض
ُع ْول لهم والتواض  معهم القَ

275

javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F927%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1689%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1322%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A8%D9%92%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8E%D9%83%D9%8E%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8E%D8%AA%D9%88%D9%89%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A8%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%8C%20%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%B1%20%D9%85%D9%8E%D9%86%D9%92%20%D9%84%D9%85%20%D9%8A%D9%8F%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AE%D9%87%E2%80%8F.%E2%80%8F%20%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F352%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F766%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F602%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2057%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2195%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F870%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F6163%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1064%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=35#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=35#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=35#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله تعاَلى:  َفل  {قاَل ال َهْر، وأّماَ الّساَئلَْ  ْقَ َت َفل  لتيَم  َي َهْر     فأّماَ ال ْن ]10ـ9 [الضحى: }  َت
لذيَن  {وقاَل تعاَلى:  ّل لد ا ْطُر َت َهُه} إلى قوله     َول  َوْج ُدوَن  لري ُي لشّي  َع َوال لة  َدا َغ ُهْم باَل ّب ُعوَن َر ْد َي

لميَن لل ّظاَ لمَن ال ُكوَن  َت َف ُهْم  َد ْطُر َت َف ْفَسَك ] وقاَل تعاَلى:52[النعاَم: }  تعاَلى: { َن لبْر  َواْص }
ُهْم ّب ُعوَن َر ْد َي لذيَن  ّل َع ا َناََك     َم ْي َع ُد  ْع َت َول  َهُه  َوْج ُدوَن  ُيري لشّي  َع َوال لة  َدا َغ ُهْم     باَل ْن  [الكهف:}  َع

لفْض َجناَحَأَك  {] وقاَل تعاَلى: 28 لنيَن}     َواْخ لم ْؤ للُم  ].88[الحجر: ل

عن عاَئذ بن عمرو باَلذال المعجمة ورويناَ في صحيح مسلم، 1/933
ّله عنه؛أن أباَ سإفياَن أتى على سإلماَن وصهيب وبلل في الصحاَبي رضي ال

ّله من ّله مأخذهاَ، فقَاَل أبو بكر نفر، فقَاَلوا: ماَ أخذْت سإيوُف ال ّو ال عنق عد
ّله عنه: أتقَولون هذا لشيخ قريش ّله رضي ال لدهم، فأتى النبّي صلى ال وسإي

ٍءر! ْك َب ُهْم عليه وسإلم فأخبره، فقَاَل: "ياَ أباَ  َت ْب ْغَّض ْنَت أ ُك لئْن  َل ُهْم؟  َت ْب ْغَّض ّلَك أ َع َل
ْبَت ْغَّض ْد أ َقَ ُتكم؟ فقَاَلوا: َل ّبَك" فأتاَهم فقَاَل: ياَ إخوتاَه! أغّضب  )34  ( .ل َر

لف حأقَهاَ من عنقَه لسوء َذهاَ، بفتح الخاَء: أي لم تستو  فعاَله. قلت: قوله مأخ

ُه ُيكر ٍءظ  ُلهاَ باٌَب في ألفاَ  اسإتعماَ

عن سإهلْ بن حُأنيف، وعن عاَئشة رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/934
ّله عنهماَ،  رضي ال

ُكْم ُد َلّن أحَأ ُقَو َي ّله عليه وسإلم قاَل: "ل  لكْن عن النبّي صلى ال َل َو لسي،  ْف َن َثْت  ُب َخ
لسي" ْف َن لقََسْت  َل ُقَلْْ  َي  )35  (.لل

ّله ورويناَ في سإنن أبي داود، بإسإناَد صحيح، 2/935 عن عاَئشة رضي ال
لسي، عنهاَ،عن النبّي ْف َن ُكْم جاََشْت  ُد َلّن أحَأ ُقَو َي ّله عليه وسإلم قاَل: "ل  صلى ال

لكْن َل لسي َو ْف َن لقََسْت  َل ُقَلْْ  َي لقََسْت وجاَشت: غّثت؛)36  ( "لل َل قاَل العلماَء: معنى 
لره خبثت للفظِ الخبث والخبث. ُك  قاَلوا: وإنماَ 

للماَم أبو سإليماَن الخطاَبي: لقَست وخبثت معناَهماَ واحأد، وإنماَ ُكره قاَل ا
ّلمهم الدب في اسإتعماَل الحسن خبث للفظِ الخبث وبشاَعة السإم منه، وع

القَبيح، وجاَشت باَلجيم والشين المعجمة، ولقَست بفتح اللم منه وهجران
 وكسر القَاَف.

 :فصلْ

ّله عنه رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 3/936 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى ْلُب قاَل:قاَل رسإول ال َق َكْرُم  ّنَماَ ال َكْرَم، إ ُلوَن ال ُقَو َي ّله عليه وسإلم: "  ال

لن" لم ْؤ للُم" الم َكْرَم الُمْس َكْرَم، فإّن ال َنب ال لع ُتَسّموا ال وفي رواية لمسلم "ل 
لن" لم ْؤ ْلب الُم َق َكْرَم   )37  (.وفي رواية "فإّن ال

ّله عنه عن النبّي ورويناَ في صحيح مسلم، 4/937 لحأجر رضي ال عن وائلَْ بن 
ّله عليه َنَب صلى ال لع ُلوا ال ُقو لكْن  َل َو َكْرَم،  ُلوا ال ُقَو َت َلَة وسإلم قاَل: "ل  َب (."والَح

38( 
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ًاَ بإسإكاَن الباَء قاَله ُيقَاَل أيض َبلة بفتح الحاَء والباَء، و الجوهري قلت: الَح
ًاَ، وكاَنت وغّيُره، والمراد من هذا الحديث النهي عن تسمية العنب كرم

ُتسّميه كذلك، ونهى النبّي صلى ًاَ، وبعُض الناَس اليوم  الجاَهليُة تسّميه كرم
ّله للماَم الخطاَبي وغّيره من العلماَء: ال عليه وسإلم عن هذه التسمية، قاَل ا

لب أشفق النبّي ّله عليه وسإلم أن يدعوهم حأسُن اسإمهاَ إلى شر صلى ال
َبهاَ ّله أعلم. الخمر المتخذة من ثمرهاَ فسل  هذا السإم، وال

 :فصلْ

ّله رويناَ في صحيح مسلم، 5/938 ّله عنه؛أن رسإول ال عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه َو صلى ال ُه َف ّناَُس  َلَك ال َه َذا قاََل الّرُجلُْ  لإ ُهْم وسإلم قاَل: " ُك َل ْه  )39  (."أ

ّيده ُيؤ ُكهم برفع الكاَف وفتحهاَ، والمشهور الرفع، و أنه جاَء في قلت: روي أهل
لمْن َو  ُه َف لكهْم" رواية رويناَهاَ في حألية الولياَء في ترجمة سإفياَن الثوري " َل ْه أ

ّله الحميدي في الجمع بين الصحيحين في للماَم الحاَفظِ أبو عبد ال قاَل ا
الرواية الولى، قاَل بعض الرواة: ل أدري هو باَلنصب أم باَلرفع؟ قاَل

ًاَ، قاَل: وذلك إذا قاَل على سإبيلْ الحميدي: ّدهم هلك والشهر الرفع: أي أش
ّله الزراء عليهم والحأتقَاَر لهم وتفضيلْ نفسه عليهم، لنه ل يدري سإّر ال

بعُض علماَئناَ يقَوُل، هذا كلم الحميدي. وقاَل تعاَلى في خلقَه، هكذا كاَن
ّناَُس الخطاَبي: معناَه: ل يزاُل يعيُب َد ال الناََس ويذكُر مساَويهم ويقَول: فس

ُقَه من وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعلْ ذلك فهو َيلح ُكهم: أي أسإوأ حأاَلً فيماَ  أهل
للثم في عيبهم والوقيعة فيهم، وربماَ ّداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن ا أ

كلم الخطاَبي فيماَ رويناَه عنه في له فضلً عليهم، وأنه خير منهم فيهلك، هذا
 كتاَبه "معاَلم السنن".

ّله عنه 6/939 ّدثناَ القَعنبي، عن ورويناَ في سإنن أبي داود رضي ال قاَل: حأ
سإهلْ بن أبي صاَلح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكر هذا الحديث، ماَلك، عن

ًاَ لماَ يرى في الناَس قاَل: يعني من أمر ثم قاَل:قاَل ماَلٌك: إذا قاَل ذلك تحزن
ًاَ، ًا للناَس فهو دينهم فل أرى به بأسإ ًاَ بنفسه وتصاَغّر وإذا قاَل ذلك عجب

ُينهى  )40  ( .عنه المكروه الذي 

معناَه قلُت: فهذا تفسير بإسإناَد في نهاَية من الصحة وهو أحأسن ماَ قيلْ في
ّله عنه. للماَم ماَلك رضي ال  وأوجز، ول سإيماَ إذا كاَن عن ا

 :فصلْ

للسإناَد الصحيح، 7/940 ّله رويناَ في سإنن أبي داود، باَ عن حأذيفَة رضي ال
ُفلٌن، عنه،عن النبّي َء  َوشاَ ّلُه  َء ال ُلوا ماَ شاَ ُقَو َت ّله عليه وسإلم قاَل: "ل  صلى ال

ُفلٌن" َء  ُثّم ماَ َشاَ ّلُه  َء ال ُلوا ماَ َشاَ لكْن قو َل  )41  (.َو

ٌد إلى الدب، وذلك أن الواو للجمع والتشريك، قاَل الخطاَبي وغّيره: هذا إرشاَ
ّله عليه وسإلم إلى َدهم صلى ال وثم للعطف مع الترتيب والتراخي، فأرش

ّله تعاَلى على مشيئة َمن سإواه. وجاَء عن إبراهيم النخعي أنه تقَديم مشيئة ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية
ُه أن ّله ثم كاَن يكر ّله وبك؛ ويجوز أن يقَول: أعوذ باَل يقَول الرجلْ: أعوذ باَل

ّله وفلن. بك؛ قاَلوا: ّله ثم فلن لفعلت كذا، ول تقَلْ: لول ال  ويقَول: لول ال

لء ْو ُيكره أن يقَول: ُمطرناَ بن ًا أن الكوكب هوكذا فصلْ: و ، فإن قاَله معتقَد
َء الفاَعلْ فهو كفر، وإن قاَله ْو ّله تعاَلى هو الفاَعلْ وأن الن ًا أن ال معتقَد

ًاَ لتلفظه بهذا المذكور علمة لنزول المطر لم يكفر، ولكنه ارتكب مكروه
ُله، مع أنه مشترٌك بين إرادة الكفر وغّيره، اللفظِ الذي كاَنت الجاَهلية تستعم

ّدمناَ الحديث الصحيح المتعلق بهذا الفصلْ في باَب ماَ يقَول عند نزول وقد ق
 المطر.

ّي أو نصراني فصلْ: يحرُم أن يقَوَل إن فعلُت كذا فأناَ ٌء منيهود ، أو بري
َد للسإلم بذلك السإلم ونحو ذلك، فإن قاَله وأرا حأقَيقَة تعليق خروجه عن ا

ًا في الحاَل وجرْت عليه أحأكاَُم ْد ذلك لم يكفْر، صاََر كاَفر ُير ّدين، وإن لم  المرت
ًاَ، فيجُب عليه التوبة، وهي ُيقَلَع في الحاَل عن معصيته لكن ارتكَب محّرم أن 

َد إليه لزَم على أن ل يعو ْع َي ّله تعاَلى ويندَم على ماَ فعلْ و ًا ويستغفر ال أبد
ّله. ٌد رسإوُل ال ّله محم  ويقَول: ل إله إلّ ال

ًاَ أن يقَوَل ّلظ ًاَ مغ  !لمسلم: ياَ كاَفر فصلْ: يحرم عليه تحريم

ّله عنهماَ، رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 8/941 عن ابن عمر رضي ال
ّله صلى لفٌر! قاَل:قاَل رسإول ال له: ياَ كاَ لخي َذا قاََل الّرُجلُْ ل ّله عليه وسإلم: "إ ال

َء ْد باَ َقَ له". َف ْي َل َع َعْت  لإلّ َرَج َو ُهماَ، فإن كاََن كماَ قاَل  ُد  لبهاَ أحَأ

ّله عنه أنه سإمع رسإول ورويناَ في صحيحيهماَ، 9/942 عن أبي ذّر رضي ال
ّله ّله صلى ال ّله ـ ال ّو ال ُد َع َقاََل  ْو  لر أ ْف ُك َدعاَ َرُجلً باَل عليه وسإلم يقَول: "َمْن 

له ْي َل َع للَك ـ إلّ حأاََر  َذ َك ْيَس  َل ولفظِ البخاَري بمعناَه،  وهذا لفظِ رواية مسلم،"َو
 )42  ( ومعنى حأاََر: رجع.

لليماََن عصى بذلك، لو دعاَ مسلم على مسلم فصلْ: ّلهّم اسإلبه ا فقَاَل: ال
فيه وجهاَن لصحاَبناَ حأكاَهماَ القَاَضي وهلْ يكفر الداعي بمجرد هذا الدعاَء؟

ُيحتّج لهذا بقَول حأسين من أئمة أصحاَبناَ في الفتاَوى أصّحهماَ ل يكفر، وقد 
ّله عليه وسإلم: ًا عن موسإى صلى ال ّله تعاَلى إخباَر لمْس ال ْط ّبناَ ا لهْم     {َر لل َوا على أْم

ُنوا لم ْؤ ُي َفل  لهْم  لب ُلو ُق ْد على  ُد ]، وفي هذا السإتدلل نظر، وإن88[يونس:   الية}  َواْش
ٌع َناَ شر َع من قبل  لناَ. قلناَ إّن شر

ًاَ على كلمة ّفاَر مسلم َه الك فقَاَلهاَ وقلبه مطمئّن الكفر فصلْ: لو أكر
لليماَن لم يكفر بنّص القَرآن (قاَل لليماَن} تعاَلى: باَ ُأكره وقلبه مطمئن باَ لإلّ َمن  }

ّلم بهاَ ليصوَن نفَسُه106[النحلْ: ]) وإجماَع المسلمين، وهلْ الفضلْ أن يتك
القَتلْ؟ فيه خمسُة أوجه لصحاَبناَ، الصحيُح أن الفضلَْ أن يصبَر للقَتلْ ول من

ّلم ّله عنهم يتك ُله من الحأاَديث الصحيحة وفعلْ الصحاَبة رضي ال باَلكفر، ودلئ
ّلَم ليصوَن نفَسه من القَتلْ. والثاَلث إن كاَن مشهورة، والثاَني الفضلُْ أن يتك
للمسلمين بأن كاَن يرجو النكاَيَة في العدّو أو القَياَم بأحأكاَم في بقَاَئه مصلحٌة

ّلم بهاَ، وإن لم يكن كذلك فاَلصبُر على القَتلْ أفضلْ. الشرع، فاَلفضلُْ أن يتك
ُيقَتدى بهم فاَلفضلُْ الصبر لئل يغتّر والرابع إن كاَن من العلماَء ونحوهم مّمن 
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله تعاَلى:  به العواّم. والخاَمُس أنه يجُب ّلم لقَول ال ُقَوا  {عليه التك ْل ُت ُكْم     َول  لدي ْي بأ
لة}  َك ُل ْه ّت ًا. ] وهذا الوجه ضعيف195البقَرة:[  إلى ال  جد

ًا على للسإلم فصلْ: لو أكره المسلُم كاَفر فنطَق باَلشهاَدتين، فإن كاَن ا
ًاَ صّح إسإلمه، ّناَ الكاَفُر حأربي ًاَ ل لصْر مسلم ًاَ لم ي ّي ّق؛ وإن كاَن ذم لنه إكراه بح

ًاَ لنه التزمناَ الكّف عنه، فإكراُهه بغير حأق، وفيه قوٌل ضعيٌف أنه يصيُر مسلم
ّق.  أمره باَلح

َق الكاَفُر باَلشهاَدتين بغير ، فإن كاَن على سإبيلْإكراه فصلْ: إذا نط
ًا يقَول: ل ّله. لم الحكاَية بأن قاَل: سإمعُت زيد ٌد رسإوُل ال ّله محم لإلّ ال لإله 

َق بهماَ بعد ٍءم: قلْ ل ُيحكم بإسإلمه، وإن نط اسإتدعاَء مسلم بأن قاَل له مسل
ّله، ٌد رسإوُل ال ّله محم ًء ل لإله إلّ ال ًاَ؛ وإن قاَلهماَ ابتدا فقَاَلهماَ، صاََر مسلم

الصحيُح المشهوُر الذي عليه جمهور أصحاَبناَ حأكاَيًة ول باَسإتدعاَء، فاَلمذهُب
ًاَ، وقيلْ ل يصيُر لحأتماَل  الحكاَية. أنه يصيُر مسلم

ُيقَاَل:فصلْ ُيقَاَل  ينبغي أن ل  ّله، بلْ  للقَاَئم بأمر المسلمين خليفة ال
ّله صلى لل ال ّله عليه وسإلم وأميُر المؤمنين. الخليفة، وخليفُة رسإو  ال

ّله عنه قاَل للماَم أبي محمد البغوي رضي ال ّنة ل رحأمه رويناَ في شرحا الس
ُيسّمى القَاَئم بأمر المسلمين أمير المؤمنين والخليفة، ّله: ل بأَس أن  وإن ال

ًاَ لسيرة أئمة العدل لقَياَمه بأمر المؤمنين وسإمع المؤمنين له. كاَن مخاَلف
ٌد قاَل: ُيسمى أحأ َله وقاَم مقَاَمه. قاَل: ول  ُيسّمى خليفة لنه خلَف الماَضي قب و

ّله تعاَلى: خليفة ّله تعاَلى بعد آدم وداود عليهماَ الصلة والسلم. قاَل ال {إني ال
لض لعلٌْ في الْر َفًة     جاَ للي ّناَ ] وقاَل تعاَلى:30 [البقَرة:}  َخ َد إ ُو َدا لليفًة في     {ياَ  ْلناََك َخ َع َج

لض رجلً قاَل لبي بكر الصديق رضي ] وعن ابن أبي ُمليكة أن26 [ص:}  الْر
ّله! فقَاَل: أناَ خليفة ّله عنه: ياَ خليفة ال ّله عليه وسإلم، وأناَ ال محمد صلى ال

ٍءض بذلك.  را

ّله! ّله عنه: ياَ خليفة ال َلك لقَد وقاَل رجلٌْ لعمَر بن الخطاَب رضي ال فقَاَل: وي
ُأّمي سإّمتني عمر، فلو دعوتني بهذا ًا، إن  السإم قبلُت، ثم تناَولَت تناَولً بعيد

ّنيُت أباَ حأفص، فلو دعوتني به قبلُت، ثم وليتموني ُك لبرُت ف أموَركم َك
ُتوني أَمير المؤمنين، فلو دعوتني بذاك كفاَك.  فسّمي

للماَم أقضى القَضاَة أبو الحسن الماَوردي البصري الفقَيه الشاَفعي في وذكر ا
للماََم سُإّمَي خليفًة؛ لنه خلَف رسإوَل ّله كتاَبه "الحأكاَم السلطاَنية" أن ا ال

للطلق، ُيقَاَل الخليفة على ا ُأمته، قاَل: فيجوز أن  ّله عليه وسإلم في  صلى ال
ّله.  ويجوز خليفة رسإول ال

ّوزه بعُضهم لقَياَمه ّله، فج بحقَوقه في قاَل: واختلفوا في جواز قولناَ خليفة ال
لض  {خلقَه، ولقَوله تعاَلى:  لئَف في الْر ُكْم َخل َل َع لذي َج ّل َو ا ] وامتنع39[فاَطر: }  ُه

َله إلى الفجور، هذا كلم ُبوا قاَئ  الماَوردي. جمهوُر العلماَء من ذلك ونس

ّله ّوُل َمن سُإّمي أميَر المؤمنين عمر بن الخطاَب رضي ال عنه، ل قلُت: وأ
خلف في ذلك بين أهلْ العلم. وأماَ ماَ توهمه بعُض الجهلة في مسيلمة
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ٌأ ُكتبهم متظاَهرة على نقَلْ فخط للجماَع العلماَء، و صريح وجهلٌْ قبيح مخاَلف 
ّله التفاَق على أن ّول َمن سُإّمي أميَر المؤمنين عمر بن الخطاَب رضي ال أ

 عنه.

للماَم الحاَفظِ أبو عمر بن عبد البّر في كتاَبه "السإتيعاَب" في وقد ذكر ا
ّله عنهم بياَن تسمية عمر أمير المؤمنين ّولً، وبياَن أسإماَء الصحاَبة رضي ال أ

ّله ّله عنه خليفة رسإول ال ُيقَاَل في أبي بكر رضي ال سإبب ذلك، وأنه كاَن 
ّله عليه وسإلم.  صلى ال

ًاَ:فصلْ ًاَ غّليظ أن يقَوَل للسلطاَن وغّيره من الخلق شاَهاَن  يحرُم تحريم
ُيوصف بذلك ّله سإبحاَنه وتعاَلى. شاَه، لن معناَه ملك الملوك، ول   غّير ال

ّله عنه ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 10/943 عن أبي ُهريرة رضي ال
للَك عن ُيَسّمى َم َتعاَلى َرُجلٌْ  له  ّل َد ال ْن لع ٍءم  َع اسْإ َن لك النبّي قاَل: "إّن أْخ  وقد"الْمل

ّدمناَ بياَن هذا في كتاَب السإماَء، وأن سإفياََن بن عيينة قاَل: ملك الملك ق
 )43  ( مثلْ شاَهاَن شاَه.

ُيطلق على الذي يفوق قوَمه . اعلمفصلْ: في لفظِ السيد أن السيد 
ُيطلق على الزعيم ُع قدُره عليهم، و ُيطلق على الحليم الذي ويرتف والفاَضلْ، و

ُيطلق على الكريم وعلى الماَلك ُبه، و وعلى الزوج، وقد جاَءت ل يستفّزه غّض
ٌة بإطلق سإيد على أهلْ الفضلْ.  أحأاَديُث كثير

ّله فمن ذلك ماَ رويناَه في صحيح البخاَري، 11/944 َة رضي ال عن أبي بكر
ّله عنهماَ عنه؛أن النبّي َد باَلحسن بن علّي رضي ال لع ّله عليه وسإلم َص صلى ال
ْيَن المنبَر فقَاَل: َب له  لب للَح  ُيْص ّله تعاَلى أْن  َعلّْ ال َل َو ٌد،  ّي َذا سَإ َه لني  ْب لمَن "إّن ا لن  ْي َت َئ لف

لميَن لل  )44  (."الُمْس

عن أبي سإعيد الخدري رضي ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 12/945
ّله عنه؛أن ّله عليه وسإلم قاَل للنصاَر لماَ أقبلْ سإعد بن ال ّله صلى ال رسإوَل ال

ّله ُكْم" معاَذ رضي ال لر ْي ُكْم" أو "َخ لد ّي ُقوُموا إلى سَإ بعض الرواياَت كذا في عنه: "
ّيدكم" بغير شك. لركم" وفي بعضهاَ "سإ ّيدكم أو خي  )45  ( "سإ

َد بن ورويناَ في صحيح مسلم، 13/946 ّله عنه؛أن سإع عن أبي هريرة رضي ال
ّله ً عباَدة رضي ال ُد مع امرأته رجل ّله! أرأيَت الرجلَْ يج عنه قاَل: ياَ رسإوَل ال

ُظُروا إلى ماَ أيقَتله؟ ْن ّله عليه وسإلم: "ا ّله صلى ال الحديث، فقَاَل رسإول ال
ُقَوُل ُكْم" َي ُد ّي ُدكم ، )1498( مسلم ()46  (.سَإ ّي ولفظه:  اسإمعوا إلى ماَ يقَول سإ

)1498الموطأ، وأبو داود.) "( مسلم ( قاَل ابن علّن: وأخرجه ماَلك في
ُدكم ، قاَل ابن علّن: وأخرجه ماَلك في ولفظه:  اسإمعوا إلى ماَ يقَول ّي سإ

) ولفظه: "اسإمعوا إلى ماَ يقَول1498( الموطأ، وأبو داود.)"( مسلم
ُدكم"، قاَل ابن علّن: وأخرجه ّي  ماَلك في الموطأ، وأبو داود.) سإ

َد في النهي:  وأماَ ماَ ور
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

َداود، 14/947 للسإناَد الصحيح في سإنن أبي  عن بريدة رضي فماَ رويناَه باَ
ّله عنه قاَل:قاَل ٌد، ال ّي لق سَإ لف لللُمناَ ُلوا  ُقَو َت ّله عليه وسإلم: "ل  ّله صلى ال رسإول ال

ّنه َعّز فإ ُكْم  ّب ُتْم َر ْط ْد أسْإَخ َقَ َف ًا  ّيد َيُك سَإ  )47  (."َوَجلّْ إْن 

سإيدي، قلت: والجمع بين هذه الحأاَديث أنه ل بأس بإطلق فلن سإيد، وياَ
ًا، إماَ بعلم، وإماَ بصلحا، وإماَ بغير ّير ّود فاَضلً خ ذلك؛ وشبه ذلك إذا كاَن المس

ّيد. وقد ُكره له أن يقَاَل سإ ًاَ في دينه، أو نحو ذلك  ًاَ، أو متهم وإن كاَن فاَسإقَ
للماَم أبي سإليماَن الخطاَبي في معاَلم السنن في الجمع بينهماَ نحو رويناَ عن ا

 ذلك.

ُيكره أن يقَول المملوك لماَلكه: ، بلْ يقَول، سإيدي، وإن شاَءربي فصلْ: 
ُيكره للماَلك أن َي وفتاَتي قاَل: مولي. و يقَول: عبدي وأمتي، ولكن يقَول: فتاَ

 أو غّلمي.

ّله رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 15/948 عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه ْء عنه،عن النبّي صلى ال َوّضى ّبَك،  لعْم َر ْط ُكْم أ ُد ُقَلْْ أحَأ َي وسإلم قاَل: "ل 

لق ّبَك، اسْإ لدي َر ْب ُكْم ع ُد ُقَلْْ أحَأ َي َول  َي؛  ْول َوَم لي  لد ّي ُقَلْْ: سَإ َي ْل َو ّبَك،  ُقَلْْ: َر َي ْل َو لتي،  أَم
َول ُغّلمي" وفي رواية لمسلم: " َو لتي  َفتاَ َو َي  ليدي َفتاَ ُقَلْْ سَإ َي ْل َو ّبي  ُكْم َر ُد ُقَلْْ أحَأ َي

ْولَي" وفي رواية له: "ل للْ َوَم ُقَ َي َول  ٌد،  لبي َع ُكْم  ّل ُك َف لتي،  َوأَم لدي  ْب َع ُكْم  ُد َلّن أحَأ ُقَو َي
ُد ْب َع لدي ال ْب َع ُكْم  ُد َلّن أحَأ ُقَو َي لدي" وفي رواية له: "ل  ّي ُقَلْْ سَإ َي ْل َو ُكْم َربي  ّل ُك َوأَمتي، 

لكْن َل َو له،  ّل ُء ال ُكْم إماَ لئ لنساَ ُكلّْ  له، و ّل ُد ال لبي لتي". َع َفتاَ َو َي  َفتاَ َو لتي  َي لر َوجاَ ُغّلمي  ُقَلْْ  َي لل

ُيطلق الرّب باَللف واللم إلّ على ّله تعاَلى خاَصة، قلُت: قاَل العلماَء: ل  ال
ومنه قول النبّي فأماَ مع الضاَفة فيقَاَل: رّب الماَل، ورّب الدار، وغّير ذلك.

ْعهاَ َد للبلْ " ّلة ا ّله عليه وسإلم في الحديث الصحيح في ضاَ ْلقَاَهاَ صلى ال َي ّتى  حأ
ّبهاَ" ْيمة، ونظاَئره )48  ( َر َن ُغ ْيمة وال  في الحديث كثيرة مشهورة. : رّب الّصَر

وإنماَ وأماَ اسإتعماَل حأملة الشرع ذلك فأمر مشهور معروف. قاَل العلماَء:
ّله تعاَلى في كره للمملوك أن يقَول لماَلكه: ربي، لن في لفظه مشاَركة ل
ّبهاَ" و"رّب الصريمة" وماَ في معناَهماَ، الربوبية. وأماَ حأديث "حأتى يلقَاَهاَ ر

فإنماَ اسإتعملْ لنهاَ غّير مكلفة، فهي كاَلدار والماَل، ول شك أنه ل كراهة في
ّله عليه وسإلم:  قول رّب اذكرني  {الدار ورّب الماَل. وأماَ قول يوسإف صلى ال

وجاَز هذا ] فعنه جواباَن: أحأدهماَ أنه خاَطبه بماَ يعرفه،42[يوسإف: ربك}     عند
ّله عليه وسإلم للساَمري: السإتعماَل للضرورة، كماَ قاَل موسإى صلى ال

ُظْر إلى ْن َوا ًاَ. والجواب الثاَني أن هذا97 [طه:}  إلهك     { ] أي الذي اتخذته إله
ُعناَ بخلفه، ًاَ لناَ إذا ورد شر ُع من قبلناَ ل يكون شرع َناَ، وشر ْبل َق ُع َمْن  شر

ْد وهذا ل خلف فيه. وإنماَ اختلف أصحاَب الصول في شرع من قبلناَ إذا لم ير
ُعناَ ًاَ لناَ أم ل؟. شر  بموافقَته ول مخاَلفته، هلْ يكون شرع

النحاَس في كتاَبه "صناَعة الكتاَب": أماَ  قاَل الماَم أبو جعفر:فصلْ
ًاَ بين العلماَء أنه ل ينبغي لحأد أن يقَول لحأد من المولى فل نعلم اختلف

الساَبق جواز إطلق مولي، المخلوقين: مولي. قلت: وقد تقَدم في الفصلْ
ّلم في المولى باَللف واللم، وكذا ول مخاَلفة بينه وبين هذا، فإن النحاَس تك

ّله قاَل النحاَس: يقَاَل سإيد لغير الفاَسإق، ول يقَاَل السيد باَللف واللم لغير ال
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بشرطه تعاَلى؛ والظهر أنه ل بأس بقَوله المولى والسيد باَللف واللم
 الساَبق.

ّبهاَ.الريح فصلْ: في النهي عن سإّب  وقد تقَدم الحديثاَن في النهي عن سإ
 .)49  ( يقَول إذا هاَجت الريح وبياَنهماَ في باَب ماَ

ُيكره سإّب الحمى.  فصلْ: 

ّله رويناَ في صحيح مسلم، 16/949 ّله عنه:أن رسإوَل ال عن جاَبر رضي ال
ّله عليه لك ياَ صلى ال َل ُأّم المسيب فقَاَل: "ماَ  ُأّم الساَئب أو  وسإلم دخلَْ على 

لفيَن؟" قاَلت: الحّمى ل ُأّم لز ْف ُتَز ّيب ـ  ُأّم المس لب! ـ أو ياَ  لئ ّله فيهاَ، الّساَ باَرَك ال
لهُب َخطاَياَ بني ْذ ُت ّنهاَ  ّبي الُحّمى، فإ َتُس َبَث فقَاَل: "ل  لكيُر َخ لهُب ال ْذ ُي َكَماَ  َدَم  آ

لد لدي  )50  (."الَح

بضم التاَء قلُت: تزفزفين: أي تتحركين حأركة سإريعة، ومعناَه: ترتعد، وهو
ًاَ باَلراء المكّررة، والزاي أشهر؛ ومّمن حأكاَهماَ وباَلزاي المكّررة، وروي أيض

ابن الثير؛ وحأكى صاَحأب المطاَلع الزاي، وحُأكي الراء مع القَاَف؛ والمشهور
 سإواء باَلزاي أو باَلراء. باَلفاَء أنه

 الديك. فصلْ: في النهي عن سإّب

عن زيد بن خاَلد الجهني رويناَ في سإنن أبي داود بإسإناَد صحيح، 17/950
ّله عنه  قاَل: رضي ال

ّديَك، ّبوا ال َتُس ّله عليه وسإلم: "ل  ّله صلى ال لة قاَل رسإول ال لللّصل لقظُِ  ُيو ّنُه  (."فإ
51( 

 وذّم اسإتعماَل ألفاَظهم. فصلْ: في النهي عن الدعاَء بدعوى الجاَهلية

ّله عنه؛ رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 18/951 عن ابن مسعود رضي ال
ّله عليه ّله صلى ال ّق أن رسإول ال َوَش َد  ُدو ّناَ َمْن َضَرَب الُخ لم ْيَس  َل وسإلم قاَل: "

َودعاَ ُيوَب  ْو دعاَ" الُج ّق أ ْو َش لة" وفي رواية "أ ّي لهل ْعوى الَجاَ َد  )52  ( .بأو لب

ًا، ُيسّمى المحّرُم صفر ُيكره أن   لن ذلك من عاَدة الجاَهلية. فصلْ: و

ُيدعى ّله تعاَلى: باَلمغفرة فصلْ: يحرُم أن  ًا، قاَل ال ونحوهاَ لمن ماَت كاَفر
ّنبّي  { للل ُأولي     ماَ كاََن  ُنوا  َكاَ ْو  َل َو لكيَن  لر ْلُمْش لل لفُروا  ْغ َت َيْس ُنوا أْن  ّلذيَن آَم ْعد ماَ     وا َب لمْن  َبى  ُقْر

لم} لحي ُهْم أْصحاَُب الَج ّن ُهْم أ َل ّيَن  َب ] وقد جاَء الحديث بمعناَه،113[التوبة: َت
 والمسلمون مجمعون عليه.

ّوز  ذلك. فصلْ: يحرم سإّب المسلم من غّير سإبب شرعي يج

ّله رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 19/952 عن ابن مسعود رضي ال
ّله عليه ّله صلى ال ٌق عنه،عن رسإول ال ُفُسو لم  لل لسإباَُب الُمْس  ."وسإلم قاَل: "
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عن أبي هريرة رضي ورويناَه في صحيح مسلم، وكتاَبي أبي داود والترمذي،
ّله عنه. وصّح لن ماَ قاَل، ال ّباَ َت ّله عليه وسإلم قاَل: "الُمْس ّله صلى ال أن رسإول ال

َعلى ُلوُم" َف ْظ لد الَم َت ْع َي َلْم  ُهماَ ماَ  ْن لم لء  لدى حأديث حأسن صحيح. قاَل الترمذي: الباَ
 )53  (

المستعملة في العاَدة قوله لمن يخاَصمه،  ومن اللفاَظ المذمومة:فصلْ
فهذا قبيح لوجهين: أحأدهماَ أنه كذب، ياَ حأماَر! ياَ تيس! ياَ كلب! ونحو ذلك؛
ُيساَمح به والخر أنه إيذاء؛ وهذا بخلف قوله: ياَ ظاَلم! ونحوه، فإن ذلك 

ًاَ، فقَلّْ إنساٌَن إل وهو ظاَلم لنفسه لضرورة المخاَصمة، مع أنه يصدق غّاَلب
 ولغيرهاَ.

َه:فصلْ ّ  قاَل النحاَس: كر ٌق إل ْل ُيقَاَل: ماَ كاَن معي َخ بعُض العلماَء أن 
ّله. قلت: سإبب الكراهة بشاَعُة اللفظِ من حأيث أن الصلْ في السإتثناَء أن ال

المراد هناَ السإتثناَء المنقَطع، تقَديُره ولكن يكون متصلً وهو هناَ ُمحاَل، وإنماَ
ّله معي، مأخوذ من قوله: ُيقَاَل بدَل هذا: ماَ كاَن ال ْنبغي أن  َي َو ُكْم}  َع َو َم ُه َو }

ّله ٌد إلّ ال ُيقَاَل: اجلس على اسإم كاَن معي أحأ سإبحاَنه وتعاَلى، قاَل: وكره أن 
ّله، وليقَلْْ اجلس باَسإم ّله. ال  ال

ّق  حأكى النّحاَُس عن بعض:فصلْ ُيكره أن يقَوَل الصاَئُم: وحأ السلف أنه 
ُيختم على أفواه الكفاَر، وفي هذا الخاَتم الذي على فمي، واحأتّج له بأنه إنماَ 

ّله سإبحاَنه وتعاَلى، وسإيأتي هذا الحأتجاَج نظر، وإنماَ حأجته أنه حألٌف بغير ال
ٌه ًاَ، فهذا مكرو ّله تعاَلى قريب لماَ ذكرناَ، ولماَ فيه من النهي عن ذلك إن شاَء ال

ّله أعلم.  إظهاَر صومه لغير حأاَجة، وال

 فصلْ:

عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتاَدة، أو رويناَ في سإنن أبي داود، 20/953
ّناَ نقَول في الجاَهلية: غّيره،عن عمران بن ّله عنهماَ قاَل: ك الحصين رضي ال

ًاَ، ّله بك عين ُنهيناَ عن ذلك. قاَل عبد أنعم ال للسإلم  ًاَ، فلماَ كاَن ا وأنعم صباَحأ
ًاَ، ول بأس أن الرزاق: قاَل معمر: ّله بك عين ُيكره أن يقَول الرجلْ: أنعم ال

ّله َنك يقَول: أنعم ال  قلُت: هكذا رواه أبو داود عن قتاَدة أو غّيره، ومثلْ هذا.عي
ُيحكم له باَلصحة، لن قتاَدة ثقَة وغّيُره مجهول، الحديث قاَل أهلْ العلم: ل 

محتملْ أن يكون عن المجهول فل يثبُت به حأكم شرعي، ولكن الحأتياَط وهو
للنساَن اجتناَب هذا اللفظِ لحأتماَل صحته، ولن بعض العلماَء يحتّج ل

ّله أعلم.  باَلمجهول، وال

 معهماَ ثاَلث وحأده. فصلْ: في النهي أن يتناَجى الرجلن إذا كاَن

ّله عنه رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 21/954 عن ابن مسعود رضي ال
ّله صلى لن قاَل:قاَل رسإول ال َناَ ْث َناََجى ا َت َي َفل  َثة  َثل ُتْم  ْن ُك َذا  ّله عليه وسإلم: "إ ال

للْ أّن ذلَك ُدوَن لمْن أْج لس  ّناَ ُطوا باَل لل َت َتْخ ّتى  لر حأ ُنُه" الَخ  )54  (.ُيْحز

ّله ورويناَ في صحيحيهماَ، 22/955 ّله عنهماَ؛أن رسإول ال عن ابن عمر رضي ال
ّله عليه ُدوَن صلى ال لن  ْثناَ َناََجى ا َت َي َفل  َثًة  َ َثل ُنوا  َذا كاَ لإ لث" وسإلم قاَل: "  لل ّثاَ ( ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

صاَلح الراوي ـ عن ابن عمر: ورويناَه في سإنن أبي داود، وزاد ـ قاَل أبو)55
 قلُت لبن عمر: فأربعة؟ قاَل: ل يضّرك.

ٍءة أخرى فصلْ: في نهي المرأة أن تخبَر زوَجهاَ أو لن امرأ لن بد غّيَره بحس
ُع إليه حأاَجة شرعية من رغّبة في زواجهاَ ونحو  .ذلك إذا لم تد

ّله عنه رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 23/956 عن ابن مسعود رضي ال
ّله صلى ُفهاَ قاَل:قاَل رسإول ال لص َت َف َة  ُة الَمرأ لر المرأ لش ُتباَ ّله عليه وسإلم: "ل  ال

ّنُه لجهاَ كأ ْو َهاَ". لَز ْي َل لإ ُظُر  ْن  َي

 )56  (

لء ّوج: باَلّرفاَ ُيقَاَل للمتز ُيكره أن  ّلهوالبنين فصلْ:  ُيقَاَل له: باَرَك ال َ، وإنماَ 
 ذكرناَه في كتاَب النكاَحا. لك وباَرَك عليك، كماَ

ّنحاَُس عن أبي فصلْ: َد الفقَهاَء روى ال بكر محمد بن يحيى ـ وكاَن أحأ
ٍءد ُيقَاَل لحأ ُيكره أن  ًاَ من الدباَء ـ أنه قاَل:  ّله تعاَلى؛ خوف عند الغضب: اذكر ال

َله الغضُب على الكفر، قاَل: وكذا ُيقَاَل له: صلّْ على النبّي صلى أن يحم ل 
ًاَ من هذا. ّله عليه وسإلم، خوف  ال

َدالمذمومة فصلْ: من أقبح اللفاَظ ُده كثيرون من الناَس إذا أرا َيعتاَ ، ماَ 
للَف على َيح ّله أن  ّله، كراهيَة الحنث أو إجللً ل ٍءء فيتوّرع عن قوله: وال شي

ًاَ عن ّون ّله يعلم ماَ كاَن كذا، أو لقَد كاَن كذا تعاَلى وتص الحلف، ثم يقَول: ال
ُة ًاَ أن المر كماَ قاَل فل ونحوه، وهذه العباَر ُبهاَ متيقَن فيهاَ خطٌر، فإن كاَن صاَحأ

ّكَك في ذلك فهو من أقبح القَباَئح لنه تعّرَض للكذب بأس بهاَ، وإن كاَن تش
ّله تعاَلى، فإنه أخبَر أن ًاَ ل يتيقَُن كيف هو. وفيه على ال ّله تعاَلى يعلُم شيئ ال

ّله تعاَلى بأنه يعلُم المَر دقيقَة أخرى أقبُح من هذا، وهو أنه تعّرض لوصف ال
َق كاَن ّقَ لنساَن اجتناَُب هذه على خلف ماَ هو، وذلك لو تح ًا، فينبغي لل كاَفر

 العباَرة.

ّلهم ّدعاَء: ال ُيكره أن يقَوَل في ال ، أو إن أردَت،اغّفر لي إن شئت فصلْ: و
 بلْ يجزُم باَلمسألة.

ّله عنه؛ رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 24/957 عن أبي هريرة رضي ال
ّله ّله صلى ال للي أن رسإوَل ال لفْر  ْغّ ُهّم ا ّل ُكْم: ال ُد َلّن أحَأ ُقَو َي عليه وسإلم قاَل: "ل 

ْئَت، لش َه إْن  لر ْك ّنُه ل ُم لم الَمسألَة فإ لز ْع َي لل ْئَت،  لش لني إْن  ُهّم اْرحَأْم ّل َلُه". وفي ال
َبَة، فإّن ْغّ لم الّر لظ ُيع ْل َو لزْم  ْع َي َلكْن ل ٌء رواية لمسلم "و َظُمُه َشْي َتعاَ َي ّله ل  ال

ُه" ْعطاَ  )57  (.أ

ّله ورويناَ في صحيحيهماَ، 25/958 ّله عنه قاَل:قاَل رسإول ال عن أنس رضي ال
ّله ّلهّم صلى ال َلّن ال ُقَو َي َول  لم المسألَة  لز ْع َي ْل َف ُكْم  ُد َدعاَ أحَأ َذا  إْن عليه وسإلم "إ

َلُه" َه  لر ْك َت ّنه ل ُمْس لطني فإ ْع ْئَت فأ  )58  (.لش
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله تعاَلى ُيكره الحلُف بغير أسإماَء ال ٌء في ذلك النبّيوصفاَته فصلْ: و ، سإوا
ّله عليه وسإلم، والكعبة، والملئكة، والماَنة، والحياَة، والروحا، وغّير صلى ال

ّدهاَ كراهة: الحلف  باَلماَنة. ذلك. ومن أش

ّله رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 26/959 عن ابن عمر رضي ال
ّله عليه ُفوا عنهماَ،عن النبّي صلى ال لل َتْح ُكْم أْن  ْنهاَ َي ّلَه  وسإلم قاَل: "إّن ال

َفَمْن كاََن ُكْم،  لئ َيصُمت" وفي رواية في الصحيح بأباَ لل ْو  ّله أ للْف باَل َيْح ْل َف ًاَ  للف حَأاَ
َفَمْن كاََن ُكْت" " َيْس لل ْو  له أ ّل لإلّ باَل للْف  َيْح َفل  ًاَ  للف  )59  (.حأاَ

ًا، فمن ذلك: ًا كثير  ورويناَ في النهي عن الحلف باَلماَنة تشديد

ّله ماَ رويناَه في سإنن أبي داود، بإسإناَد صحيح، 27/960 ُبريدة رضي ال عن 
ْيَس عنه قاَل:قاَل َل َف لة  َن َلَف باَلماَ ّله عليه وسإلم: "َمْن حَأ ّله صلى ال رسإول ال

ّناَ  )60  (."لم

ُيكره إكثاَُر الحلف في البيع ونحوه وإن ًاَ. فصلْ:   كاَن صاَدق

ّله عنه أنه سإمع رويناَ في صحيح مسلم 28/961 عن أبي قتاَدة رضي ال
ّله ّله صلى ال ّنُه رسإول ال لع فإ ْي َب لف في ال لل َة الَح ْثَر َك ُكْم و ّياَ عليه وسإلم يقَول: "إ

ُق لف ْن ُق ُي َيْمَح  )61  (."ُثّم 

ُيقَاَل قوُس قزحا لهذه التي في ُيكره أن   السماَء. فصلْ: 

ّله رويناَ في حألية الولياَء لبي نعيم، 29/962 عن ابن عباَس رضي ال
ُقَزحَا عنهماَ،أن ُقَزحَا، فإّن  ْوَس  َق ُلوا  ُقَو َت ّله عليه وسإلم قاَل: " ل  النبّي صلى ال

للْ ْه َو أماٌَن ل ُه َوَجلّْ، ف َعّز  له  ّل ْوَس ال َق ُلوا  ُقو لكْن  َل َو ْيطاٌَن،  لض َش قلت:)62  ( "الْر
ُله ُقزحا بضم القَاَف وفتح الزاي، قاَل الجوهري وغّيره: هي غّير مصروفة وتقَو

 العواّم قدحا باَلدال وهو تصحيف.

ٍءة أو ُتلي بمعصي للنساَن إذا اب ُيكره ل بذلك، بلْ نحوهاَ أن يخبَر غّيَره فصلْ: 
ّله تعاَلى فيقَلَع عنهاَ في الحاَل ويندَم على ماَ فعلْ ينبغي أن يتوب إلى ال

ًا؛ فهذه الثلثة هي أركاَن التوبة ل تصّح إل ويعزم أن ل يعود إلى مثلهاَ أبد
َهه ّلمه باَجتماَعهاَ، فإن أخبَر بمعصيته شيَخه أو شب مّمن يرجو بإخباَره أن يع

َيسلُم به من ّلَمه ماَ  ًاَ من معصيته، أو ليع َفه مخرج الوقوع في مثلهاَ، أو يعّر
َو ذلك فل َو له أو نح بأَس به، بلْ هو حأسٌن، السبَب الذي أوقعه فيهاَ، أو يدع

ُيكره إذا انتفْت هذه المصلحُة.  وإنماَ 

ّله عنه، رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 30/963 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى لتي معاَفًى إل قاَل:سإمعُت رسإوَل ال ُأّم ُكلّْ  ّله عليه وسإلم يقَول: " ال

لمَن لهريَن، وإّن  ْد الُمجاَ َق َو ُيْصبُح  ًثّم  َعَملً  للْ  ْي ّل ْعَملَْ الّرُجلْ باَل َي لة أْن  َهَر الُمجاَ
َذا َك لرحَأَة  ْلُت الباَ لم َع ُفلُن!  ُقَوُل: ياَ  َي َف له،  ْي َل َع َتعاَلى  ُه  َتَر ُه سَإ ُتُر َيْس ْد باََت  َق َو َذا،  َك و

له ّل ْتَر ال لسإ لشُف  ْك َي ُيْصبُح  َو ّبُه،  له َر ْي َل  )63  (."َع
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

َد ّدث عب ّلف أن يح َيحرُم على المك للنساَن فصلْ: أو زوجته أو ابنه أو ا
ُيفسدهم به عليه، َوهم بماَ  ًا بمعروف غّلَمه ونح ّدثهم به أمر ُيح إذا لم يكْن ماَ 

ّله تعاَلى: ًاَ عن منكر. قاَل ال َونوا على  { أو نهي َعاَ َت ُنوا على     َو َو َعاَ َت َول  َوى  ْقَ ّت َوال لبّر  ال
لن} َوا ْد ُع َوال لم  ْث لل لقيٌب ] وقاَل تعاَلى:2[الماَئدة: ا له َر ْي َد َل لإلّ  ٍءل  ْو َق لمْن  لفظُِ  ْل َي ٌد}     {ماَ  لتي َع

 ].18[ق:

ّله عنه ورويناَ في كتاَبي أبي داود والنساَئي، 31/964 عن أبي هريرة رضي ال
ْو قاَل:قاَل ٍءء أ لرى ْوَجَة اْم ّبَب َز ّله عليه وسإلم: "َمْن َخ ّله صلى ال رسإول ال

ّناَ لم ْيَس  َل َف َكُه  ُلو  )64  (."َمْم

ّبَب بخاَء معجمة ثم باَء موحأدة مكّررة ومعناَه: أفسده  وخدعه. قلُت: خ

ُيقَاَل في فصلْ: ّله تعاَلى: أنفقَُت ينبغي أن  الماَل المخرج في طاَعة ال
ُهه، فيقَاَل: أنفقَُت في حأجتي ًاَ، وأنفقَُت في غّزوتي ألفين، وكذا وشب ألف

لختاَن أولدي، وفي نكاَحأي، وشبه ذلك: ول أنفقَُت في ضياَفة ضيفاَني، وفي 
لرْمُت في َغّ ضياَفتي، وخسرُت في حأجتي، يقَوُل ماَ يقَوله كثيرون من العواّم: 

ّيعت في سإفري. وحأاَصلُه أن أنفقََت وشبهه يكوُن في الطاَعاَت. وخسرُت وض
ُتستعملْ ّيعت ونحوهاَ يكوُن في المعاَصي والمكروهاَت، ول  لرمُت وض في وغّ

 الطاَعاَت.

ُله كثيرون من ُينهى عنه ماَ يقَو إذا قاَل الناَس في الصلة فصلْ: مماَ 
للماَم ّياََك ا ُد وإ ُب ْع َن ّياََك  َتعيُن)     (إ فيقَول المأموم: إياَك نعبد وإياَك نستعين، فهذا َنْس

ينبغي تركه والتحذير منه، فقَد قاَل صاَحأب "البياَن" من أصحاَبناَ: إّن هذا مماَ
الصلة إل أن يقَصد به التلوة، وهذا الذي قاَله وإن كاَن فيه نظٌر، ُيبطلْ

َة فهو والظاَهُر أنه ل للْ الصل ُيبط ُيجتنَب، فإنه وإن لم  ُيَوافق عليه، فينبغي أن 
ٌه في هذا ّله أعلم. مكرو  الموضع، وال

ُههم في  مماَ يتأكد النهُي عنه:فصلْ ُله العواّم وأشباَ والتحذيُر منه ماَ يقَو
ُذ مماَ يبيع أو ُتؤخ ّق هذه المكوس التي  يشتري ونحوهماَ، فإنهم يقَولون: هذا حأ

العباَرات المشتملة على السلطاَن، أو عليك حأّق السلطاَن ونحو ذلك من
ّد المنكرات ًاَ ونحو ذلك، وهذا من أش ًاَ أو لزم وأشنع المستحدثاَت، تسميته حأقَ

ًاَ فهو كاَفٌر خاَرٌج عن للسإلم، حأتى قاَل بعُض العلماَء: من سإّمى هذا حأقَ ّلة ا م
ًاَ مع علمه بأنه ظلم؛ ُيقَاَل والصحيُح أنه ل يكفُر إل إذا اعتقَده حأقَ فاَلصواُب أن 

ّله التوفيق. فيه المكُس أو ضريبُة السلطاَن أو نحو ذلك من العباَرات، وباَل

ّله تعاَلى غّير الجنة.  فصلْ: يكره أن يسأُل بوجه ال

ّله عنه، قاَل:قاَل رسإول رويناَ في سإنن أبي داود، 32/965 عن جاَبر رضي ال
ّله ّله صلى ال ّنُة ال له إلّ الَج ّل له ال َوْج لب ُيسأُل   )1  (."عليه وسإلم: "ل 

ّفع ّله تعاَلى وتش ُع من سإأَل باَل ُيكره من  به. فصلْ: 

عن ابن رويناَ في سإنن أبي داود والنساَئي، بأسإاَنيد الصحيحين، 33/966
ّله عنهماَ قاَل:قاَل ّله عليه وسإلم: "َمْن عمر رضي ال ّله صلى ال رسإوُل ال
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َوَمْن ُه،  ُذو لعي له فأ ّل َذ باَل َتعاَ ُه، اسْإ ُبو لجي ُكْم فأ َدعاَ َوَمْن  ُه،  ُطو ْع َتعاَلى فأ له  ّل سإأَل باَل
َع َن ُعوا َوَمْن َص ْد َنُه فاَ ُئو لف ُتكاَ ُدوا ماَ  لج َت َلْم  ُه، فإْن  ُئو لف َكاَ َف ًاَ  ْعُروف ُكْم َم ْي َل ّتى لإ َلُه حَأ

ُه ُتُمو ْأ ْد كاَف َق ُكْم  ّن ْوا أ  )2  (."َتَر

ُيكره أن:فصلْ َءك. قاَل أبو جعفر النّحاَس الشهُر أنه  ّله بقَاَ ُيقَاَل: أطاََل ال
ّله بقَاَءك، في كتاَبه "صناَعة َه بعُض العلماَء قولهم: أطاََل ال لر َك الكتاَب": 

ّله ورّخَص فيه ّوُل َمن كتب أطاََل ال بعُضهم. قاَل إسإماَعيلْ بن إسإحاَق: أ
َءك الزناَدقة. ّله عنه أن مكاَتبة بقَاَ وروي عن حأماَد بن سإلمة رضي ال

ّله المسلمين كاَنت من فلن إلى فلن، أماَ ُد ال بعد: سإلٌم عليك، فإني أحأم
ّلَي ُله أن يص لإلّ هو، وأسإأ لإله  لت الذي ل  على محمد وعلى آل محمد. ثم أحأدث

ُلهاَ: أطاََل ّو َءك. الزناَدقُة هذه المكاَتباَت التي أ ّله بقَاَ  ال

لفداَك  المذهُب الصحيُح المختاَر:فصلْ للنساَن لغيره:  ُيكره قول ا أنه ل 
ّله فداك، وقد ُأمي، أو جعلني ال تظاَهرْت على جواز ذلك الحأاَديُث أبي و

ٌء كاََن البوان مسلمين أو المشهورة التي في الصحيحين وغّيرهماَ، وسإوا
َه ذلك بعُض العلماَء إذا كاَناَ مسلمين. قاَل لر َك َه ماَلُك كاَفرين، و النحاَس: وكر

ّله فداك، وأجاََزه بعُضهم. قاَل القَاَضي عياَض: ذهَب بن أنس: جعلني ال
ًاَ أو ّي به مسلم ٌء كاَن المفد ًا. قلت: جمهوُر العلماَء إلى جواز ذلك، سإوا كاَفر

وقد جاَء من الحأاَديث الصحيحة في جواز ذلك ماَل يحصى وقد نبهت على
 جملْ منهاَ في صحيح مسلم

لمراء ُيذّم من اللفاَظ: ال لجدال والُخصومة فصلْ: ومماَ  للماَم أبووال . قاَل ا
للظهاَر َخللْ فيه، لغير غّرض حأاَمد الغزالي: المراء: ُنك في كلم الغير  طع

لتك ّي ٌة عن أمر سإوى تحقَير قاَئله وإظهاَر مز عليه؛ قاَل: وأماَ الجداُل فعباَر
ّلُق بإظهاَر المذاهب وتقَريرهاَ.  يتع

َده من للَجاٌَج في الكلم ليستوفَي به مقَصو ماَل أو غّيره، قاَل: وأماَ الخصومُة ف
لمراء ل يكون إل ًاَ؛ وال ًء وتاَرة يكون اعتراض ًاَ. هذا كلم وتاَرة يكون ابتدا اعتراض

 الغزالي.

ّله تعاَلى: َول واعلم أن الجدال قد يكون بحّق، وقد يكون بباَطلْ، قاَل ال }
ُلوا لد لهَي أحْأَسُن     ُتجاَ لتي  ّل لإلّ باَ لب  لكتاَ ْهلَْ ال ُهْم  {وقاَل تعاَلى:  ]41 [العنكبوت:}  أ ْل لد َوجاَ

َأحْأَسُن لهَي  لتي  ّل لذيَن ] وقاَل تعاَلى:125[النحلْ: }  باَ ّل له إلّ ا ّل لت ال لدُل في آياَ ُيجاَ {ماَ 
َفروا لره4 [غّاَفر:}  َك ّق وتقَري لف على الح ًا، ] فإن كاَن الجداُل للوقو كاَن محمود

ًاَ، وعلى ّق أو كاَن جدالً بغير علم كاَن مذموم هذا وإن كاَن في مدافعة الح
التفصيلْ تنزيلُْ النصوص الواردة في إباَحأته وذّمه، والمجاَدلة والجدال بمعنى،

ًاَ في تهذيب السإماَء واللغاَت. وقد  أوضحُت ذلك مبسوط

ًاَ أذهَب للدين ول أنقََص للمروءة ول َع للذة ول قاَل بعُضهم: ماَ رأيُت شيئ أضي
للنساَن من ّد ل ُب الخصومة لسإتبقَاَء أشغلَْ للقَلب من الخصومة. فإن قلَت: ل 

للماَُم الغزالي أن الذّم َد إنماَ هو لمن حأقَوقه. فاَلجواُب ماَ أجاََب به ا ّك المتأ
ّكلُْ في ٍءم كوكيلْ القَاَضي، فإنه يتو الخصومة قبلْ أن خاَصَم باَلباَطلْ أو غّير عل

ّي جاَنب هو فيخاَصُم بغير علم. ويدخلُْ في الذّم ّق في أ ًاَ يعرَف أن الح أيض
َد والكذَب لر الحاَجة، بلْ يظهُر اللد ّقَه لكنه ل يقَتصُر على قد َمن يطلُب حَأ
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ُتؤذي، ٍءت  َلَط باَلخصومة، كلماَ لليذاء والتسليط على خصمه، وكذلك من َخ ل
ُله على الخصومة وليس له إليهاَ حأاَجة في تحصيلْ حأقَه، وكذلك َمن يحم

لعناَد لقَهر الخصم وكسره، فهذا هو المذموم، وأماَ المظلوُم الذي محُض ال
َته بطريق الشرع من ٍءج على الحاَجة غّير ينصُر حأّج لة لجاَ ٍءف وزياَد ٍءد وإسإرا َد َل

ُله هذا ٍءد ول إيذاء، ففع لد عناَ ُكه ماَ من غّير قص ًاَ، ولكن الولى تر ليس حأرام
ّذر، وجد إليه سإبيلً، لّن ضبَط اللساَن في الخصومة ّد العتدال متع على حأ

ُتوغُّر الصدوَر وتهيُج الغضَب، وإذا هاََج ُد بينهماَ والخصومُة  الغضُب حأصلَْ الحقَ
ُيطلق لة الخر، ويحزُن بمسّرته و اللساََن في حأتى يفرحا كلْ واحأد بمساَء

عرضه، فمن خاَصَم فقَد تعّرَض لهذه الفاَت، وأقلّْ ماَ فيه اشتغاَُل القَلب
ُله َيبقَى حأاَ ٌق باَلمحاَّجة والخصومة فل  حأتى أنه يكون في صلته وخاَطره معل

لمراء. فينبغي أن ل على لجدال وال السإتقَاَمة؛ والخصومُة مبدأ الشّر، وكذا ال
َبه يفتَح َنه وقل ُيحفظُِ لساَ ّد منهاَ، وعند ذلك  ُب عليه باََب الخصومة إل لضرورة ل 
 آفاَت الخصومة. عن

ّله عنهماَ، قاَل:قاَل رويناَ في كتاَب الترمذي، 34/967 عن ابن عباَس رضي ال
ّله صلى َتَزاَل رسإوُل ال ًاَ أْن ل  ْثم لبَك إ َفى  َك ّله عليه وسإلم: " ًاَ" ال لصم .ُمَخاَ

 ضعيف.) ) وقاَل: إنه حأديث غّريب؛ أي1995( الترمذي (

ُقََحم بضم القَاَف وفتح الحاَء  المهملة: هي المهاَلك. . قلُت: ال

ُيكره التقَعيُر في الكلم َفصاَحأة فصلْ:  ّلف السجع وال ّدق وتك باَلتش
ُدهاَ المتفاَصحون َيعتاَ ّنع باَلمقَدماَت التي  وزخاَرف القَول، فكلّْ ذلك من والتص

ّي في ّلف السجع، وكذلك التحر ّلف المذموم، وكذلك تك للعراب التك دقاَئق ا
َد في مخاَطبته ووحأشي اللغة في حأاَل مخاَطبة العواّم؛ بلْ ينبغي أن يقَص

ُله. ًاَ ول يستثقَ ّي ًاَ جل ُبه فهم ًاَ يفهُمه صاَحأ  لفظ

ّله بن عمرو بن رويناَ في كتاَبي أبي داود والترمذي، 35/968 عن عبد ال
ّلَه العاَص رضي ّله عليه وسإلم قاَل: "إّن ال ّله صلى ال ّله عنهماَ؛أن رسإول ال ال

لغُض ْب ّللُْ ُي َتَخ َت له كماَ  لن للساَ لب ّللْ  َتَخ َي ّلذي  لل ا لمَن الّرجاَ َغ  للي َب ُة" ال َقََر َب قاَل الترمذي: ال
 )3  ( حأديث حأسن.

ّله عنه؛أن النبّي ورويناَ في صحيح مسلم، 36/969 عن ابن مسعود رضي ال
ّله عليه وسإلم ًاَ صلى ال ُعوَن" قاَلهاَ ثلث ّط َن َت َلَك الُم َه قاَل العلماَء: )4  ( .قاَل: "

 في المور. يعني باَلمتنطعين: المباَلغين

ّله ورويناَ في كتاَب الترمذي 37/970 ّله عنه؛أن رسإوَل ال عن جاَبر رضي ال
ّله عليه وسإلم ْوَم صلى ال َي ًاَ  للس ّني َمْج لم ُكْم  لب ْقَر ُكْم إلّي وأ ّب لمْن أحَأ قاَل: "إّن 

ّني لم ُكْم  َد َع ْب ُكْم إلّي وأ َغَض ْب َوإّن أ ًاَ،  ُكْم أْخلق ُن لسإ لة أحأاَ َياََم لقَ لة ال لقَياََم ْوَم ال َي
ُهوَن، قاَلوا: لقَ ْي َف َت َوالُم ُقوَن  ّد َتَش َوالُم ّثْرثاَُروَن  ّله قد علمناَ الثرثاَرون ال ياَ رسإول ال

ّدقون، فماَ المتفيقَهون؟ قاَل: ّبُرون والمتش َك َت  قاَل الترمذي: هذا حأديث"الُم
ُق: َمن يتطاَوُل على الناَس حأسن. قاَل: ّد والثرثاَر: هو الكثير الكلم؛ والمتش

، وقاَل: هذا حأديث حأسن غّريب من هذا الوجه، )5  (ويبذو عليهم.  في الكلم
 وفي الباَب عن أبي هريرة.
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُيكره لمن صلى العشاَء:فصلْ ّدَث باَلحديث المباَحا في  و الخرة أن يتح
فعله وتركه. فأماَ الحديث المحّرم غّير هذا الوقت وأعني باَلُمباَحا الذي اسإتوى

ًاَ وكراهة. وأماَ في غّير هذا الوقت أو المكروه فهو في هذا الوقت ّد تحريم أش
ومكاَرم الخلق الحديُث في الخير كمذاكرة العلم وحأكاَياَت الصاَلحين

الحأاَديُث والحديث مع الضيف فل كراهَة فيه، بلْ هو مستحّب، وقد تظاَهرت
الصحيحُة به، وكذلك الحديُث للغدر والمور العاَرضة ل بأس به، وقد اشتهرت

ًا، وأرمُز إلى كثير ُأشيُر إلى بعضهاَ مختصر ُته، وأناَ  منهاَ.) الحأاَديُث بكلْ ماَ ذكر

فيهاَ واعلم أنه ل يدخلُْ في الذّم تحسين ألفاَظ الخطب والمواعظِ إذا لم يكن
ّله عّز وجلّْ، َد منهاَ تهييج القَلوب إلى طاَعة ال إفراط وإغّراب لن المقَصو

 اللفظِ في هذا أثر ظاَهر. ولحسن

ّله عنه؛أن رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 38/971 َة رضي ال َبرز عن أبي 
ّله عليه ّله صلى ال لعشاَء والحديَث رسإول ال ُه النوَم قبلْ ال وسإلم كاَن يكر

َدهاَ  )6  ( .بع

ٌة. ُتهاَ فكثير ّدم  وأماَ الحأاَديث باَلترخيص في الكلم للمور التي ق

ّله فمن ذلك 39/972 ّله صلى ال حأديث ابن عمر في الصحيحين:أن رسإوَل ال
ُكْم عليه َت َل ْي َل ُكْم  ُت ْي ّلم قاَل: "أرأ َء في آخر حأياَته، فلماَ سإ ّلى العشاَ وسإلم ص

لض لر الْر ْه َظ َو على  ُه لمّمْن  َقَى  ْب َي ٍءة ل  َن لة سَإ َئ لم لس  له، فإّن على رأ لذ ٌد َه ْوَم أحَأ َي ."ال
 )7  (

ّله عنه، في صحيحيهماَ؛ ومنهاَ 40/973 حأديث أبي موسإى الشعري رضي ال
ّله عليه وسإلم أعتم باَلصلة حأتى ابهاَّر الليلُْ، ثم خرَج أن ّله صلى ال رسإوَل ال

ّلى بهم، فلماَ قَضى صلته قاَل لمن رسإوُل ّله عليه وسإلم فص ّله صلى ال ال
ّنُه حأضره: "على ُكْم أ ْي َل َع ّله  لة ال ْعَم لن لمْن  لشُروا أّن  ْب ُكْم، وأ ّلْم َع ُأ ُكْم  لل لمَن لرسْإ ْيَس  َل

ُكْم" أو قاَل: ْيَر َغّ َعَة  له الّساَ لذ َه ّلي  ُيَص ٌد  لس أحَأ ّناَ َعَة ال له الّساَ لذ َه ٌد  ّلى أحَأ "ماَ َص
ُكْم" ْيَر  )8  (.َغّ

ّله ومنهاَ 41/974 حأديث أنس في صحيح البخاَري؛أنهم انتظروا النبّي صلى ال
ّلى بهم: يعني العشاَء قاَل: ثم ًاَ من شطر الليلْ، فص َءهم قريب عليه وسإلم فجاَ

ُكْم ّن َوإ ُدوا،  َق ُثّم َر ْوا  ّل ْد َص َق ّناََس  َبناَ فقَاَل: " أل إّن ال ٍءة ماَ خط ُلوا في َصل َتَزا َلْن 
َة". ُتُم الّصل َظْر َت ْن  ا

ّله عنهماَ، في مبيته في بيت خاَلته ")9  ( ابن عباَس حأديث ومنهاَ  رضي ال
ّله َء، ثم ميمونة قوله: إن النبّي صلى ال ّلى العشاَ ّدَث عليه وسإلم ص دخلَْ فح

ْيم؟". َل ُغ َناََم ال َله، وقوله: "  )10  (أه

وتقَدم برقم ) .2057) ، ومسلم (602ومنهاَ حأديث عبد الرحأمن (البخاَري (
ّله عنهماَ في قصة أضياَفه واحأتباَسإه عنهم2/733 ) " بن أبي بكر رضي ال

َته وابنه وتكّرر كلُمهم، وهذان حأتى ّلم امرأ ّلمهم، وك ّلى العشاَء، ثم جاَء وك ص
ُغ الحديثاَن في الصحيحين، ونظاَئُر هذا كثيرة ل تنحصُر، وفيماَ ذكرناَه أبل

ّله الحمد. كفاَية،  ول
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُتسّمى العشاَء الخرة العتمة، ُيكره أن  للحأاَديث الصحيحة فصلْ: 
ُتسّمى المغرب ًاَ أن  ُيكره أيض  عشاَء. المشهورة في ذلك و

ّله رويناَ في صحيح البخاَري، 42/975 ّفلْ المزني رضي ال َغ ّله بن ُم عن عبد ال
ّله عليه وسإلم: "ل عنه ـ وهو ّله صلى ال باَلغين المعجمة ـ قاَل:قاَل رسإوُل ال

لب" قاَل: وتقَول لر ْغ ُكُم الَم لت لم َصل ْعَراُب على اسإ َل ُكُم ا ّن َب لل ْغ العراُب: هي َت
 )11  ( .العشاَء

َتَمًة كحديث: َع لح وأماَ الحأاَديث الواردة بتسمية  ْب َلُموَن ماَ في الّص ْع َي "لو 
ًا ْبو ْو حَأ َل َو ُهَماَ  ْو َت َل لة  َتَم َع ًاَ )12  ( "َوال عنهاَ من وجهين: أحأدهماَ أنهاَ وقعْت بياَن

لكون النهي ليس للتحريم بلْ للتنزيه. والثاَني أنه ُخوطَب بهاَ َمن يخاَُف أنه
ًء. يلتبس  عليه المراد لو سإّماَهاَ عشاَ

لت ًة فل كراهة فيه على المذهب الصحيح، وقد كثر وأماَ تسمية الصبح غّدا
الحأاَديُث الصحيحُة في اسإتعماَل غّداة، وذكر جماَعة من أصحاَبناَ كراهة ذلك،

ول بأَس بتسمية المغرب والعشاَء عشاَءين، ول بأس بقَول وليس بشيء،
ُنقَلْ عن ُيقَاَل العشاَء الخرة فغلط العشاَء الخرة. وماَ  الصمعي أنه قاَل: ل 

ّله عليه وسإلم)13  (ظاَهر، فقَد ثبَت في صحيح مسلم   ؛ أن النبّي صلى ال
َبْت قاَل: ٍءة أَصاَ ّيَماَ اْمرأ َة" "أ لخَر َء ال لعشاَ َعناَ ال ْد َم َه َتْش َفل  ًا   .َبُخور

ُيحصون من الصحاَبة في الصحيحين َق ل  وغّيرهماَ، وثبت في ذلك كلُم خلئ
ّله ّله بشواهده في تهذيب السإماَء واللغاَت، وباَل  التوفيق. وقد أوضحُت ذلك ك

ُء ُينهى عنه إفشاَ والحأاَديُث فيه كثيرة، وهو حأراٌم إذا السّر، فصلْ: ومماَ 
 إيذاء. كاَن فيه ضرٌر أو

ّله عنه قاَل رويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 43/976 عن جاَبر رضي ال
ُثّم :قاَل رسإول لث  لدي ّدَث الّرُجلُْ باَلَح َذا حَأ ّله عليه وسإلم: "إ ّله صلى ال َفَت ال َت ْل ا

َنٌة لهَي أماَ  )14  (  قاَل الترمذي: حأديث حأسن."َف

ُيسأَل الرجلُْ: فيم ضرَب ُيكره أن  َته؟ من غّير حأاَجة. فصلْ:   امرأ

قد رويناَ في أّول هذا الكتاَب في حأفظِ اللساَن والحأاَديث الصحيحة في
لن السكوت عّماَ ل تظهر فيه المصلحة، وذكرناَ الحديث الصحيح "مْن حُأْس

لء لم الَمْر لنيه إسْإل ْع َي ُكُه ماَ ل   )15  ( "َتْر

عن عمر بن ورويناَ في سإنن أبي داود والنساَئي وابن ماَجه، 44/977
ّله عنه،  الخطاَب رضي ال

ُيسأُل الّرُجلُْ: ّله عليه وسإلم قاَل: "ل  َتُه عن النبّي صلى ال (."فيَم َضَرَب اْمرأ
16( 

 ، بإسإناَد)17  ( مسند أبي يعلى الموصلي أماَ الشعر فقَدرويناَ في فصلْ:
 حأسن،
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عليه وسإلم عن عاَئشة ّله صلى ال ّله عنهماَ، قاَلت: سُإئلْ رسإوُل ال رضي ال
لبيٌح" عن الشعر فقَاَل: َق لبيُحُه  َق َو ُنُه حَأَسٌن،  َو كلٌم حَأَس ُه العلماَء: معناَه: قاَل "

َد له والقتصاََر عليه َتت الحأاَديُث أّن الشعَر كاَلنثر، لكن التجّر مذموٌم. وقد ثب
ّله عليه وسإلم سإمع ّله صلى ال الشعَر، وأمَر حأساَن بن الصحيحُة بأن رسإول ال

ّله عليه وسإلم قاَل: ّفاَر. وثبَت أنه صلى ال لر ثاَبت بهجاَء الك ْع لمَن الّش "إّن 
ْكَمًة لح  وكلْ ذلك على حأسب ماَ ذكرناَه. )18  (" َل

ُة ُينهى عنه الفحُش، وبذاء ؛ والحأاَديُث الصحيحة فيهاللساَن فصلْ: ومماَ 
عن المور المستقَبحة بعباَرة صريحة، وإن كثيرة معروفة. ومعناَه: التعبيُر

ُع ّلُم بهاَ صاَدق، ويقَ ًا في ألفاَظ الوقاَع ونحوهاَ. كاَنْت صحيحًة والمتك ذلك كثير
ّبر ُيفهم بهاَ وينبغي أن يستعملَْ في ذلك الكناَياَت ويع عنهاَ بعباَرة جميلة 

َء القَرآن العزيز والسنة الصحيحة ّله تعاَلى: الغرُض، وبهذا جاَ المكّرمة، قاَل ال
َفُث إلى لم الّر َلَة الّصياَ ْي َل ُكْم  َل لحألّْ  ُأ ُكْم}     { لئ ْيَف  {] وقاَل تعاَلى: 187[البقَرة: لنساَ َك َو

َنُه ُذو ٍءض}     َتأُخ ْع َب ُكْم إلى  ْعُض َب ْفَضى  ْد أ َق َوإْن تعاَلى: ] وقاَل21[النساَء: َو ُهّن     { ُتُمو ْقَ ّل َط

ُهّن َتَمّسو للْ أْن  ْب َق ] والياَت والحأاَديث الصحيحة في ذلك237  [البقَرة:}  لمْن 
 كثيرة.

َهه من العباَرات التي قاَل العلماَء: فينبغي أن يستعملَْ في هذا وماَ أشب
ّني عن جماَع المرأة ُيك ُيستحيى من ذكرهاَ بصريح اسإمهاَ الكناَياَت المفهمة، ف

ّنيلْ والجماَع ُيصّرحا باَل لوقاَع ونحوهاَ، ول  لة وال لل والمعاَشر لء والدخو للفضاَ باَ
ّني عن البول والتغّوط بقَضاَء الحاَجة والذهاَب إلى الخلء، ُيك ونحوهماَ، وكذلك 

َبَخر ول لخَراءة والبول ونحوهماَ، وكذلك ذكُر العيوب كاَلبرص وال يصّرحُا باَل
ُيلحق بماَ والّصناَن ُيفهم منهاَ الغرض، و ّبر عنهاَ بعباَرات جميلة  وغّيرهاَ، يع

 ماَ سإواه. ذكرناَه من المثلة

ُع حأاَجٌة إلى التصريح بصريح اسإمه، فإن ّله إذا لم تد دعْت واعلم أن هذا ك
َطب ل يفهم المجاَز، أو يفهُم غّيَر لخيَف أن المخاَ حأاَجٌة لغرض البياَن والتعليم و
للفهاَُم الحقَيقَي ,ِوعلى هذا يحملْ المراد صّرحا حأينئذ باَسإمه الصريح ليحصلَْ ا

من التصريح في الحأاَديث بمثلْ هذا فإن ذلك محمول على الحاَجة ماَ جاَء
ّله كماَ ذكرناَ,ِ فإن تحصيلْ الفهاَم في هذا أولى من مراعاَة مجّرد الدب، وباَل

 التوفيق.

ّله عنه رويناَ في كتاَب الترمذي، 45/978 ّله بن مسعود رضي ال عن عبد ال
َول قاَل:قاَل رسإول لن  ّعاَ ّط لمُن باَل ْؤ ْيَس الُم َل ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال ال

لن ّعاَ ّل لذيء" ال َب َول ال لش  لحأ  )19  ( قاَل الترمذي: حأديث حأسن. َول الفاَ

ّله عنه قاَل ورويناَ في كتاَبي الترمذي وابن ماَجه، 46/979 عن أنس رضي ال
َنُه، :قاَل رسإول ٍءء إلّ شاَ ُفْحُش في َشْي ّله عليه وسإلم: "ماَ كاَن ال ّله صلى ال ال

َنُه" َوماَ ٍءء إلّ َزا ُء في َشْي  )20  ( حأسن. قاَل الترمذي: حأديث كاََن الَحياَ

ّله والوالدة فصلْ: يحرُم انتهاَُر الوالد ًاَ، قاَل ال ًاَ غّليظ وشبههماَ تحريم
َ تعاَلى: ّبَك أْن ل َقَضى َر َو َدَك     { ْن لع َغّن  ُل ْب َي ًاَ إّماَ  لن إحْأَساَن ْي َد لل َوا ْل ُه وباَ ّياَ لإلّ إ ُدوا  ُب ْع َبَر     َت لك ال

ُهماَ َهْر ْن َت َول  ُأّف  ُهماَ  َل ُقَلْْ  َت َفل  ُهماَ  لكل ْو  ُهماَ أ ُد ُهماَ َجناَحَا     أحَأ َل لفْض  َواْخ ًاَ.  َكريم ْولً  َق ُهماَ  َل ُقلْْ  َو
لمَن ّذّل  ًا}     ال لغير َياَني َص ّب ُهماَ كماَ َر ُقلْْ َرّب اْرحَأْم َو لة  للسإراء: الّرحْأَم  ].25ـ 23الية[ا

291

javascript:openquran(16,23,25)
javascript:openquran(16,23,25)
javascript:openquran(16,23,25)
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1975%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%E2%80%8F(%E2%80%8F4185%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%91%D9%86%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%D9%88%D9%83%D8%B0%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%90%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:opencomment('%E2%80%8F%E2%80%8F(%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F1978%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%85%205/920%E2%80%8F.%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
javascript:openquran(1,237,237)
javascript:openquran(1,237,237)
javascript:openquran(3,21,21)
javascript:openquran(3,21,21)
javascript:openquran(1,187,187)
javascript:opencomment('%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F6145%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5010%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%84%D9%81%D8%B8%D9%87%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D8%A5%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%E2%80%8F%20%E2%80%8F%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%B5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D9%82%D8%A7%D9%84%E2%80%8F:%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%92%20%D9%8A%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%AA%D9%8E%D9%84%D9%89%D8%A1%D9%8E%20%D8%AC%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%81%D9%8F%20%D8%A3%D8%AD%D9%8E%D8%AF%D9%90%D9%83%D9%8F%D9%85%D9%92%20%D9%82%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%AD%D8%A7%D9%8B%20%D8%AE%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%B1%D9%8C%20%D9%84%D9%8E%D9%87%D9%8F%20%D9%85%D9%86%D9%92%20%D8%A3%D9%86%D9%92%20%D9%8A%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%AA%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%89%D8%A1%D9%8E%20%D8%B4%D9%90%D8%B9%D9%92%D8%B1%D8%A7%D9%8B%E2%80%8F%20%E2%80%8F%20%E2%80%8F(%E2%80%8F%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F6155%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2257%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%20%E2%80%8F(%E2%80%8F5009%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%D9%8A%20%E2%80%8F(%E2%80%8F2855%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%D8%8C%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%B1%D8%B6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%87%E2%80%8F)%E2%80%8F%20%20%20%20%20%20%E2%80%8F')
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=36#TOP%23TOP
http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=131&CID=36#TOP%23TOP


َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله بن عمرو بن ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 47/980 عن عبد ال
لمَن العاَص رضي ّله عليه وسإلم قاَل: " ّله صلى ال ّله عنهماَ؛أن رسإوَل ال ال
ْتُم لر َش َكباَئ ُتم الرجلُْ والديه؟ ال ّله، وهلْ يش له، قاَلوا: ياَ رسإول ال ْي َد لل َوا للْ  الّرُج

َيُسّب قاَل: َف ُأّمُه  َيُسّب  َو للْ ،  َباَ الّرُج َيُسّب أ َعْم،   )21  (."ُأّمُه َن

ّله عنهماَورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 48/981 عن ابن عمر رضي ال
ْقَهاَ، قاَل: ّل ُههاَ، فقَاَل لي: ط ُأحأبهاَ، وكاَن عمُر يكر ٌة وكنُت  كاَن تحتي امرأ

ّله عليه وسإلم فذكَر ذلك له، فأبيُت، ّله عنه النبّي صلى ال فأتى عمُر رضي ال
ْقَهاَ فقَاَل النبّي ّل َط ّله عليه وسإلم: "  قاَل الترمذي: حأديث حأسن"صلى ال

 )22  ( صحيح.

لب وبياَن َكذ له باَُب النهي عن ال  أقساَم

ّنة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قد تظاَهرْت نصوُص الكتاَب والس
ٌد على تحريمه مع ُع المة منعقَ قباَئح الذنوب وفواحأش العيوب. وإجماَ

المتظاَهرة، فل ضرورة إلى نقَلْ أفرادهاَ، وإنماَ المهّم بياَن ماَ النصوص
على دقاَئقَه، ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على ُيستثنى منه والتنبيه

 صحته:

ّله عنه قاَل:قاَل وهو ماَ رويناَه في صحيحيهماَ 1/982 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى َذا رسإول ال لإ َو َذَب،  َك ّدَث  َثلٌث: إذا حَأ لق  لف َيُة الُمناَ ّله عليه وسإلم: "آ ال

ُتمن َخاََن َذا اؤ لإ َو َلَف،  َد أْخ َع  )23  (."َو

ّله ورويناَ في صحيحيهماَ 2/983 ّله بن عمرو بن العاَص رضي ال عن عبد ال
ًاَ عنهماَ؛أن لفقَ له كاََن ُمناَ لفي ُكّن  ٌع َمْن  َب َأْر ّله عليه وسإلم قاَل: " النبّي صلى ال

لمْن َلٌة  له َخْص لفي َنْت  َكاَ ُهّن  ْن لم َلٌة  له َخْص لفي َنْت  َكاَ َوَمْن  ًاَ،  للص َذا خاَ لإ َعهاَ:  َد َي ّتى  ٍءق حأ لنفاَ
َذا لإ َو َذَب،  َك ّدَث  َذا حَأ َوإ لمن خاََن،  ُت َفَجَر" وفي رواية اؤ َذا خاََصَم  لإ َو َدَر،  َغّ َد  َه عاَ

َد أخلَف" بدل لمن خاَن" مسلم "إذا وع ُت  )24  (."وإذا اؤ

 وأماَ المستثنى منه:

ّله فقَد رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 3/984 ُأّم كلثوم رضي ال عن 
ّلذي عنهاَ؛أنهاَ ّذاُب ا َك ْيَس ال َل ّله عليه وسإلم يقَول: " ّله صلى ال سإمعت رسإول ال

للُح ًا" هذا القَدر في ُيْص ْير ُقَوُل َخ َي ْو  ًا أ ْير ْنّمي َخ َي َف لس  ّناَ ْيَن ال صحيحيهماَ. وزاد َب
ُيرّخُص في ُأّم كلثوم: ولم أسإمعه  شيء مماَ يقَول مسلم في رواية له: قاَلت 

للصلحا بين الناَس، وحأديث الرجلْ الناَس إل في ثلث ـ يعني: الحرب، وا
فهذا حأديث صريح في إباَحأة بعض الكذب)25  ( .امرأته والمرأة زوجهاَ

ُيباَحا منه. للمصلحة، ُء ماَ   وقد ضبط العلماَ

للماَُم أبو حأاَمد الغزالي ُته في ضبطه، ماَ ذكَره ا فقَاَل: الكلُم وأحأسُن ماَ رأي
ُيمكن التوصلُْ إليه ٍءد  ٍءد محمو باَلصدق وسإيلٌة إلى المقَاَصد، فكلّْ مقَصو

ًاَ، فاَلكذُب فيه حأراٌم لعدم الحاَجة إليه، وإن أمكَن التوصلْ إليه والكذب جميع
باَلكذب ولم يمكن باَلصدق فاَلكذُب فيه مباَحٌا إن كاَن تحصيلْ ذلك المقَصود

ًاَ، وواجٌب ًاَ، فإذا اختفى مسلم من ظاَلم وسإأل مباَحأ إن كاَن المقَصود واجب
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َد غّيره وديعة وسإأل عنهاَ عنه: وجَب الكذُب بإخفاَئه، َده أو عن وكذا لو كاَن عن
َذهاَ وجَب عليه ُد أخ ُيري َده ظاَلٌم  ٍءة عن الكذب بإخفاَئهاَ، حأتى لو أخبَره بوديع

ُنهاَ ًا، وجَب ضماَ َذهاَ الظاَلُم قهر َفه عليهاَ، فأخ على الُمودع الُمخبر، ولو اسإتحل
َيحلَف ويوّري في يمينه، فإن حألَف ولم يوّر، حأنَث على الصّح، وقيلْ لزَمه أن 

ٍءب أو ُد حَأْر لت البين أو اسإتماَلة قلب ل يحنُث، وكذلك لو كاَن مقَصو لحا ذا إصل
بكذب، فاَلكذُب ليس بحرام، المجني عليه في العفو عن الجناَية ل يحصلْ إل

ّله أن يوّري؛ وهذا إذا لم يحصلْ الغرُض إل باَلكذب، والحأتياَُط في هذا ك
ًاَ ًاَ ليس هو كاَذب ًا صحيح َد بعباَرته مقَصود باَلنسبة إليه، ومعنى التورية أن يقَص

َة الكذب ًاَ في ظاَهر اللفظِ، ولو لم يقَصد هذا بلْ أطلق عباَر وإن كاَن كاَذب
فليس بحرام في هذا الموضع. قاَل أبو حأاَمد الغزالي: وكذلك كلْ ماَ ارتبط به

َله عن غّرٌض َذه ظاَلٌم ويسأ ٌد صحيح له أو لغيره، فاَلذي له مثلُْ أن يأخ مقَصو
َذه ّله ماَله ليأخ َنه وبيَن ال ٍءة بي َله السلطاَُن عن فاَحأش فله أن ينكَره، أو يسأ

َبهاَ فله  أن ينكَرهاَ ويقَول ماَ زنيُت، أو ماَ شربُت مثل.ً تعاَلى ارتك

لت الحأاَديث بتلقَين الذين أقّروا باَلحدود الرجوع عن للقرار. وأماَ وقد اشتهر ا
ُه ونحو ذلك، َأَل عن سإّر أخيه فينكَر ُيس وينبغي أن غّرُض غّيره، فمثلْ أن 

لة المترتبة على الصدق؛ فإن كاَنت لة الكذب والمفسد لبلَْ بين َمفسد ُيقَاَ
ًا فله الكذُب، وإن كاَن عكُسه، أو شّك، حَأُرَم ّد ضرر ُة في الصدق أش المفسد

ُق بنفسه فيستحّب عليه ّل ًاَ يتع الكذُب؛ ومتى جاََز الكذُب فإن كاَن المبيُح غّرض
ّق غّيره؛ والحزُم أن ل ًاَ بغيره لم تجز المساَمحُة بح يكذَب، ومتى كاَن متعلقَ

ًاَ. تركه في كلْ ُأبيَح إل إذا كاَن واجب ٍءع   موض

للخباَر عن الشيء، بخلف ّنة أن الكذَب هو ا ماَ هو، واعلم أن مذهَب أهلْ الس
سإواء تعمدَت ذلك أم جهلته، لكن ل يأثُم في الجهلْ وإنماَ يأثُم في العمد،

ّله عليه وسإلم ًا ودليلُْ أصحاَبناَ تقَييد النبّي صلى ال َعّمد َت َعلّي ُم َذَب  َك "َمْن 
َبوأ َت َي ْل لر َف ّناَ لمَن ال ُه  َد َع ْقَ  )26  ( "َم

له ّثبت فيماَ يحكي للنساَُن والنهي عن التحديث بكلّْ ماَ باَُب الحّث على الت ا
َع إذا لم يظّن صحته  سإم

ّله تعاَلى: َع قاَل ال ْلٌم إّن الّسْم لع له  لب َلَك  ْيَس  َل ْقَُف ماَ  َت َول  لئَك     { َل ُأو ُكلّْ  َد  ُفؤا َوال َبَصَر  َوال
ْنُه َمْسؤولً} َع للسإراء: كاََن  لقيٌب ] وقاَل تعاَلى:36[ا له َر ْي َد َل لإلّ  ٍءل  ْو َق لمْن  لفظُِ  ْل َي {ماَ 

ٌد} لتي ّبَك  {] وقاَل تعاَلى: 18[ق:  َع لد     إّن َر لمْرَصاَ  ].14 [الفجر:}  َلباَل

عن حأفص بن عاَصم التاَبعي الجليلْ عن ورويناَ في صحيح مسلم، 1/985
ّله لء أبي هريرة رضي ال َفى باَلَمْر َك ّله عليه وسإلم قاَل: " عنه؛أن النبّي صلى ال

ًاَ أْن لذب َع" َك لم ُكلّْ ماَ سَإ لب ّدَث  ورواه مسلم من طريقَين: أحأدهماَ هكذا.)27  ( ُيَح
ّله عليه وسإلم مرسإلً لم يذكر والثاَني عن حأفص بن عاَصم، عن النبّي صلى ال

ّدُم روايُة َمن أثبت أباَ هريرة، فإن الزياَدة من الثقَة مقَبولة، أباَ هريرة، ُتقَ ف
ّقَقَون وهذا هو المذهب الصحيُح المختاَُر الذي عليه أهلُْ الفقَه والصول والمح

ّدثين، أن الحديث إذا روي من طريقَين أحأدهماَ مرسإلٌْ والخر من المح
ّدم المتصلْ وحأكم بصحة الحديث، وجاَز الحأتجاَج به في كلْ شيء متصلٌْ، ق

ّله أعلم.  من الحأكاَم وغّيرهاَ. وال
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 السإلمية

ّله عنه قاَل: ورويناَ في صحيح 2/986 مسلم،عن عمَر بن الخطاَب رضي ال
لب لث بكلّْ ماَ سإمَع. ورويناَ في صحيح مسلم، بحس ّد لب أن يح لء من الكذ المر

ّله بن ّله عنه مثله عن عبد ال  )28  ( .مسعود رضي ال

 والثاَُر في هذا الباَب كثيرة.

عن أبي مسعود، أو حأذيفة ورويناَ في سإنن أبي داود، بإسإناَد صحيح، 3/987
ّيُة بن اليماَن، لط ْئَس َم لب ّله عليه وسإلم يقَول: " ّله صلى ال قاَل:سإمعُت رسإوَل ال

َعُموا للْ َز  )29  (."الّرُج

للماَم أبو سإليماَن الخطاَبي فيماَ رويناَه عنه في معاَلم السنن: أصلُْ هذا قاَل ا
َد الظعن في حأاَجة والسير إلى بلد ركب مطية الحديث أن الرجلَْ إذا أرا

ّدُم الرجلُْ وسإاَر ّله عليه وسإلم ماَ يقَ ّبَه النبّي صلى ال حأتى يبلغ حأاَجته، فش
ُيقَاَل: أماََم كلمه ّية، وإنماَ  ويتوصلْ به إلى حأاَجته من قولهم: (زعموا) باَلمط

ُيحكى على سإبيلْ البلغ، (زعموا) في حأديث ل سإند له ول ثبت، إنماَ هو شيء 
ُله، وأمر باَلتوثق فذّم النبّي صلى ّله عليه وسإلم من الحديث ماَ هذا سإبي ال

ًا إلى ثبت، هذا كلُم فيماَ يحكيه والتثبت فيه، ّو َيرويه حأتى يكون معز فل 
ّله أعلم.  الخطاَبي، وال

 باَُب التعريض والتورية

ُله وتعّم به البلوى، اعلم أن هذا الباَب من أهّم البواب، فإنه مماَ يكثُر اسإتعماَ
َله ويعملَْ به، وقد فينبغي لناَ أن نعتني بتحقَيقَه، وينبغي للواقف عليه أن يتأم

ّدمناَ في الكذب من التحريم الغليظِ، وماَ في إطلق اللساَن من الخطر، ق
وهذا الباَُب طريٌق إلى السلمة من ذلك. واعلم أن التوريَة والتعريَض

ُد به معنًى آخر يتناَوله ذلك معناَهماَ: ًاَ هو ظاَهٌر في معنى وتري َق لفظ ُتطل أن 
خلُف ظاَهره، وهذا ضرٌب من التغرير والخداع. قاَل العلماَء: اللفظِ، لكنه

لت إلى ذلك لع المخاَاطب أو حأاَجة ل فإن دع مصلحٌة شرعيٌة راجحٌة على خدا
ٌء من ذلك فهو مندوحأَة عنهاَ إل باَلكذب فل بأس باَلتعريض، وإن لم يكن شي

ُيتوَصلْ به ٌه وليس بحرام، إل أن  ّق، فيصيُر مكرو إلى أخذ باَطلْ أو دفع حأ
ًاَ، هذا ضاَبُط الباَب.  حأينئذ حأرام

ُيبيحه وماَ ل ُة فيه، فقَد جاَء من الثاَر ماَ  ُيبيحه، وهي محمولٌة فأماَ الثاَر الوارد
 على هذا التفصيلْ الذي ذكرناَه. فمماَ جاَء في المنع:

ّعفه 1/988 ُيَض أبو ماَ رويناَه في سإنن أبي داود، بإسإناَد فيه ضعٌف لكن لم 
ًاَ عنده كماَ سإبق بياَنه، عن سإفياَن بن أسإد ـ داود، فيقَتضي أن يكون حأسن

ّله عنه قاَل:  بفتح الهمزة ـ رضي ال

ُبَرْت َك ّله عليه وسإلم يقَول: " ّله صلى ال ّدَث سإمعُت رسإوَل ال ُتَح َنًة أْن  لخياَ
له لب ْنَت  ٌق وأ ّد له ُمَص لب َلَك  َو  ُه ًاَ  لديث لذٌب أخاََك حَأ  )30  (."كاَ

ُع من أن ّله أنه قاَل: الكلُم أوسإ يكذب ظريٌف. ورويناَ عن ابن سإيرين رحأمه ال
ّله: إذا بلغ الرجلَْ ٌء مثاَل التعريض المباَحا ماَ قاَله النخعي رحأمه ال عنك شي
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُع النفَي ّله يعلم ماَ قلُت من ذلك من شيء، فيتوهم الساَم َته فقَلْ: ال قل
ًاَ: ل تقَلْْ لبنك: أشتري ُته. وقاَل النخعّي أيض ّله يعلم الذي قل ُدك ال لك ومقَصو

ًا؟ وكاَن النخعي إذا طلبه رجلٌْ قاَل ًا، بلْ قلْ: أرأيَت لو اشتريت لك سإكر سإكر
للجاَرية: قولي له اطلبه في المسجد. وقاَل غّيره: خرج أبي في وقت قبلْ

وكاَن الشعبي يخّط دائرة ويقَول للجاَرية: ضعي أصبعك فيهاَ وقولي: هذا.
ُه لطعاَم أناَ على ليس هو هاَهناَ. ومثلْ هذا قول الناَس في العاَدة لمن دعاَ

ًاَ أنه صاَئم ّية؛ موهم ًاَ؟ ن ُله: أبصرَت فلن ّية ترك الكلْ؛ ومث ُده على ن ومقَصو
ُته: أي ماَ ضربُت رئته. ونظاَئُر هذا كثيرة. ولو حألف على شيء فيقَول ماَ رأي

ّله تعاَلى أو حألَف باَلطلق أو من هذا ووّرى في يمينه لم يحنْث، سإواء حألَف باَل
ُع عليه الطلق ول ّلفه القَاَضي في دعوى؛ بغيره، فل يقَ غّيره، وهذا إذا لم يح

َفه القَاَضي في دعوى فاَلعتباَر ّل ّله تعاَلى، فإن فإن حأ ّلفه باَل ّية القَاَضي إذا حأ بن
ّية الحاَلف، ّلفه باَلطلق باَلعتباَر بن لنه ل يجوز للقَاَضي تحليفه باَلطلق فهو حأ

ّله أعلم.  كغيره من الناَس، وال

َق ماَ جرْت به ُيوجب الفس ُة في قاَل الغزالي: ومن الكذب المحّرم الذي  العاَد
لمئَة مّرة ونحوه بأنه ل ُتك  لمئة مّرة، وطلب ُيراد به المباَلغة كقَوله: قلُت لك 

َبه إل مّرة واحأدة كاَن ًاَ، تفهيم المرات بلْ تفهيم المباَلغة، فإن لم يكن طل كاَذب
ْغ مئة مّرة ُلهاَ في الكثرة لم يأثم، وإن لم يبل ُيعتاَد مث وإن طلبه مّرات ل 

ُغ للكذب فيهاَ.  وبينهماَ درجاَت يتعّرُض المباَل

ًاَ: ّد كذب ُيع  قلت: ودليلْ جواز المباَلغة وأنه ل 

ُبو ماَ 2/989 ّله عليه وسإلم قاَل: "أّماَ أ رويناَه في الصحيحين،أن النبّي صلى ال
لم ْه َلُه" الَج َفل ماََل  َيُة  له، وأّماَ ُمعاَو لقَ لت َعْن عاَ َعَصاَ  ُع ال َيَض  البخاَري (()31  (َفل 
317) ، وقد تقَدم في باَب ماَ يباَحا من الغيبة رقم 1480ومسلم ( ) ،5321

) ، وقد تقَدم في باَب ما1480َ) ، ومسلم (5321البخاَري ( .) "(529ص 
) ،1480) ، ومسلم (5321.) "( البخاَري (529ص  317 يباَحا من الغيبة رقم

.) "( البخاَري (529 ص 317يباَحا من الغيبة رقم  وقد تقَدم في باَب ماَ
317وقد تقَدم في باَب ماَ يباَحا من الغيبة رقم  ) ،1480) ، ومسلم (5321

) ، وقد تقَدم في باَب ما1480َومسلم ( ) ،5321.) "( البخاَري (529ص 
) ،1480) ، ومسلم (5321البخاَري ( .)"(529 ص 317يباَحا من الغيبة رقم 

.) ومعلوم أنه كاَن له529ص  317 وقد تقَدم في باَب ماَ يباَحا من الغيبة رقم
ّله التوفيق. ثوب يلبسه. وأنه كاَن يضُع العصاَ في وقت النوم  وغّيره، وباَل

ٍءم ّلَم بكل ُله َمْن تك ُله ويفع  قبيح باَُب ماَ يقَو

ّله تعاَلى:  ّنَك  {قاَل ال َغّ ْنَز َي له     َو إّماَ  ّل ْذ باَل لع َت َفاَسْإ ٌغ  َنْز لن  َطاَ ْي ]36 [فّصلت:}  لمَن الّش
لمَن وقاَل تعاَلى: لئٌف  ُهْم طاَ َذا َمّس ْوا إ َقَ ّت ّلذيَن ا لإّن ا ُهْم     { َذا  ّكُروا فإ َذ َت لن  ْيطاَ الّش

لصروَن} ْب َلُموا ] وقاَل تعاَلى:201 [العراف: ُم َظ ْو  لحأَشًة أ ُلوا فاَ َع َف َذا  لذيَن إ ّل َوا }
ُهْم ُفَس ْن ّ     أ لإل ُنوَب  ّذ لفُر ال ْغ َي َوَمْن  لهْم  لب ُنو ُذ لل َفُروا  ْغ َت ّلَه فاَسْإ َكُروا ال لصّروا على ماَ     َذ ُي َلْم  َو ّلُه  ال

لئَك َل ُأو َلُموَن.  ْع َي ُهْم  َو ُلوا  َع َهاَُر     َف ْن َل لتهاَ ا َتْح لمْن  لري  َتْج ّناٌَت  َوَج ّبهْم  لمْن َر ٌة  لفَر ْغ ُؤهم َم َجَزا
لليَن لم ْعَم أْجُر العاَ َون لفيهاَ  لديَن  لل  ].136ـ135  [آل عمران:}  َخاَ
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنه؛ ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/990 عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه لت أن النبّي صلى ال ّ له باَلل لف لل َفقَاََل في حَأ َلَف  وسإلم قاَل: "َمْن حَأ

ُقَلْْ: َي ْل َف ُعّزى  لمْرَك وال ُأقاَ َتعاََل  له:  لب لحأ للَصاَ َوَمْن قاََل  ّلُه،  لإلّ ال لإلَه  ْق ل  ّد َتَص َي ْل ."َف
ُيفيد الحديث: ) ،1647) ، ومسلم (4860( البخاَري (  و

ًا ًاَ لهاَ كاَن كاَفر ّظم ويجب عليه أـ حأرمة الحلف باَلصناَم، فإن َمن حألف بهاَ مع
 تجديد إيماَنه.

للسإراع إلى ب ـ حأرمة الدعوة إلى القَماَر، وأن كفاَرة ذلك التوبة منهاَ، وا
ّدق بماَ تيسر له.  )">التص

ولهاَ ثلثة واعلم أن َمن تكلم بحرام أو فعله وجب عليه المباَدرة إلى التوبة،
أن أركاَن: أن يقَلع في الحاَل عن المعصية، وأن يندَم على ماَ فعلْ، وأن يعزَم
ّلق باَلمعصية حأق آدمي وجب عليه مع الثلثة رابع، ًا، فإن تع ل يعود إليهاَ أبد

ّد الظلمة إلى صاَحأبهاَ أو تحصيلْ البراءة منهاَ، وقد تقَدم بياَن هذا، وإذا وهو ر
ٍءب فينبغي أن يتوَب من جميع الذنوب؛ فلو اقتصَر على التوبة من تاََب لمْن ذن

ُته منه؛ وإذا تاََب من ذنب توبًة صحيحًة كماَ ذكرناَ ثم عاَد إليه ذنب صّحت توب
ّول؛ هذا باَلثاَني في وقت أثم ُته من ال ووجب عليه التوبة منه، ولم تبطلْْ توب

ّنة ّله التوفيق. مذهُب أهلْ الس ًاَ للمعتزلة في المسألتين، وباَل  خلف

ٍءة من العلماَء ٍءظ حُأكي عن جماَع ُتهاَ وليسْت مكروهًة باٌَب في ألفاَ  كراه

ٍءلْ ٍءل باَط ّول عليه. اعلم أن هذا الباََب مماَ تدعو الحاَجُة إليه لئل يغتّر بقَو  ويع

لليجاَُب، والندُب، والتحريُم، واعلم أن أحأكاََم الشرع الخمسة، وهي: ا
للباَحأة، ل يثبُت شيء منهاَ إل بدليلْ، وأدلة الشرع معروفة، فماَ ل والكراهُة، وا

ُيلتفُت إليه ول يحتاَج إلى جواب، لنه ليس بحجة ول ُيشتغلْ دليلَْ عليه ل 
ٍءلْ على إبطاَله، ُء في مثلْ هذا بذكر دلي َع العلماَ بجوابه؛ ومع هذا فقَد تبر

ًاَ، ومقَصودي بهذه المقَدمة أّن ماَ ذكرُت أن قاَئلً كرَهه ثم قلت: ليس مكروه
ُته كنُت أو هذا باَطلٌْ أو نحو ذلك، فل حأاَجًة إلى دليلْ على إبطاَله وإن ذكر

ًاَ به، ُيغتّر متبّرع َأ فيه من الصواب لئل  ّين الخط ُلب وإنماَ عقَدُت هذا الباَب 
ُيضاَف  إليه هذا القَول الباَطلْ. بجللة َمن 

ُأسإّمي القَاَئلين بكراهة هذه اللفاَظ لئل تسقََط ُيساَء واعلم أني ل  ُتهم و جلل
الظّن بهم، وليس الغرض القَدحا فيهم، وإنماَ المطلوب التحذير من أقوال

ُنقَلت عنهم، سإواء أصّحْت عنهم أم لم تصّح، فإن صّحْت لم تقَدحْا في باَطلة 
ً جللتهم ُأضيف بعُضهاَ لغرض صحيح بأن يكوَن ماَ قاَله محتمل كماَ عرف، وقد 

للماَم فينظر غّيري فيه، ُد نظُره بقَول هذا ا ُيخاَلف نظري فيعتض فلعلّْ نظره 
ّله التوفيق. الساَبق إلى هذا الحكم،  وباَل

للماَُم أبو جعفر النحاَس في كتاَبه "شرحا أسإماَء ُه ا ّله فمن ذلك ماَ حأكاَ ال
ّله عليَك، ّدق ال ُيقَاَل: تص قاَل: تعاَلى سإبحاَنه" عن بعض العلماَء أنه كره أن 
ّدَق يرجو الثواب. قلُت: هذا الحكم خطأ صريح وجهلٌْ قبيح، لن المتص

ًا. ّد فساَد  والسإتدلل أش
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
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ّله عليه وسإلم أنه )32  (وقد ثبت في صحيح مسلم  ّله صلى ال عن رسإول ال
ُلوا قاَل في قصر َب ْق ُكْم فاَ ْي َل َع َهاَ  لب ّلُه  َق ال ّد َتَص َقٌة  َد َتُه". الصلة: "َص َق َد  َص

ُه فصلْ: ّدم أنه كره ومن ذلك ماَ حأكاَ ًاَ عن هذا القَاَئلْ المتقَ النّحاَُس أيض
ّلهّم أعتقَني من ُيقَاَل: ال الناَر، قاَل: لنه ل يعتق إل َمن يطلب الثواب. أن 

من أقبح الخطأ وأرذل الجهاَلة بأحأكاَم قلُت: وهذه الدعوى والسإتدلل
ُع الحأاَديَث الصحيحة ّله تعاَلى َمن الشرع، ولو ذهبُت أتتب المصّرحأة بإعتاَق ال

لملّ، وذلك َق كحديث شاَء من خلقَه لطاَل الكتاَب طولً ُم َت ْع َق "َمْن أ َت ْع َبًة أ َق َر
لمَن ْنُه  لم ًا  ُعْضو ْنهاَ  لم ُعْضو  ُكلّْ  لب َتعاَلى  ّلُه  لر" ال ّناَ َثُر  وحأديث)33  ( ال ْك ٍءم أ ْو َي لمْن  "ماَ 

َتعاَلى ّلُه  َق ال لت ْع ُي َفة" أْن  َعَر لم  ْو َي لمْن  لر  ّناَ لمَن ال ًا  ْبد َع له   )34  ( لفي

ّله، ومن ذلك قوُل بعضهم: فصلْ: ُيكره أن يقَوَل افعلْْ كذا على اسإم ال
ٍءء. قاَل القَاَضي عياَض وغّيُره: هذا القَول لن اسإَمه سإبحاَنه على كلّْ شي

ّله عليه وسإلم قاَل غّلط، فقَد ثبتت الحأاَديث الصحيحة: أن النبّي صلى ال
ّله لصحاَبه في الضحية: لم ال َبُحوا على اسْإ ْذ ّله. )35  ( ""ا  أي قاَئلين باَسإم ال

النحاَُس عن أبي بكر محمد بن يحيى قاَل: وكاَن  ومن ذلك ماَ رواه:فصلْ
ّله بينناَ في مستقَُر رحأمته، من الفقَهاَء الدباَء العلماَء، قاَل: َع ال ل تقَلْْ: جم

ُع من أن يكون لهاَ ّله أوسإ قرار؛ قاَل: ل تقَلْْ: ارحأمناَ برحأمتك. قلت: فرحأمُة ال
َد القَاَئلْ ل نعلُم لماَ قاَله في اللفظين حأجة، ول دليلَْ له فيماَ ذكره، فإن مرا

جمَع بينناَ في الجنة التي هي دار القَرار ودار بمستقَّر الرحأمة: الجنة، ومعناَه:
ّله تعاَلى، ثم من المقَاَمة ومحلْ السإتقَرار، وإنماَ يدخلهاَ الداخلون برحأمة ال
لمَن الحوادث ًا، وأ َلهاَ اسإتقَّر فيهاَ أبد والكدار، وإنماَ حأصلْ له ذلك برحأمة دخ

ّله تعاَلى، فكأنه يقَول: اجمع بينناَ في مستقَّر  نناَله برحأمتك. ال

ُه فصلْ: ّكلُت ومن ذلك ماَ حأكاَ النّحاَُس عن هذا المذكور، قاَل: ل تقَلْ: تو
توكلت على ربي الكريم. قلُت: ل أصلَْ لماَ على ربي الرّب الكريم، وقلْ:

 قاَل.

لجْرناَ من روى النّحاَُس عن أبي فصلْ: بكر المتقَدم قاَل: ل يقَلْْ: اللهّم أ
ُع الناَر ول يقَلْ: اللهْم ارزقناَ ُيشف ّله عليه وسإلم فإنماَ  شفاَعَة النبّي صلى ال

ّينة، ولول خوُف الغّترار لمن اسإتوجَب الناَر. قلُت: هذا خطأ فاَحأش وَجهاَلة ب
مصنفه لماَ تجاَسإرُت على حأكاَيته، فكم بهذا الغلط وكونه قد ذكَر في كتب

الكاَملين بوعدهم شفاَعة من حأديث في الصحيح جاَء في ترغّيب المؤمنين
ّله عليه وسإلم: ّله عليه وسإلم، لقَوله صلى ال ْثلَْ ماَ النبّي صلى ال لم "َمْن قاََل 

َعتي" َلُه َشفاَ ّلْت  ّذُن حَأ َؤ ُقَوُل الُم   وغّير ذلك.)36  ( َي

ّله في لعياَض رحأمه ال للماَم الحاَفظُِ الفقَيه أبو الفضلْ  قوله: قد ولقَد أحأسن ا
ّيناَ ّله عنهم شفاَعَة نب ُعرف باَلنقَلْ المستفيض سإؤاُل السلف الصاَلح رضي ال
ُيلتفت إلى كراهة َمن ّله عليه وسإلم ورغّبتهم فيهاَ قاَل: وعلى هذا ل  صلى ال

َه لر ذلك لكونهاَ ل تكوُن إل للمذنبين، لنه ثبَت في الحأاَديث في صحيح َك
الجنة بغير حأساَب،  وغّيره إثباَت الشفاَعة لقوام في دخولهم)37  ( مسلم

باَلتقَصير، ولقَوم في زياَدة درجاَتهم في الجنة؛ قاَل: ثّم كلْ عاَقلْ معترف
َأْن ل َو محتاٌَج إلى العفو، مشفٌق من كونه من الهاَلكين؛ ويلزُم هذا القَاَئلْ  يدع
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُعرف من باَلمغفرة والرحأمة، لنهماَ لصحاَب الذنوب، وكلّْ هذا خلُف ماَ 
 السلف والخلف. دعاَء

ُيسّمى  ومن ذلك ماَ حُأكي عن:فصلْ جماَعة من العلماَء أنهم كرهوا أن 
ًا، قاَلوا: ًاَ أو دور ُيقَاَل للمّرة الواحأدة طوفة، الطواُف باَلبيت شوط بلْ 

قلُت: وهذا الذي قاَلوه وللمرتين طوفتاَن، وللثلث طوفاَت، وللسبع طواف.
ّلهم كرهوه لكونه من ألفاَظ الجاَهلية، والصواُب المختاَر ل نعلُم له أصلً، ولع

 أنه ل كراهَة فيه.

ّله فقَد رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 2/991 عن ابن عباَس رضي ال
ّله عليه وسإلم أن يرملوا ثلثَة أشواط عنهماَ قاَل: ّله صلى ال أمرهم رسإوُل ال

ْعه أن للبقَاَء عليهم. ولم يمن ّلهاَ إل ا  )38  ( يأمَرهم أن يرملوا الشواَط ك

ُأريد به ومن ذلك: ُصمناَ فصلْ: رمضاََن، وجاَء رمضاَُن، وماَ أشبه ذلك إذا 
ُيقَاَل الشهر. واختلف في كراهته؛ فقَاَل ُيكره أن  جماَعة من المتقَدمين: 

الحسن البصري ومجاَهد. رمضاَن من غّير إضاَفة إلى الشهر، ُروي ذلك عن
ُيقَاَل: جاَء قاَل البيهقَي: الطريق إليهماَ ضعيف؛ ومذهُب أصحاَبناَ أنه ُيكره أن 

قرينة تدّل على رمضاَُن، ودخلْ رمضاَُن، وحأضر رمضاَُن، وماَ أشبه ذلك مماَ ل
ُذكر معه قرينة تدّل على الشهر، ُيكره إذا  َد الشهُر، ول  كقَوله: صمُت أن المرا

رمضاََن، وقمُت رمضاََن، ويجُب صوُم رمضاَن،، وحأضَر رمضاَُن الشهر
للماَماَن: أقضى القَضاَة أبو المباَرك، وشبه ذلك، هكذا قاَله أصحاَبناَ ونقَله ا

الماَوردي في كتاَبه "الحاَوي" وأبو نصر الصباَغ في كتاَبه "الشاَملْ" الحسن
ًاَ، واحأتّجوا عن أصحاَبناَ، وكذا نقَله غّيُرهماَ من أصحاَبناَ عن الصحاَب مطلقَ

 بحديث:

ّله عنه، قاَل:قاَل رويناَه في سإنن البيهقَي، 3/992 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى لمْن رسإول ال ُلوا َرَمَضاَُن، فإّن َرَمَضاََن اسْإٌم  ُقَو َت ّله عليه وسإلم: "ل  ال

لء ْهُر َرَمَضاََن" أسْإماَ ُلوا: َش ُقو لكْن  َل َو َتعاَلى،  له  ّل ّعفه وهذا ال الحديث ضعيف ض
ٌد رمضاََن في أسإماَء ّله تعاَلى مع البيهقَّي والضعف عليه ظاَهر، ولم يذكْر أحأ ال
للماَم ّله أعلم، ماَ ذهب إليه ا ّنف فيهاَ. والصواُب وال ّله كثرة َمْن ص أبو عبد ال

ّقَقَين أنه ل كراهَة ًاَ البخاَري في صحيحه وغّير واحأد من العلماَء المح مطلقَ
كيفماَ قاَل، لن الكراهَة ل تثبُت إل باَلشرع، ولم يثبْت في كراهته شيء، بلْ

ثبَت في الحأاَديث جواز ذلك، والحأاَديث فيه من الصحيحين وغّيرهماَ أكثر من
ُتحصر.  أن 

ولو تفّرغُّت لجمع ذلك رجوُت أن يبلغ أحأاَديثه مئين، لكن الغرَض يحصلْ
 بحديث واحأد، ويكفي من ذلك كله:

ّله ماَ رويناَه في صحيحي البخاَري ومسلم، 4/993 عن أبي هريرة رضي ال
َواُب عنه؛أن رسإوَل ْب ّتَحْت أ ُف َء َرَمَضاَُن  َذا َجاَ ّله عليه وسإلم قاَل: "إ ّله صلى ال ال

لطيُن لت الّشياَ َد ّف َوُص لر  ّناَ َواُب ال ْب َقَْت أ ّل ُغّ َو لة  ّن  منهاَ صوم رمضاَن،)39  ( " الَج
ٌة ُه هذا كثير  معروفة. وأشباَ
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ُنقَلْ عن بعض:فصلْ ُيكره أن يقَوَل: سإورة  ومن ذلك ماَ  المتقَدمين أنه 
والحأزاب، وشبه ذلك؛ قاَلوا: البقَرة، وسإورة الدخاَن، والعنكبوت، والروم،

ُيذكر فيهاَ البقَرة، والسورة ُيقَاَل السورة التي  ُيذكر فيهاَ النساَء وإنماَ  التي 
ّنة، فقَد ثبت في الحأاَديث اسإتعماَل وشبه ذلك. قلُت: وهذا خطأ مخاَلف للس

ّله عليه وسإلم: ُيحصى من المواضع كقَوله صلى ال لمْن ذلك فيماَ ل  لن  َيتاَ "ال
لر لخ َتاَه آ َف َك ٍءة  َل ْي َل ُهماَ في  َقرأ لة َمْن  َقََر َب لة ال وهذا الحديث في )40  ( "سُإوَر

ُهه كثيرة ل  تنحصر. الصحيحين وأشباَ

ّله ومن ذلك ماَ جاَء عن فصلْ: ّله أنه كره أن يقَول: إن ال ُمطرف رحأمه ال
ّله تعاَلى قاَل: كأنه كره ذلك تعاَلى يقَول في كتاَبه؛ قاَل: وإنماَ ُيقَاَل: إن ال

ُه الحاَُل ًاَ، ومقَتضاَ ًاَ مضاَرع ّله تعاَلى هو لكونه لفظ أو السإتقَباَُل، وقول ال
وقد ثبَت في الحأاَديث الصحيحة كلُمه، وهو قديم. قلُت: وهذا ليس بمقَبول،

ّبهُت على ذلك في شرحا صحيح مسلم، اسإتعماَُل ذلك من جهاَت كثيرة، وقد ن
ّله تعاَلى: ّله يقَول وفي كتاَب آداب القَّراء، قاَل ال ّق}     {وال  ].4[الحأزاب: الح

ّله عليه وسإلم: ، )41  (وفي صحيح مسلم  عن أبي ذّر قاَل: قاَل النبّي صلى ال
َوَجلّْ:  َعّز  ّلُه  ُقَوُل ال َي لة  {" َن َء باَلَحَس َهاَ}     َمْن جاَ لل َعْشُر أْمثاَ َلُه  ].160[النعاَم: َف

ّدعوات    كتاب جامع ال
o  ّبة    في جميع الوقاَت     باَب دعوات مهمة مستح
o  لب الدعاَء    باٌَب في آدا

     آداُب الدعاَء عشرة   
  َد    الزماَن الشريفة     الول: أن يترّص
  الحأواَل الشريفة     الثاَني: أن يغتنَم   
  ُع اليدين ويمسُح     الثاَلث: اسإتقَباَُل القَبلة ورف

.   بهماَ وجهه في آخره
  بين المخاَفتة والجهر.     الرابع: خفُض الصوت   
  ّلف َع     الخاَمس؛ أن ل يتك    السج
  ُع ُع والرهبة     الساَدس: التضّر    والخشو
  للجاَبة     الساَبع: أن يجزَم ُيوقن باَ    باَلطلب و
  ُيلّح في ًاَ ول     الثاَمن: أن  الدعاَء ويكّرره ثلث

للجاَبة.    يستبطىء ا
  ّله تعاَلى     التاَسإع: أن يفتتح    الدعاَء بذكر ال
  ّد المظاَلم     العاَشر: التوبُة    ور

  ّد له؟     فصلْ: ماَ فاَئدة الدعاَء َء ل َمَر    مع أن القَضاَ
o  للنساَن لء ا ّله تعاَلى     باَُب دعاَ له إلى ال لح عمل    وتوسّإله بصاَل

  َء    عن السلف في الدعاَء     فصلْ: أحأسن ماَ جاَ
o  لع اليدين في له بهماَ     باَُب َرف َوْج لح ال لء ثم َمْس    الدعاَ
o  لر َتكري لب  ّدعاَء     باَب اسإتحباَ    ال
o  ّدعاَء     باَُب الحّث على حُأضور    القَلب في ال
o  للْ الدعاَء بظهر    الغيب     باَُب فض
o  لء لئه     باَُب اسإتحباَب الدعاَ ُدعاَ َأحْأَسَن إليه، وصفة     لمن 
o  للْ     باَب اسإتحباَب طلب لء من أهلْ الفض    الدعاَ
o  لف عن ّل    دعاَئه على نفسه وولده وخاَدمه وماَله ونحوهاَ     باَُب نهي المك
o  ُيجاَب بمطلوبه أو غّيره وأنه ل     باَُب الدليلْ على أّن دعاَء المسلم 

للجاَبة    يستعجلُْ ا
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّدعوات  كتاَب جاَمع ال

ّبة في جميع  الوقاَت باَب دعوات مهمة مستح

ّبة في جميع ٍءت مهّمة مستح الوقاَت اعلم أن غّرضناَ بهذا الكتاَب ذكر دعوا
 غّير مختّصة بوقت أو حأاَل مخصوص..

للحأاَطة ُه ول ا ًا ل يمكن اسإتقَصاَؤ ٌع جد بمعشاَره، واعلم أن هذا الباََب واسإ
ّوُل ذلك الدعواُت المذكوراُت ُأشيُر إلى أهّم المهّم من عيونه. فأ في لكني 

ّله وسإلُمه ّله سإبحاَنه وتعاَلى بهاَ عن النبياَء صلواُت ال القَرآن التي أخبَر ال
ّله عليهم وعن الخياَر وهي كثيرة معروفٌة؛ ومن ذلك ماَ صّح عن رسإول ال

ّله ّدم صلى ال ًا تقَ ّلمه غّيَره؛ وهذا القَسم كثير جد َله أو ع عليه وسإلم أنه فع
ُتضّم إلى جملٌْ منه في البواب الساَبقَة، وأناَ أذكُر منه هناَ ُجملً صحيحًة 

ّله التوفيق. أدعية القَرآن وماَ  سإبق، وباَل

وابن رويناَ باَلسإاَنيد الصحيحة في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي 1/994
ّله عنهماَ، عن النعماَن بن بشير ماَجه،  رضي ال

َو ُه ُء  ّدعاَ ّله عليه وسإلم قاَل: "ال َدة عن النبّي صلى ال  قاَل الترمذي:"العباَ
 )1  ( حأديث حأسن صحيح.

ّله عنهاَورويناَ في سإنن أبي داود، بإسإناَد جيد، 2/995 عن عاَئشة رضي ال
َع من الدعاَء قاَلت: كاَن َيستحّب الجوام ّله عليه وسإلم  ّله صلى ال رسإول ال

ُع ماَ سإوى  )2  ( .ذلك ويد

ّله عنه ورويناَ في كتاَب الترمذي وابن ماَجه، 3/996  عن أبي هريرة رضي ال

ْكَرَم على ٌء أ ْيَس َشْي َل ّله عليه وسإلم قاَل: " لمَن عن النبّي صلى ال َتعاَلى  له  ّل ال
لء ّدعاَ  )3  (."ال

ّله صلى ورويناَ في كتاَب الترمذي، 4/997 عن أبي هريرة قاَل:قاَل رسإوُل ال
ّله عليه لد ال لئ َدا َد الّش ْن َلُه ع َتعاَلى  ّلُه  لجيَب ال َت َيْس ُه أْن  لب وسإلم: "َمْن سَإّر ُكَر َوال

لء". َء في الّرخاَ ّدعاَ لر ال لث ْك ُي ْل  َف

 )4  (

ّله عنه، قاَل: ورويناَ في صحيحي البخاَري 5/998 ومسلم،عن أنس رضي ال
لء َنًة وفي كاَن أكثُر دعاَ ْنياَ حَأَس ّد ُهّم آتناَ في ال ّل ّله عليه وسإلم: "ال النبّي صلى ال

لر". ّناَ َذاَب ال َع َناَ  لق َو َنًة  لة حَأَس لخَر  ال

َو بدعوة دعاَ َد أن يدع بهاَ، فإذا زاد مسلم في روايته قاَل: وكاَن أنس إذا أرا
َو بدعاَء دعاَ بهاَ فيه. َد أن يدع  )5  ( أرا
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله عنه؛أن النبّي ورويناَ في صحيح مسلم، 6/999 عن ابن مسعود رضي ال
ّله عليه وسإلم َفاََف صلى ال َع َوال َقَى  ّت َدى وال ُه ُلَك ال ُهّم إني أسإأ ّل كاَن يقَول: "ال

َنى" لغ  )6  (.َوال

عن طاَرق بن أشيم الشجعي الصحاَبي ورويناَ في صحيح مسلم، 7/1000
ّله عنه قاَل:  رضي ال

ّله عليه وسإلم الصلة، ثم ّلمه النبّي صلى ال أمَره أن كاَن الرجلْ إذا أسإلم ع
لدني ْه َوا لني  َواْرحَأْم لفْر لي  ْغّ ُهّم ا ّل ْقني" وفي يدعَو بهذه الكلماَت "ال َواْرُز لفني  َوعاَ
ُأخرى لمسلم عن طاَرق: أنه سإمع النبّي صلى ّله عليه وسإلم وأتاَه رواية  ال

ّبي؟ ّله! كيف أقول حأين أسإأُل ر ْغّفْر رجلْ فقَاَل: ياَ رسإول ال ُهّم ا ّل للْ ال ُق قاَل: "
ْقني؛ فإّن َواْرُز َوعاَفني  َواْرحَأْمني  َتَك لي  لخَر ْنياََك وآ ُد َلَك  ُع  َتْجَم لء  ُؤل  )7  (."َه

ّله عنهماَ، قاَل ورويناَ فيه، 8/1001 ّله بن عمرو بن العاَص رضي ال عن عبد ال
لب َصّرْف :قاَل ُلو ُقَ ُهّم ياَ ُمَصّرَف ال ّل ّله عليه وسإلم: "ال ّله صلى ال رسإول ال

لتَك" َع َبناَ على طاَ ُلو  )8  (.ُق

ّله ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 9/1002 عن أبي هريرة رضي ال
ّله عليه وسإلم لك عنه،عن النبّي صلى ال َدَر َو لء،  َبل لد ال ْه لمْن َج له  ّل ُذوا باَل ّو َع َت قاَل: "

لء َوسُإو لء،  لء" وفي رواية عن سإفياَن أنه قاَل: في الّشقَاَ َدا ْع لة ال َت َوَشَماَ لء،  َقََضاَ ال
ّيتهّن.. وفي رواية قاَل سإفياَن: أشّك الحديث ثلث، وزدُت أناَ واحأدة، ل أدري أ

 )9  ( .زدُت واحأدة منهاَ أني

ّله عنه،قاَل: كاَن رسإوُل ورويناَ في صحيحيهماَ، 10/1003 عن أنس رضي ال
ّله ّله صلى ال للْ ال َكَس َوال لز  َعْج لمَن ال لبك  ُذ  ُعو ُهّم إني أ ّل عليه وسإلم يقَول: "ال

ُذ ُعو لر، وأ ْب َقَ لب ال َذا َع لمْن  لبَك  ُذ  ُعو للْ، وأ ُبْخ َوال لم  َهَر َوال لن  ْب َياَ َوالُج لة الَمح َن ْت لف لمْن  لبَك 
لن ْي ّد لع ال َل َوَض لت" وفي رواية " لل". َوالَمماَ لة الّرجاَ َب َل َغّ  َو

 )10  (

ّدته وثقَلُْ حأمله. والمحياَ والمماَت: َلع الدين: ش  الحياَة والموت. قلت: َض

ّله بن عمرو بن العاَص،عن أبي ورويناَ في صحيحيهماَ، 11/1004 عن عبد ال
ّله عليه وسإلم؛ بكر الصديق رضي ّله صلى ال ّله عنهم؛ أنه قاَل لرسإول ال ال

ُعو به في ًء أد ُدعاَ ّلمني  ًاَ ع ْلم ُظ لسي  ْف َن َلْمُت  َظ ّني  ُهّم إ ّل للْ ال ُق َصلتي، قاَل: "
َول ًا  لثير لدَك، َك ْن لع لمْن  ًة  لفَر ْغ لفْر لي َم ْغّ ْنَت فاَ لإلّ أ ُنوَب  ّذ لفُر ال ْغ ْنَت َي ّنَك أ َواْرحَأْمني إ

لحأيُم" ُفوُر الّر َغ  )11  (.ال

ّدمناَ بياَنه ًا باَلموحأدة، وقد ق ًا باَلمثلثة، وكبير في أذكاَر الصلة، قلُت: روي كثير
ًا، يجمع بينهماَ، وهذا الدعاَء ًا كبير وإن كاَن ورد فيستحّب أن يقَول الداعي كثير

ُيستحّب في كلْ موطن، وقد جاَء في في الصلة فهو حأسن نفيس صحيح ف
 "وفي بيتي". رواية

ّله ورويناَ في صحيحيهماَ، 12/1005 عن أبي موسإى الشعري رضي ال
ّله لفْر عنه،عن النبّي صلى ال ْغّ ُهّم ا ّل عليه وسإلم أنه كاَن يدعو بهذا الدعاَء: "ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

َئتي لطي ُهّم لي َخ ّل ّني؛ ال لم له  لب َلُم  ْع ْنَت أ لري، وَماَ أ لفي في أْم َوإسْإَرا ْهلي  لفْر َوَج ْغّ ا
ُهّم ّل لدي؛ ال ْن لع ُكلّْ ذلَك  َو َعْمدي  َو َطئي  َوَخ َهْزلي  َو ّدي  ّدْمُت لي َج َق لفْر لي ماَ  ْغّ ا

ْنَت َوماَ أ ْنُت  َل ْع َوماَ أ َوَماَ أسْإَرْرُت  ْنَت وَماَ أّخْرُت  ّدُم وأ َقَ ْنَت الُم ّني، أ لم له  لب َلُم  ْع أ
ٍءء ْنَت على كلّْ َشْي َؤّخُر وأ لديٌر" الُم  )12  (.َق

ّله عنهاَ؛أن النبّي ورويناَ في صحيح مسلم، 13/1006 عن عاَئشة رضي ال
ّله عليه وسإلم لمْن َشّر ماَ صلى ال لبَك  ُذ  ُعو َأ ّني  ُهّم إ ّل كاَن يقَول في دعاَئه: "ال

ْلُت لم ْعَملْْ َع َلْم أ لمْن َشّر َماَ   )13  (."َو

ّله عنهماَ قاَل:كاَن ورويناَ في صحيح مسلم، 14/1007 عن ابن عمر رضي ال
ّله لتَك دعاَء رسإول ال ْعَم لن لل  َوا لمْن َز لبَك  ُذ  ُعو ُهّم إني أ ّل ّله عليه وسإلم: "ال صلى ال

لع لمي َوَج لتَك  ْقََم لن لة  َفْجأ َو لل عاَفيتك  ّو َتَح لطَك" َو  )14  (.سُإْخ

ّله عنه قاَل:ل ورويناَ في صحيح مسلم، 15/1008 عن زيد بن أرقم رضي ال
ّله عليه وسإلم يقَول، كاَن يقَول: أقول لكم إل كماَ ّله صلى ال كاَن رسإول ال
ُذ ُعو ُهّم إني أ ّل لب "ال َذا َع َو َهّم  َوال للْ  ُبْخ َوال لن  ْب َوالُج للْ  َكَس َوال لز  َعْج لمَن ال لر، لبَك  ْب َقَ ال

ْيُر َمْن ْنَت َخ ّكهاَ أ َوَز َواهاَ،  ْقَ َت لسي  ْف َن لت  ُهّم آ ّل ُهّم ال ّل ْولهاَ، ال َوَم ّيهاَ  لل َو ْنَت  ّكاَهاَ، أ َز
ٍءم ل ْل لع لمْن  لبَك  ُذ  ُعو لمْن إني أ َو ُع،  َب َتْش ٍءس ل  ْف َن َومْن  ُع،  َيْخَش ٍءب ل  ْل َق لمْن  َو ُع،  َف ْن َي

ٍءة َو ْع َهاَ َد َل َتَجاَُب  ُيْس  )15  (."ل 

ّله عنه قاَل:قاَل رسإول ورويناَ في صحيح مسلم، 16/1009 عن علّي رضي ال
ّله ّله صلى ال لني" وفي رواية: ال ْد ّد َوسَإ لدني  ْه ُهّم ا ّل للْ ال ُق ُهّم عليه وسإلم: " ّل "ال

َد" َوالّسدا َدى  ُه ُلَك ال  )16  (.إني أسإأ

ّله عنه ورويناَ في صحيح مسلم، 17/1010 عن سإعد بن أبي وقاَص رضي ال
ّله! قاَل:جاَء أعرابّي إلى ّله عليه وسإلم فقَاَل: ياَ رسإوَل ال النبّي صلى ال
ًاَ أقوله، ّلمني كلم َبُر ع ْك ّلُه أ َلُه، ال لريَك  ُه ل َش َد َوحْأ ّلُه  لإلّ ال لإلَه  ُقلْْ ل  قاَل: "

لميَن، ل َل له َرّب العاَ ّل ْبحاََن ال ًا، سُإ لثير َك ّله  لل ُد  َوالَحْم ًا،  لبير له َك ّل لإلّ باَل َة  ّو ُق َول  ْوَل  حَأ
لم، قاَل: فهؤلء لربي فماَ لز الَحكي لزي َع َواْرحَأْمني ال لفْر لي  ْغّ ُهّم ا ّل للْ ال ُق لي؟ قاَل: 

لني ْق َواْرُز ْهدني   )17  (.َوعاَفني" شّك الراوي في "وعاَفني" َوا

ّله عنه، قاَل:كاَن ورويناَ في صحيح مسلم، 18/1011 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى َو رسإول ال ُه ّلذي  لديني ا للْح لي  ُهّم أْص ّل ّله عليه وسإلم يقَول: "ال ال

ّلتي لعْصَمُة لتي ا لخَر للْح لي آ لشي، وأْص لتي فيهاَ َمعاَ ّل َي ا ْنياَ ُد للْح لي  َوأْص لري،  أْم
ْوَت للْ الَم َع َواْج ٍءر،  ْي ُكلّْ َخ ًة لي في  َد َة زياَ للْ الَحياَ َع َواْج لمْن فيهاَ َمعاَدي،  راحَأًة لي 

 )18  (."ُكلّْ َشّر

ّله ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 19/1012 عن ابن عباَس رضي ال
َلْمُت، عنهماَ؛أن رسإوَل َلَك أسْإ ُهّم  ّل ّله عليه وسإلم كاَن يقَول: "ال ّله صلى ال ال

لبَك ُهّم َو ّل لبَك خاََصْمُت؛ ال َو ْبُت،  َن ْيَك أ َل لإ َو ْلُت،  ّك َو َت ْيَك  َل َع َو ْنُت  لتَك آَم لعّز لب ُذ  ْو ُع َأ ّني  إ
ْنَت الَحّي ّلني، أ لض ُت ْنَت أْن  لإلّ أ لإلَه  ُتوَن" ل  َيُمو ْنُس  لل لجّن وا َوال َيموُت  ّلذي لَ  (.ا

19( 
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عن ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي وابن ماَجه، 20/1013
ّله عنه؛ َة رضي ال  ُبريد

ّلهّم إني ّله عليه وسإلم سإمع رجلً يقَول: ال ّله صلى ال أسإألك بأني أن رسإول ال
ُد الذي لم يلد ُد الصم لإلّ أنَت الحأ لإلَه  ّله ل  ُد أنك أنَت ال ولم يولد ولم يكن أشه

َتعاَلى ّلَه  ْلَت ال ْد سإأ َقَ َل ًا أحأد. فقَاَل: " َطى، له كفو ْع له أ لب لئلَْ  َذا سُإ ّلذي إ لم ا باَلسْإ
لعَي أجاََب" وفي رواية ُد َذا  لإ لم َو َظ ْع له ال ّلَه باَسْإم ْلَت ال ْد سإأ َقَ َل  قاَل الترمذي:""

 )20  ( حأسن. حأديث

ّله عنه؛أنه ورويناَ في سإنن أبي داود والنساَئي، 21/1014 عن أنس رضي ال
ّلهّم كاَن مع رسإول ّلي ثم دعاَ: ال ُيص ًاَ ورجلْ  ّله عليه وسإلم جاَلس ّله صلى ال ال
لت والرض، ياَ ذا إني أسإألك بأّن ُع الّسماَوا ّناَُن بدي لإلّ أنَت الم لإله  ُد ل  لَك الحم

َدعاَ الجلل ْد  َقَ َل ّله عليه وسإلم: " ّيوم. فقَاَل النبّي صلى ال للكرام ياَ حأّي ياَ ق وا
له لب لئلَْ  َذا سُإ لإ َو له أجاََب،  ُدعَي ب َذا  ّلذي إ لم ا َعظي له ال َتعاَلى باَسْإم ّلَه  َطى" ال ْع  )21  (.أ

ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي وابن ماَجه، 22/1015
ّله عنهاَ؛ عن باَلسإاَنيد الصحيحة،  عاَئشة رضي ال

لت: ّله عليه وسإلم كاََن يدعو بهؤلء الكلماَ ُذ أن النبّي صلى ال ُعو ُهّم إني أ ّل "ال
َومْن لر،  ّناَ لب ال َذا َع َو لر  ّناَ لة ال َن ْت لف لمْن  لر لبَك  ْقَ َف َوال َنى  لغ  هذا لفظِ أبي داود،"َشّر ال

 )22  ( حأسن صحيح. قاَل الترمذي: حأديث

َبُة ورويناَ في كتاَب الترمذي، 23/1016 ْط ُق َعّمه، وهو  َقة، عن  َ لعل عن زياَد بن 
ّله عنه قاَل: بن ماَلك  رضي ال

ُذ ُعو ُهّم إني أ ّل ّله عليه وسإلم يقَول: "ال لت كاَن النبّي صلى ال َكَرا ْن لمْن ُم بَك 
لء َوا ْه َوال لل،  ْعماَ َوال لق   )23  ( الترمذي: حأديث حأسن.  قاَل"الْخل

َكلْ بن حُأميد ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي والنساَئي، 24/1017 عن َش
ّله عنه ـ  وهو بفتح الشين المعجمة والكاَف ـ قاَل: رضي ال

ُهّم ّل للْ ال ُق ّلمني دعاَء، قاَل: " ّله! ع لمْن َشّر قلُت: ياَ رسإوَل ال لبَك  ُذ  ُعو إني أ
لمْن َو للساَني،  لمْن َشّر  َو لري،  َبَص َومْن َشّر  لعي  ّيي" سَإْم لن َومْن َشّر َم ْلبي  َق َشّر 

 )24  ( قاَل الترمذي: حأديث حأسن.

عن أنس ورويناَ في كتاَبي أبي داود والنساَئي، بإسإناَدين صحيحين، 25/1018
ّله عنه؛  رضي ال

ُهّم إني ّل ّله عليه وسإلم كاَن يقَول: "ال لص أن النبّي صلى ال َبَر لمَن ال لبَك  ُذ  ُعو أ
لء َوسَإّي لم،  َذا َوالُج لن  ُنو لم َوالُج  )25  (."السْإقَاَ

ّله عنه ـ وهو بفتح ورويناَ فيهماَ، 26/1019 َيَسر الصحاَبي رضي ال عن أبي ال
 المثناَة تحت والسين المهملة الياَء
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُهّم إني ّل ّله عليه وسإلم كاَن يدعو "ال ّله صلى ال لمَن أن رسإول ال لبَك  ُذ  ُعو أ
لمَن لبَك  ُذ  ُعو ّدي، وأ ّتَر لمَن ال لبَك  ُذ  ُعو لم، وأ ْد َه لبَك ال ُذ  ُعو َوأ لم،  َهَر َوال لق  َوالَحَر لق  َغَر ال

ْيطاَُن لني الّش َط ّب َتَخ َي ًا، أن  لبر ْد للَك ُم لبي لفي سَإ لبَك أْن أُموَت  ُذ  ُعو لت؛ وأ ْو َد الَم ْن لع
لبَك ُذ  ُعو ًاَ" هذا لفظِ أبي داود، وفي رواية له وأ َلديغ َغّم" أن أُموَت  َوال  )26  (."

للسإناَد الصحيح، 27/1020 ّله عنه ورويناَ فيهماَ؛ باَ عن أبي هريرة رضي ال
لبَك مَن قاَل:كاَن ُذ  ُهّم إني أعو ّل ّله عليه وسإلم يقَول: "ال ّله صلى ال رسإوُل ال

لت الجوع ْئَس لب ّنهاَ  لة فإ َن لخياَ لمَن ال لبَك  ُذ  ُعو َوأ ُع،  لجي ْئَس الّض ّنُه ب َنُة َفإ  )27  (."البطاَ

ًاَ جاَءه ورويناَ في كتاَب الترمذي، 28/1021 ّله عنه؛أن ُمكاَتب عن علّي رضي ال
َعلمنيهّن رسإوُل فقَاَل: إني ٍءت  ّلُمك كلماَ ُأع ّني، قاَل: أل  عجزُت عن كتاَبتي فأع
ّله صلى للْ: ال ُق ُه عنك؟  ّدا ًاَ أ ْين َد ٍءر  ْي لص َعليَك مثلُْ جبلْ  ّله عليه وسإلم لو كاََن  ال

َعّمْن للَك  َفْض لب لنني  ْغّ َوأ لمَك،  َعْن حَأرا للَك  لبَحل ْكفني  ُهّم ا ّل َواَك" "ال قاَل لسإ
 )28  ( الترمذي: حأديث حأسن.

ّله عنهماَ؛أن النبّي ورويناَ فيه، 29/1022 عن عمران بن الحصين رضي ال
ّله لني صلى ال لهْم ْل ُهّم أ ّل ًاَ كلمتين يدعو بهماَ: "ال ّلَم أباَه حأصين عليه وسإلم ع

لسي" ْف َن لمْن َشّر  لني  ْذ لع َوأ لدي،   )29  ( حأسن. قاَل الترمذي: حأديث ُرْش

ّله عنه؛أن ورويناَ فيهماَ، بإسإناَد ضعيف، 30/1023 عن أبي هريرة رضي ال
ّله ّله صلى ال ُذ بَك مَن رسإوَل ال ُعو ُهّم إني أ ّل عليه وسإلم كاَن يقَوُل: "ال

لق ّنفاَ َوال لق  لق" الّشقَاَ لء الْخل  )30  (.َوسُإو

ُلّم ورويناَ في كتاَب الترمذي، 31/1024 عن شهر بن حأوشب، قاَل:قلُت 
ّله عنهاَ: ّله سإلمة رضي ال ّله صلى ال ُأّم المؤمنين! ماَ أكثَر دعاَء رسإول ال ياَ 

ّبت عليه وسإلم إذا كاَن َث لب  ُلو ُقَ ّلَب ال َقَ لك؟ قاَلت: كاَن أكثُر دعاَئه: "ياَ ُم عند
ْلبي على  )31  ( قاَل الترمذي: حأديث حأسن. لدينَك" َق

ّله عنهاَ قاَلت:كاَن ورويناَ في كتاَب الترمذي، 32/1025 عن عاَئشة رضي ال
ّله صلى َوعاَفني رسإوُل ال لدي،  ُهّم عاَفني في َجَس ّل ّله عليه وسإلم يقَول: "ال ال

لري، َبَص لريُم، في  َك لليُم ال ْنَت الَح لإلّ أ لإلَه  ّني، ل  لم لرَث  َوا ْلُه ال َع ّله َواْج ْبحاََن ال سُإ
له َرّب ّل لل ُد  َوالَحْم لم،  لظي َع لش ال َعْر لميَن َرّب ال َل  )32  (."العاَ

ّله ورويناَ فيه، 33/1026 ّله عنه قاَل:قاَل رسإول ال عن أبي الدرداء رضي ال
ُهّم صلى ّل ّله عليه وسإلم: ال َد صلى ال ُو َدا لء  ُدعاَ لمْن  ّله عليه وسإلم: "كاََن  إني ال

لني ُغ ّل َب ُي ّلذي  َعَملَْ ا َوال ّبَك،  لح ُي َوحُأّب َمْن  ّبَك  ُلَك حُأ ّبَك أسإأ َعلْْ حُأ ُهّم اْج ّل ّبَك؛ ال حُأ
َومَن للي  ْه َوأ لسي  ْف َن لمْن  لإلّي  لد" أحَأّب  لر لء الباَ ( قاَل الترمذي: حأديث حأسن. الَماَ

33( 

ّله عنه قاَل:قاَل ورويناَ فيه، 34/1027 عن سإعد بن أبي وقاَص رضي ال
ّله َو في رسإول ال ُه َو ّبُه  َدعاَ َر ْذ  لن إ ّنو لذي ال ُة  َو ْع َد ّله عليه وسإلم: " لن صلى ال ْط َب

لمَن ْنُت  ُك ّني  َنَك إ ْبحاَ ْنَت سُإ لإلّ أ لإلَه  لت: ل  لبهاَ َرُجلٌْ الُحو ُع  ْد َي َلْم  ّنُه  لميَن، فإ لل الظاَ
ّ لإل َقّط  ٍءء  للٌم في َشْي َلُه ُمْس َتجاََب  ّله: هذا صحيح )34  (  قاَل"اسْإ أبو عبد ال

للسإناَد.  ا
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ً ورويناَ فيه وفي كتاَب ابن ماَجه، 35/1028 ّله عنه؛أن رجل عن أنس رضي ال
ّي الدعاَء أفضلْ؟ جاَء ّله! أ ّله عليه وسإلم فقَاَل: ياَ رسإوَل ال إلى النبّي صلى ال

لة. ثم لخَر ْنياَ وال ّد َة في ال َوالُمعاَفاَ َيَة  لف ّبَك العاَ أتاَه في اليوم الثاَني قاَل: "سَإلْْ َر
ّله! أّي الدعاَء أفضلْ؟ فقَاَل له مثلْ ذلك. ثم أتاَه في اليوم فقَاَل: ياَ رسإوَل ال

لطيَت ْع ُأ َذا  َتهاَ في الثاَلث فقَاَل له مثلْ ذلك، قاَل: فإ لطي ْع ُأ ْنياَ و ّد َيَة في ال لف العاَ
َلْحت ْف ْد أ َقَ َف  )35  ( قاَل الترمذي: حأديث حأسن. "الخرة 

ّله ورويناَ في كتاَب الترمذي، 36/1029 عن العباَس بن عبد المطلب رضي ال
ّلَه عنه قاَل:قلت: ياَ ُلوا ال ّله تعاَلى، قاَل: "سَإ ًاَ أسإأله ال ّلمني شيئ ّله! ع رسإول ال

ًاَ أسإأله ّلمني شيئ ّله! ع ًاَ ثم جئت فقَلت: ياَ رسإول ال َيَة" فمكثت أياَم لف ّله العاَ ال
ّلَه ُلوا ال له، سَإ ّل َعّم َرسُإول ال ّباَُس، ياَ  َع ْنياَ تعاَلى، فقَاَل: "ياَ  ّد َيَة في ال لف العاَ

لخَرة"  )36  ( صحيح. قاَل الترمذي: هذا حأديث وال

ّله ورويناَ فيه، 37/1030 ّله عنه، قاَل:دعاَ رسإوُل ال عن أبي أماَمة رضي ال
ّله! صلى ًاَ، قلت: ياَ رسإول ال ّله عليه وسإلم بدعاَء كثير لم نحفظِ منه شيئ ال

ُع ذلَك دعوَت َيْجَم ُكْم ماَ  ّل ُد َألَ أ ًاَ، فقَاَل: " ٍءر لم نحفظِ منه شيئ ٍءء كثي ّلُه؟ بدعاَ ُك
ْنُه َلَك م ٍءر ماَ سإأ ْي لمْن َخ ُلَك  ُهّم إني أسإأ ّل ُقَوُل: ال ّله عليه َت ٌد صلى ال ّيَك ُمَحّم لب َن

لمْن َشّر ماَ لبَك  ُذ  ُعو َن َو ّله عليه وسإلم، وسإلم،  ٌد صلى ال ّيَك ُمَحّم لب َن ْنُه  لم َذَك  َتعاَ اسْإ
َتعاَُن ْنَت الُمْس له" وأ ّل لإلّ باَل َة  ّو ُق َول  ْوَل  َول حَأ ُغ،  َبل ْيَك ال َل َع قاَل الترمذي: حأديث َو

 )37  ( حأسن.

ّله صلى ورويناَ فيه، 38/1031 ّله عنه قاَل:قاَل رسإول ال عن أنس رضي ال
ّله لم". ال ْكرا لل َوا لل  َذا الَجل لبياَ ّظوا  لل  عليه وسإلم: "أ

ّله ورويناَه في كتاَب النساَئي، من رواية ربيعة بن عاَمر الصحاَبي رضي ال
للسإناَد.  )38  ( عنه، قاَل الحاَكم: حأديث صحيح ا

ّظوا بكسر اللم وتشديد الظاَء المعجمة، ومعناَه: لل الزموا هذه الدعوة قلُت: أ
 وأكثروا منهاَ.

عن ابن عباَس ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي وابن ماَجه، 39/1032
ّله عنهماَ قاَل:  رضي ال

َول ّني  لع ّله عليه وسإلم يدعو ويقَول: "َرّب أ َعلّي، كاَن النبّي صلى ال لعْن  ُت
ُكْر َتْم َول  ُكْر لي  َواْم َلّي،  َع ْنُصْر  َت َول  لني  ْنُصْر لني َوا ْنُصْر َوا َي  َدا ُه َيّسْر  َو َعلّي، 

لني ْل َع َعلّي. َرّب اْج َغى  َب ًاَ، على َمْن  َواع ْط لم َلَك  ًاَ،  لهب َلَك َرا ًا،  لكر َذا َلَك  ًا،  لكر َلَك شاَ
ًاَ لجيب ْيَك ُم َل َوتي، لإ ْع َد لجْب  َوأ َبتي،  ْو لسلْْ حَأ ْغّ َوا لتي،  َب ْو َت ّبلْْ  َقَ َت ًاَ،  ْو ُمنيب لتي، أ ّبْت حُأّج َث َو

لخيَمَة ُللْْ سَإ َواسْإ للساَني،  ْد  ّد َوسَإ لبي،  ْل َق لد  ْه ًاَ َوا ّواه لبي" وفي رواية الترمذي "أ ْل َق
ًاَ" لنيب  الترمذي: حأديث حأسن صحيح. قاَل ُم

قلُت: السخيمة بفتح السين المهملة وكسر الخاَء المعجمة، وهي الحقَد
 وجمعهاَ سإخاَئم، هذا معنى السخيمة هناَ.
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لميَن وفي حأديث آخر لل لق الُمْس لري َط َتُه في  لخيَم له" "َمْن سَإلّْ سَإ ّل َنُة ال ْع َل له  ْي َل َع ( َف
39( 

ّله وسإنن ابن 40/1033 للماَم أحأمد بن حأنبلْ رحأمه ال ورويناَ في مسند ا
ّله ماَجه،  عنهاَ؛ عن عاَئشة رضي ال

ُهّم إني ّل ُقولي ال ّله عليه وسإلم قاَل لهاَ: " لر أن النبّي صلى ال ْي لمَن الَخ ُلَك  أسإأ
َلْم َوماَ  ْنُه  لم للْمُت  َع له، ماَ  لل لج له وآ لل لج له عاَ ّل له عاَجله ُك ّل ُك لمَن الّشّر  لبَك  ُذ  ُعو َلُم، وأ ْع أ

ْنُه لم للْمُت  َع له، ماَ  لجل ْو وآ ٍءل أ ْو َق لمْن  ْيهاَ  َل لإ َقّرَب  َوَماَ  ّنَة  ُلَك الَج َلْم، وأسإأ ْع َلْم أ َوَماَ 
ْو ٍءل أ ْو َق لمْن  ْيهاَ  َل لإ َقّرَب  َوَماَ  لر  ّناَ لمَن ال لبَك  ُذ  ُعو ٍءلْ، وأ ْيَر ماَ َعَم ُلَك َخ ٍءلْ، وأسإأ َعَم

ّله ٌد صلى ال ُلَك ُمَحّم َوَرسُإو ُدَك  ْب َع له  لب َلَك  لمْن َشّر ماَ سإأ لبَك  ُذ  ُعو َأ َو  عليه وسإلم، 
ُلَك َوَرسُإو ُدَك  ْب َع ْنُه  لم َذَك  َتعاَ ْيَت اسْإ َقَض ُلَك ماَ  ّله عليه وسإلم، وأسإأ ٌد صلى ال ُمَحّم

َعلَْ َتْج ٍءر أْن  لمْن أْم ًا لي  َتُه َرَشد َب لق  )40  ( "عاَ

ّله عنهماَ قاَل:جاَء رجلٌْ إلى وفيه، 42/1035 ّله رضي ال عن جاَبر بن عبد ال
ُه! مّرتين أو ُنوباَ ُذ َوا ُه  ُنوباَ ُذ َوا ّله عليه وسإلم فقَاَل: " ّله صلى ال ًاَ، رسإول ال ثلاث

ُهّم ّل للْ ال ُق ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال لمْن فقَاَل له رسإوُل ال ُع  ْوسَإ ُتَك أ لفَر ْغ َم
َعَملي، لمْن  لدي  ْن لع ُتَك أْرَجى  َوَرحْأَم ُنوبي،  ْد، فعاَد، ثم قاَل: ُذ ُع فقَاَلهاَ، ثم قاَل: 

لفَر ُغّ ْد  َقَ َف ُقْم  ْد، فعاَد، فقَاَل:  . ومعنى  مغفرتك أوسإع من ذنوبي )41  (."َلَك ُع
للماَم أي إن ذنوبي وإن عظمت فمغفرتك أعظم منهاَ. وماَ أحأسن قول ا

 الشاَفعي:

ُته * بعفوَك ربي كاََن عفوَك أعظماَ تعاَظمني ذنبي  فلماَ قرن

ّله صلى وفيه، 43/1036 ّله عنه، قاَل:قاَل رسإول ال عن أبي أماَمة رضي ال
ُقَوُل ياَ َي لبَمْن  ّكلً  َو ًاَ ُم َلك َتعاَلى َم له  ّل لل ّله عليه وسإلم: "إّن  لميَن، ال لحأ أْرحَأَم الّرا

َلُك: إّن أْرحَأَم َلُه الَم ًاَ قاََل  َفَسلْْ َفَمْن قاَلهاَ ثلث ْيَك  َل َع َبلَْ  ْق ْد أ َق لحأميَن   )42  (."الّرا

لب الدعاَء  باٌَب في آدا

ّدثون وجماَهير العلماَء من اعلم أن المذهب المختاَر الذي عليه الفقَهاَء والمح
ّله تعاَلى: الطوائف كلهاَ من السلف والخلف: أن الدعاَء مستحّب، قاَل ال

ُكُم ّب َوقاََل َر ُكْم     { َل لجْب  َت لني أسْإ ُعو ْد ُكْم  {] وقاَل تعاَلى: 60 [غّاَفر:}  ا ّب ُعوا َر ْد ًاَ     ا َتَضّرع
َيًة ْف  مشهورة. ] والياَت في ذلك كثيرة55 [العراف: }  َوُخ

ُتذكر، ُتشهر، وأظهر من أن  وقد وأماَ الحأاَديث الصحيحة فهي أشهر من أن 
ّله التوفيق. ًاَ في الدعوات ماَ به أبلغ كفاَية، وباَل  ذكرناَ قريب

ّله عنه قاَل: ّي رضي ال للماَم أبي القَاَسإم القَشير اختلَف ورويناَ في رسإاَلة ا
الناَُس في أن الفضلْ الدعاَء أم السكوت والرضاَ؟ فمنهم من قاَل: الدعاَء

َدة عباَدة للحديث الساَبق لعباَ َو ال ُه ُء  ّدعاَ َء إظهاَُر الفتقَاَر)43  ( ""ال  ولّن الدعاَ
ّله ُد تحت جرياَن الحكم أتّم، إلى ال تعاَلى. وقاَلت طاَئفة: السكوت والخمو

ٍءء بلساَنه ورضاَ والرضاَ بماَ سإبق به القَدر أولى. وقاَل قوم: يكون صاَحأُب دعاَ
ًاَ. بقَلبه ليأتَي باَلمرين  جميع
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ُيقَاَل: الوقاَت مختلفة؛ ففي بعض الحأوال الدعاَء قاَل القَشيري: والولى أن 
أفضلْ من السكوت وهو الدب، وفي بعض الحأوال السكوت أفضلْ من

ًة إلى الدعاَء َد في قلبه إشاَر ُيعرف ذلك باَلوقت؛ فإذا وج وهو الدب، وإنماَ 
ُء ًة إلى السكوت فاَلسكوُت أتّم. قاَل: الدعاَء، فاَلدعاَ أولى به؛ وإذا وجد إشاَر

ُيقَاَل ماَ ّق، ويصّح أن  ّله سإبحاَنه وتعاَلى فيه حأ كاَن للمسلمين فيه نصيب، أو ل
وإن كاَن لنفسك فيه حأظِّ فاَلسكوت أتّم. قاَل: فاَلدعاَء أولى لكونه عباَدة،

حألل.ً وكاَن يحيى بن معاَذ الرازي ومن شرائط الدعاَء أن يكون مطعُمه
ٍءص؟ ّله عنه يقَول: كيف أدعوك وأناَ عاَ  وكيف ل أدعوك وأنت كريم؟. رضي ال

ّله تعاَلى. وقاَل بعُضهم: ومن آدابه: حأضور القَلب، وسإيأتي دليله إن شاَء ال
ّله سإبحاَنه وتعاَلى يفعلُْ ماَ  يشاَء. المراد باَلدعاَء إظهاَُر الفاَقة، وإل فاَل

للحأياَء للماَم أبو حأاَمد الغزالي في ا  :آداُب الدعاَء عشرة :وقاَل ا

َد الزماَن َفة وشهر رمضاَن ويومالشريفة الول: أن يترّص َعَر ؛ كيوم 
 الليلْ ووقت السإحاَر. الجمعة والثلث الخير من

؛ كحاَلة السجود، والتقَاَء الجيوش،الشريفة الثاَني: أن يغتنَم الحأواَل
ّقة القَلب. ونزول الغيث، وإقاَمة الصلة َدهاَ. قلُت: وحأاَلة ر  وبع

ُع اليدين ويمسُح  .بهماَ وجهه في آخره الثاَلث: اسإتقَباَُل القَبلة ورف

 والجهر. الرابع: خفُض الصوت بين المخاَفتة

َع ّلف السج فّسر به العتداء في الدعاَء، والولى وقد الخاَمس؛ أن ل يتك
َء فيخاَف عليه أن يقَتصر على الدعوات المأثورة، فماَ كلْ أحأد ُيحسن الدعاَ

ّلة والفتقَاَر، ُع بلساَن الذ ل بلساَن الفصاَحأة العتداء. وقاَل بعضهم: اد
ُيقَاَل: إن العلماَء والبدال ل يزيدون في الدعاَء على سإبع كلماَت والنطلق، و

ّله سإبحاَنه وتعاَلى في آخر سإورة البقَرة ّبناَ ل ويشهد له ماَ ذكره ال ْذناَ}     {َر لخ َؤا ُت
عن أدعية عباَده بأكثر ] لم يخبر سإبحاَنه في موضع286إلى آخرهاَ [البقَرة: 

ّله سإبحاَنه وتعاَلى في سإورة ّله من ذلك. قلُت: ومثلُه قول ال إبراهيم صلى ال
َعلْْ لهيُم: َرّب اْج ْبَرا لإ ْذ قاََل  لإ َو ًاَ} إلى آخره [إبراهيم: عليه وسإلم: { لمن َد آ َل َب َذا ال َه

ُه ]. قلُت: والمختاَر الذي35 ُتكر عليه جماَهير العلماَء أنه ل حأجَر في ذلك، ول 
ُة على السبع، بلْ ًاَ. الزياَد للكثاَُر من الدعاَء مطلقَ  ُيستحّب ا

ُع ُع والخشو ّله تعاَلى:والرهبة الساَدس: التضّر ُنوا ، قاَل ال ُهْم كاَ ّن {إ
َلناَ ُنوا  ًاَ وكاَ َهب َوَر ًاَ  َغّب َنناَ َر ُعو ْد َي َو لت  ْيَرا ُعوَن في الَخ لر لعيَن}     ُيساَ لش ] وقاَل90[النبياَء: خاَ

ُكْم تعاَلى: ّب ُعوا َر ْد َيًة}     {ا ْف َوُخ ًاَ   ].55[العراف: َتَضّرع

ُيوقن للجاَبة الساَبع: أن يجزَم باَلطلب و ُله باَ ويصدَق رجاَءه فيهاَ، ودلئ
ٌة مشهورة. قاَل سإفياَن َدكم من الدعاَء كثير ّله: ل يمنعّن أحأ ُعيينة رحأمه ال بن 

ّله قاَل  {تعاَلى أجاَب شّر المخلوقين إبليس إذ  ماَ يعلُمه من نفسه، فإن ال
ّنَك مَن لإ ُثوَن. قاََل  َع ْب ُي لم  ْو َي لني إلى  لظْر ْن لريَن}     أ َظ ْن  ].15ـ 14[العراف:  الُم
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ًاَ ُيلّح في الدعاَء ويكّرره ثلث للجاَبة. الثاَمن: أن   ول يستبطىء ا

ّله ّلهتعاَلى التاَسإع: أن يفتتح الدعاَء بذكر ال . قلُت: وباَلصلة على رسإول ال
ّله عليه وسإلم بعد ّله تعاَلى والثناَء عليه، ويختمه بذلك كله صلى ال الحمد ل

ًاَ.  أيض

للجاَبة، وهو ّد المظاَلم العاَشر: وهو أهّمهاَ والصلْ في ا للقباَل التوبُة ور وا
ّله تعاَلى.  على ال

ّد له؟  قاَل الغزالي: فإن:فصلْ َء ل َمَر قيلْ: فماَ فاَئدة الدعاَء مع أن القَضاَ
ّد البلء ووجود فاَعلم أن من جملة القَضاَء ُء سإبٌب لر ّد البلء باَلدعاَء، فاَلدعاَ ر

ُء سإبٌب لخروج النباَت من الرحأمة، كماَ أن الترَس سإبب لدفع السلحا، والماَ
ُء والبلء، وليس الرض؛ فكماَ أن الترَس يدفع السهَم فيتدافعاَن، فكذلك الدعاَ

ّله تعاَلى: من شرط العتراف باَلقَضاَء أن ل يحملَْ السلحا، وقد قاَل ال
ُهْم َت للَح َوأسْإ ُهْم  ْذَر لحأ ُذوا  َيأُخ ْل َو َببه.102[النساَء: }  { ّدَر سإ ّله تعاَلى المَر وق ّدَر ال ] فقَ

ماَ ذكرناَه، وهو حأضور القَلب والفتقَاَر، وهماَ نهاَية العباَدة وفيه من الفوائد
ّله أعلم.  والمعرفة، وال

له إلى لح عمل للنساَن وتوسّإله بصاَل لء ا ّله تعاَلى باَُب دعاَ  ال

حأديث أصحاَب الغاَر، عن ابن رويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 1/1037
ّله عنهماَ قاَل:  عمر رضي ال

َق َل َط ْن ّله عليه وسإلم يقَول: "ا ّله صلى ال لمّمْن كاَن سإمعُت رسإول ال ٍءر  َف َن َثُة  َثل
ٍءر ُهُم الَمبيُت إلى غّاَ َوا ّتى آ ُكْم حأ َل ْب للْ َق َب لمَن الَج ٌة  َدَرْت َصْخَر ْنَح ُه، فاَ ُلو َدَخ َف

لهُم الغاََر، ْي َل َع ّدْت  ُعوا َفَس ْد َت لة إلّ أْن  له الّصْخَر لذ َه لمْن  ُكْم  لجي ْن ُي ّنُه ل  ُلوا: إ ّلَه َفقَاَ ال
ّنُه ُهّم إ ّل ُهْم: ال ْن لم ُكْم. قاََل َرُجلٌْ  لل ْعماَ لح أ لن َتعاَلى بَصاَل ْيخاَ لن َش َأبوا كاََن لي 

َول ْهلً  ُهماَ أ َل ْب َق ُق  لب ْغّ ُأ ْنُت ل  ُك لن، و لبيَرا ماَل"ً. وذكر تماَم الحديث الطويلْ فيهم، َك
َء وأن كلّْ واحأد منهم قاَل في صاَلح عمله: لتغاَ ْب ْلُت ذلَك ا َع َف ْد  َق ْنُت  ُك ُهّم إْن  ّل "ال

ّناَ َع َفّرْج  َف لهَك  ٌء منهاَ َوْج ٍءد شي له" فاَنفرج في دعوة كلّْ واحأ لفي َنْحُن  ماَ 
ّلهاَ عقَب دعوة  الثاَلث "فخرجوا يمشون" وانفرجْت ك

ُأغّبق بضم الهمزة وكسر الباَء: أي)44  (  أسإقَي. قلُت: 

ًاَ معناَه: وقد قاَل القَاَضي حأسين من أصحاَبناَ وغّيره في صلة السإتسقَاَء كلم
ّدة أن يدعَو بصاَلح عمله، واسإتدلوا بهذا الحديث، َع في ش ُيستحّب لمن وق أنه 

ّله ًاَ من ترك الفتقَاَر المطلق إلى ال ُيقَاَل في هذا شيء: لن فيه نوع وقد 
ّله عليه وسإلم هذا تعاَلى، ومطلوُب الدعاَء الفتقَاَر، ولكن ذكَر النبّي صلى ال

ًء ّله الحديث ثناَ ّله عليه وسإلم، وباَل عليهم، فهو دليلٌْ على تصويبه صلى ال
 التوفيق.

َء عن السلف في ؛ ماَ حُأكي عن الوزاعّيالدعاَء فصلْ: ومن أحأسن ماَ جاَ
ّله تعاَلى قاَل: خرج الناَُس يستسقَون، فقَاَم فيهم بلُل بن سإعد، رحأمه ال

ّله تعاَلى وأثنى عليه ثم قاَل: ياَ معشر َد ال َمن حأضر! ألستم مقَّرين فحم
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ّناَ سإمعناَك ّلهّم إ للسإاَءة؟ قاَلوا: بلى، فقَاَل: ال َعلى تقَول: باَ لمْن     {ماَ  لنين  لس المْح
ٍءلْ} للسإاَءة،91[التوبة: سَإبي ّلهّم ] وقد أقررناَ باَ فهلْ تكون مغفرتك إل لمثلناَ؟ ال

ورفعوا أيديهم فُسقَوا. وفي معنى هذا اغّفْر لناَ وارحأمناَ واسإقَناَ، فرفع يديه
 أنشدوا:

ْذنُب ُو أناَ الُم ْف َع َع ال ٌع * ولو لم يكْن ذنٌب لماَ وق ُو واسإ ُء والعف ّطاَ  الَخ

لح لء ثم َمْس لع اليدين في الدعاَ له بهماَ باَُب َرف َوْج  ال

ّله تعاَلى رويناَ في كتاَب الترمذي، 1/1038 عن عمر بن الخطاَب رضي ال
ّله عليه وسإلم إذا رفع يديه في الدعاَء لم عنه قاَل:كاَن رسإوُل ّله صلى ال ال

ّطهماَ حأتى يمسَح بهماَ َهه. يح  وج

ّله عنهماَ،عن 2/1039 النبّي ورويناَ في سإنن أبي داود عن ابن عباَس رضي ال
ّله عليه وسإلم نحوه، وفي إسإناَد كلْ واحأد ضعٌف. وأماَ قول الحاَفظِ صلى ال

ّول: إنه حأديث عبد ّله تعاَلى: إن الترمذي قاَل في الحديث ال الحق رحأمه ال
في النسخ المعتمدة من الترمذي أنه صحيح، بلْ قاَل: حأديث صحيح، فليس

 )45  (.غّريب

ّدعاَء لر ال َتكري لب   باَب اسإتحباَ

ّله عنه:أّن رسإوَل رويناَ في سإنن أبي داود، 1/1040 عن ابن مسعود رضي ال
ّله ّله صلى ال ًاَ ال ًاَ، ويستغفَر ثلث َو ثلث ُبه أن يدع ُيعج  )46  ( .عليه وسإلم كاَن 

ّدعاَء باَُب الحّث على حُأضور القَلب في  ال

أكثر اعلم أن مقَصود الدعاَء هو حأضور القَلب كماَ سإبق بياَنه، والدلئلْ عليه
ُتحصر، والعلم به أوضح من أن يذكر، لكن نتبّرك بذكر حأديث فيه.  من أن 

ّله تعاَلى عنه، قاَل رويناَ في كتاَب الترمذي، 1/1041 عن أبي هريرة رضي ال
ّله لة، :قاَل رسإول ال َب للجاَ ُنوَن باَ لق ُتْم ُمو ْن َوأ ّلَه  ُعوا ال ْد ّله عليه وسإلم: "ا صلى ال

ٍءلْ لف ٍءب غّاَ ْل َق لمْن  ًء  ُدعاَ لجيُب  َت َيْس َتعاَلى ل  ّله  َلُموا أّن ال ْع ٍءه" َوا ُده فيه ل إسإناَ
 )47  (ضعف. 

للْ الدعاَء بظهر الغيب  باَُب فض

ّله تعاَلى: لفْر قاَل ال ْغّ ّبناَ ا ُلون: َر ُقَو َي لهْم  لد ْع َب لمْن  ُؤوا  لذيَن جاَ ّل ّلذين     {وا لنناَ ا للْخوا َناَ و َل

لن} لليَماَ ُقَوناَ باَ َب لنيَن وقاَل تعاَلى: ]10[الحشر: سَإ لم ْؤ لبك وللُم ْن َذ لل لفْر  ْغ َت َواسْإ }
لت لمناَ ْؤ ًا عن إبراهيم صلى19 [محمد:}  َوالُم ّله عليه ] وقاَل تعاَلى إخباَر ال

ْوَم وسإلم: َي لنيَن  لم ْؤ ْلُم لل ّي و َد لل َوا لل َو لفْر لي  ْغّ ّبناَ ا لحساَُب     {َر ُقَوُم ال ] وقاَل41 [إبراهيم:}  َي
ًا عن نوحا ّله عليه وسإلم: تعاَلى: إخباَر َدَخلَْ صلى ال للَمْن  َو ّي  َد لل للوا لفْر لي و ْغّ {َرّب ا

لتَي ْي لت     َب لمناَ ْؤ َوالُم لنيَن  لم ْؤ ْلُم َول ًاَ  لمن ْؤ  ].28 [نوحا:}  ُم

ّله تعاَلى عنه؛أنه ورويناَ في صحيح مسلم، 1/1042 عن أبي الدرداء رضي ال
ّله َع رسإوَل ال له سإم لخي ُعو ل ْد َي ٍءم  ٍءد ُمْسل ْب َع لمْن  ّله عليه وسإلم يقَول: "َماَ  صلى ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

لر ْه َظ ٍءلْ" وفي رواية أخرى في صحيح مسلم لب ْث لم لب َلَك  َو َلُك:  َقاََل الَم لإلّ  لب  ْي َغ ال
ُة َو ْع َد ّله عليه وسإلم كاَن يقَول: " ّله صلى ال عن أبي الدرداء أّن رسإول ال

َلٌك له َم َد رأسإ ْن لع َبٌة،  َتجاَ لب ُمْس ْي َغ لر باَل ْه َظ لب له  لخي لم ل لل لء الُمْس َدعاَ الَمْر ّلماَ  ُك ّكلٌْ  َو ُم
له: لب ّكلُْ  َو َلُك الُم ٍءر، قاََل الَم ْي لبَخ له  لخي له ل لل ْث لم لب َلَك  َو لميَن   )48  ( "آ

ّله تعاَلى ورويناَ في كتاَبي أبي داود والترمذي، 2/1043 عن ابن عمر رضي ال
ُة عنهماَ؛أن َو ْع َد َبًة  لء إجاَ ّدعاَ ُع ال ّله عليه وسإلم قاَل: "أسْإَر ّله صلى ال رسإول ال

ٍءب للغاَئ ٍءب  لئ ّعفه الترمذي"غّاَ  )49  (. ض

َأحْأَسَن إليه، وصفة لء لمن  لئه باَُب اسإتحباَب الدعاَ  ُدعاَ

 هذا الباَب فيه أشياَء كثيرة تقَدمت في مواضعهاَ. ومن أحأسنهاَ:

ّله تعاَلى عنهماَ، ماَ رويناَ في الترمذي، 1/1044 ُأسإاَمة بن زيد رضي ال عن 
َفقَاََل قاَل:قاَل رسإوُل ْعُروٌف  له َم ْي َل لإ َع  لن ّله عليه وسإلم: "َمن ُص ّله صلى ال ال

َغ في َل ْب ْد أ َقَ َف ًا،  ْير ّلُه َخ له: َجَزاَك ال لل لع لء للفاَ ّثناَ  قاَل الترمذي: حأديث حأسن"ال
 صحيح.

ًاَ في كتاَب حأفظِ اللساَن في الحديث الصحيح قوله صلى ّدمناَ قريب ّله وقد ق ال
ُه، عليه وسإلم: ُئو لف َفكاَ ًاَ  ْعُروف ُكْم َم ْي َل لإ َع  َن َوَمْن َص َنُه " ُئو لف ُتكاَ ُدوا ماَ  َتج َلْم  فإْن 

ْد َق ُكْم  ّن ْوا أ َتَر ّتى  َلُه حأ ُعوا  ْد ُه" فاَ ُتُمو ْأ  )50  (.كاَف

للْ وإن لء من أهلْ الفض كاَن الطاَلُب أفضلْ من باَب اسإتحباَب طلب الدعاَ
لع الشريفة لب منه، والدعاَء في المواض  المطلو

ٌع عليه، ُتحصر، وهو مجم ومن اعلم أن الحأاَديث في هذا الباَب أكثُر من أن 
 أدّل ماَ يستدّل به:

عن عمر بن الخطاَب رضي ماَ رويناَ في كتاَبي أبي داود والترمذي، 1/1045
ّله تعاَلى عنه  قاَل: ال

ّله عليه وسإلم في العمرة، فأذَن وقاَل: ْنَسناَ ياَ اسإتأذنُت النبّي صلى ال َت "ل 
لئَك" فقَاَل كلمة ماَ يسّرني أن لي بهاَ ُدعاَ لمْن  الدنياَ. وفي رواية قاَل: ُأَخّي 

لئَك ُدعاَ ُأَخّي في  َكناَ ياَ  لر قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح، وقد ذكرناَه ""أْش
 )51  (في أذكاَر المساَفر

لف عن دعاَئه على نفسه وولده ّل  وخاَدمه وماَله ونحوهاَ باَُب نهي المك

ّله تعاَلى رويناَ في سإنن أبي داود، بإسإناَد صحيح، 1/1046 عن جاَبر رضي ال
ُكْم، عنه لس ُف ْن ُعوا على أ ْد َت ّله عليه وسإلم: "ل  ّله صلى ال َول قاَل:قاَل رسإوُل ال

ُعوا على ْد َت لمكْم، ول  َد ُعوا على َخ ْد َت َول  ُكْم،  لد ْول ُعوا على أ ْد ُكْم، ل َت لل َوا أْم
َتجاََب ُيْس َف ٌء  َعطاَ ْيلَْ فيهاَ  لن َعًة  له سإاَ ّل لمَن ال ُقَوا  لف ُكْم". ُتوا ْن  لم

َيناَُل الطاَلُب فيهاَ قلُت: نيلْ بكسر النون وإسإكاَن الياَء، ومعناَه: سإاَعة إجاَبة 
َبه. ُيعطى مطلو  و
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُعوا على ْد َت ُكْم وروى مسلم هذا الحديث في آخر صحيحه وقاَل فيه: "ل  لس ُف ْن أ
ُكْم، ل لل َوا ُعوا على أْم ْد َت َول  ُكْم،  لد ْول ُعوا على أ ْد َت َعاَلى َول  َت له  ّل لمَن ال ُقَوا  لف ُتوا

لجيَب َت َيْس َف ٌء  َعطاَ ُيسأُل فيهاَ  َعًة  ُكْم". سإاَ  َل

 )52  (

ُيجاَب بمطلوبه أو غّيره وأنه ل باَُب الدليلْ على أّن دعاَء المسلم 
للجاَبة  يستعجلُْ ا

ّله تعاَلى: لدي قاَل ال لعباَ َلَك  َذا سإأ لإ َو لن     { َدعاَ َذا  لع إ ّدا َة ال َو ْع َد لجيُب  ُأ لريٌب  َق ّني فإني  }  َع
لجْب  {] وقاَل تعاَلى: 186[البقَرة: َت لني أسْإ ُعو ْد ُكْم}     ا  ].60[غّاَفر: َل

ّله تعاَلى ورويناَ في كتاَب الترمذي، 1/1047 ُعباَدة بن الصاَمت رضي ال عن 
للٌم عنه:أن رسإوَل لض ُمْس له الْر َوْج ّله عليه وسإلم قاَل: "ماَ على  ّله صلى ال ال

ُعو ْد لمَن َي ْنُه  َع ْو َصَرَف  ّياَهاَ، أ ّلُه إ ُه ال ٍءة إلّ آتاَ َو ْع َد لب َتعاَلى  ّلَه  َلْم ال َلهاَ ماَ  ْث لم لء  الّسو
ٍءم" فقَاَل رجلْ من لحأ لة َر َع لطي َق ْو  ٍءم أ ْث ُع بإ ْد َثُر" َي ْك ّله أ القَوم: إذا نكثر، قاَل: "ال

ّله في المستدرك قاَل الترمذي: حأديث حأسن صحيح. ورواه الحاَكم أبو عبد ال
لر على الصحيحين من رواية أبي لمَن الْج َلُه  لخَر  ّد َي ْو  سإعيد الخدري، وزاد فيه "أ

َلهاَ". ْث  )53  (لم

ّله ورويناَ في صحيحي البخاَري ومسلم، 2/1048 عن أبي هريرة رضي ال
َلْم تعاَلى عنه،عن ُكْم ماَ  لد َتَجاَُب لحَأ ُيْس ّله عليه وسإلم قاَل: " النبّي صلى ال

ْعَجلْْ َتَجْب لي َي ُيْس َلْم  َف ْوُت  َع َد ْد  َق ُقَوَل:  َي )54  (."َف

كتاب الستغفار   
o  باَب السإتغفاَر   

  ّلق    باَلسإتغفاَر     فصلْ: ماَ يتع
o  لت ّنهي عن َصْم ٍءم إلى الليلْ     باَُب ال ْو    َي

  َُته من هذا الكتاَب     فصلْ: في آخر ما    قصد
  الحديث الول   
  الحديث الثاَني   
  الحديث الثاَلث   
  الحديث الرابع   
  الحديث الخاَمس   
  الحديث الساَدس   
  الحديث الساَبع   
  الحديث الثاَمن   
  الحديث التاَسإع   
  الحديث العاَشر   
  الحديث الحاَدي عشر   
  الحديث الثاَني عشر   
  الحديث الثاَلث عشر   
  الحديث الرابع عشر   
  الحديث الخاَمس عشر   
  الحديث الساَدس عشر   
  الساَبع عشر   
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  الحديث الثاَمن عشر   
  الحديث التاَسإع عشر   
  الحديث العشرون   
  والعشرون     الحديث الحاَدي   
  والعشرون     الحديث الثاَني   
  والعشرون     الحديث الثاَلث   
  والعشرون     الحديث الرابع   
  والعشرون     الحديث الخاَمس   
  والعشرون     الحديث الساَدس   
  والعشرون     الحديث الساَبع   
  والعشرون     الحديث الثاَمن   
  والعشرون     الحديث التاَسإع   
  الحديث الثلثون   

  خاَتمة   

 كتاَب السإتغفاَر

 باَب السإتغفاَر

العملْ به. اعلم أن هذا الكتاَب من أهّم البواب التي يعتنى بهاَ ويحاَفظِ على
ّله الكريم لناَ به، نسأله ذلك وسإاَئر وجوه وقصدت بتأخيره التفاَؤَل بأن يختم ال

 الخير لي ولحأباَئي وسإاَئر المسلمين آمين.

ّله تعاَلى: لشّي قاَل ال َع ّبَك باَل لد َر لبَحْم ّبْح  َوسَإ لبَك  ْن َذ لل لفْر  ْغ َت َواسْإ لر     { ْبكاَ لل ]55 [غّاَفر: }  َوا
لبَك وقاَل تعاَلى: ْن َذ لل لفْر  ْغ َت َواسْإ لت     { لمناَ ْؤ لنيَن والُم لم ْؤ ْلُم ] وقاَل تعاَلى:19 [محمد:}  َول

لفُروا ْغ َت َواسْإ ًاَ     { لحأيم ًا َر ُفور َغّ ّلَه كاََن  ّلَه إّن ال ّلذيَن  {تعاَلى:  ] وقاَل106 [النساَء:}  ال لل
لمْن لري  َتْج ّناٌَت  لهْم َج لب َد َر ْن لع ْوا  َقَ ّت لمَن     ا َواٌن  لرْض َو ٌة  ّهَر َط َواٌج ُم لفيهاَ وأْز لديَن  لل لتهاَ النهاَُر خاَ َتْح

ّناَ ّبناَ آَم ُلوَن َر ُقَو َي ّلذيَن  لد، ا لعباَ لصيٌر باَل َب ّلُه  َوال له،  ّل لر،     ال ّناَ َذاَب ال َع لقناَ  َو َبناَ  ُنو ُذ َلناَ  لفْر  ْغّ فاَ
لقيَن لد َوالّصاَ لريَن  لب لر     الّصاَ لريَن باَلسإَحاَ لف ْغ َت َوالُمْس لقَيَن  لف ْن َوالُم لتيَن  لن ـ15عمران:  [آل}  َوالقَاَ

َوماَ كاََن ] وقاَل تعاَلى:17 لهْم  لفي ْنَت  َوأ ُهْم  َب ّذ َع ُي لل ّلُه  َوماَ كاََن ال ُهْم     { َو ُهْم  َب ّذ َع ّلُه ُم ال
لفُروَن} ْغ َت ُهْم  {وقاَل تعاَلى:  ]33[النفاَل: َيْس ُفَس ْن َلُموا أ َظ ْو  لحأَشًة أ ُلوا فاَ َع َف َذا  ّلذيَن إ َوا

ّ لإل ُنوَب  ّذ لفُر ال ْغ َي َوَمْن  لهْم،  لب ُنو ُذ لل َفُروا  ْغ َت ّلَه فاَسْإ َكُروا ال ُلوا     َذ َع َف لصّروا على ماَ  ُي َلْم  َو ّلُه؟  ال
َلُموَن ْع َي ُهْم  ًا ] وقاَل تعاَلى:135[آل عمران:  }  َو ْعَملْْ سُإوء َي َوَمْن  ْفَسُه     { َن للْم  ْظ َي ْو  أ

ًا ُفور َغّ ّلَه  لد ال لج َي ّلَه  لر ال لف ْغ َت َيْس ًاَ}     ُثّم  لحأيم لن ] وقاَل تعاَلى:110[النساَء:  َر {وأ
لفُروا ْغ َت له..}     اسْإ ْي َل لإ ُبوا  ُتو ُثّم  ُكْم  ّب ًا عن نوحا صلى ]، وقاَل3الية [هود: َر تعاَلى إخباَر

ّله عليه وسإلم: لفُروا ال ْغ َت ْلُت اسْإ ُقَ َف ًا}     { ّفاَر َغّ ّنُه كاََن  ُكْم إ ّب ] وقاَل تعاَلى10[نوحا:  َر
ّله عليه وسإلم:  حأكاَية ُبوا  {عن هود صلى ال ُتو ُثّم  ُكْم  ّب لفُروا َر ْغ َت لم اسْإ ْو َق َياَ  له..     َو ْي َل }  إ

معروفة، ويحصلْ التنبيه ببعض ]، والياَت في السإتغفاَر كثيرة52الية [هود:
 ماَ ذكرناَه.

ُأشير إلى وأماَ الحأاَديث الواردة في السإتغفاَر فل يمكن اسإتقَصاَؤهاَ، لكني 
 أطراف من ذلك.
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله رويناَ في صحيح مسلم، 1/1049 عن الغّّر المزنّي الصحاَبّي رضي ال
لبي، تعاَلى عنه:أن رسإول ْل َق ُيغاَُن على  َل ّنُه  ّله عليه وسإلم قاَل: "إ ّله صلى ال ال

ٍءة وإني َئة َمّر لم لم  ْو َي ّلَه في ال لفُر ال ْغ َت  )1  (."َلسْإ

ّله عنه قاَل ورويناَ في صحيح البخاَري، 2/1050 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى ّلَه :سإمعُت رسإول ال لفُر ال ْغ َت َلسْإ ّني  ّله إ ّله عليه وسإلم يقَول: "وال ال

لفي له  َلي ُتوُب إ لعيَن َمّرة". وأ ْب لمن سَإ َثَر  لم أك ْو َي ) ، والترمذي6307البخاَري (()2  (ال
) ،6307) "(البخاَري (3255) ، والترمذي (6307) "(البخاَري (3255(

( ) "(البخاَري3255) ، والترمذي (6307) "(البخاَري (3255والترمذي (
 )3255) ، والترمذي (6307)"(البخاَري (3255) ، والترمذي (6307

ًاَ، 3/1051 ّله ورويناَ في صحيح البخاَري أيض عن شداد بن أوس رضي ال
ّله عليه ُد: عنه،عن النبّي صلى ال ْب َع ُقَوَل ال لر أْن ي ْغفاَ ُد السْإت ّي وسإلم قاَل: "سَإ

ْنَت ُهّم أ ّل لدَك ال ْه َع ُدَك، وأناَ على  ْب َع لني وأناَ  َت ْقَ َل ْنَت َخ َأ لإلّ  لإلَه  ّبي ل  لدَك ماَ َر ْع َو َو
َلَك ُء  ُبو ْعُت، أ َن لمْن َشّر َماَ َص لبَك  ُذ  ُعو َأ ْعُت،  َط َت ْنبي، اسْإ َذ لب ُء  ُبو لتَك علّي وأ ْعَم لن لب

ُنوَب ّذ لفُر ال ْغ َي ّنُه ل  لفْر لي فإ ْغّ لمْن فاَ َفَماََت  لبهاَ  ًاَ  لقن لر ُمو ّنهاَ َهاَ باَل َل َقاَ ْنَت؛ َمْن  لإلّ أ
له لم ْو للْ َي ْي ّل لمَن ال َهاَ  َل َقاَ َوَمْن  لة،  ّن للْ الَج ْه َأ لمْن  َو  ُه َف لسَي  ُيْم ْبلَْ أْن  َو َق ُه لقن بهاَ َو مو

للْ ْه لمْن أ َو  ُه َف ُيْصبَح  ْبلَْ أْن  َق لة" َفَماََت  ّن  )3  (.الَج

 وأعترف. قلت: أبوء بضم الباَء وبعد الواو همزة ممدودة، ومعناَه: أقّر

عن ابن عمر رضيورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي وابن ماَجه، 4/1052
ّله تعاَلى عنهماَ، ّله عليه وسإلم في ال ّله صلى ال ّد لرسإول ال ّناَ نع قاَل: ك

َئَة لم ّواُب المجلس الواحأد  ّت ْنَت ال ّنَك أ َلّي إ َع ُتْب  َو لفْر لي  ْغّ "الّرحأيُم مّرة: "رّب ا
 )4  ( قاَل الترمذي: حأديث صحيح.

ّله ورويناَ في سإنن أبي داود وابن ماَجه، 5/1053 عن ابن عباَس رضي ال
َعلَْ عنهماَ قاَل:قاَل ْغفاََر َج لت لزَم السْإ َل ّله عليه وسإلم: "َمْن  ّله صلى ال رسإوُل ال

ّلُه لمْن ال َقُه  َوَرَز ًاَ،  َفَرج َهّم  ُكلّْ  لمْن  َو ًاَ  ٍءق َمْخَرج لضي ُكلّْ  لمْن  لسُب َلُه  َت َيْح ْيُث ل  ."حَأ
 )5  (

ّله عنه قاَل:قاَل ورويناَ في صحيح مسلم، 6/1054 عن أبي هريرة رضي ال
ّله صلى َهَب رسإول ال َذ َل ُبوا  لن ْذ ُت َلْم  ْو  َل له  لد َي لب لسي  ْف َن ّلذي  َوا ّله عليه وسإلم: " ّلُه ال ال

َتعاَلى ّلَه  لفُروَن ال ْغ َت َيْس َف ُبوَن  لن ْذ ُي ٍءم  ْو َقَ لب َء  َولَجاَ ُكْم،  ُهْم" لب َل لفُر  َيغ  )6  (.َف

ّله تعاَلى ورويناَ في سإنن أبي داود، 7/1055 ّله بن مسعود رضي ال عن عبد ال
ّله ًاَ، ويستغفَر عنه؛أن رسإول ال َو ثلث ُيعجبه أن يدع ّله عليه وسإلم كاَن  صلى ال

ًاَ ًاَ في جاَمع الدعوات .ثلث  )7  (وقد تقَدم هذا الحديث قريب

عن مولى لبي بكر الصديق ورويناَ في كتاَبي أبي داود والترمذي، 8/1056
ّله  تعاَلى عنه قاَل: رضي ال

لن ّله عليه وسإلم: "ماَ أَصّر َم ّله صلى ال َد في قاَل رسإول ال َوإْن عاَ َفَر  ْغ َت اسْإ
ًة" لعيَن َمّر ْب لم سَإ ْو َي ّي. قاَل ال  )8  ( الترمذي: ليس إسإناَده باَلقَو
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّله تعاَلى عنه قاَل ورويناَ في كتاَب الترمذي، 9/1057 عن أنس رضي ال
ّله صلى َدَم! :سإمعُت رسإوَل ال ْبَن آ َتعاَلى: ياَ  ّلُه  ّله عليه وسإلم يقَول: "قاََل ال ال

ْبَن ّإنَك ماَ ُأباَلي، ياَ  َو ل  ْنَك  َلَك ماَ كاََن م َفْرُت  َغّ لني  َت ْو َوَرَج لني  َت ْو َع ْو َد َل َدَم!  آ
لني َت َفْر ْغ َت ُثّم اسْإ لء  َعناََن الّسماَ ُبَك  ُنو ُذ َغْت  َل لني َب َت ْي َت ْو أ َل َدَم!  ْبَن آ َلَك، ياَ َفْرُت  َغّ

ُثّم َياَ  لض َخطاَ لب الْر ُقََرا لبهاَ لب ُقََرا لب ُتَك  ْي َت َل ًاَ  ْيئ لبي َش لرُك  ُتْش لني ل  َت ْي َت ًة" أ لفَر ْغ قاَل َم
 )9  (الترمذي: حأديث حأسن. 

العناَن: ماَ قلت: عناَن السماَء بفتح العين: وهو السحاَب، واحأدتهاَ عناَنة؛ وقيلْ
عّن لك منهاَ، أي ماَ اعترَض وظهر لك إذا رفعت رأسإك. وأماَ قراب الرض
َئهاَ، ْل لم ُيقَاَرب  فروي بضم القَاَف وكسرهاَ، والضم هو المشهور، ومعناَه: ماَ 

 كسرهاَ صاَحأب المطاَلع. ومّمن حأكى

ٍءر ـ ورويناَ في سإنن ابن ماَجه، بإسإناَد جيد 10/1058 ُبْس ّله بن  عن عبد ال
ّله تعاَلى عنه قاَل: بضم الباَء  وباَلسين المهملة ـ رضي ال

َد في َوَج للَمْن  َبى  ُطو ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال له قاَل رسإول ال لت َف لحي َص
ًا لثير َك ًا  ْغفاَر لت  )10  (."اسْإ

ّله ورويناَ في سإنن أبي داود والترمذي، 11/1059 عن ابن مسعود رضي ال
لفُر تعاَلى عنه، ْغ َت ّله عليه وسإلم: "َمْن قاََل: أسْإ ّله صلى ال قاَل:قاَل رسإول ال

ّلَه لفَرْت ال ُغّ له،  ْي لإل ُتوُب  ّيوَم وأ َقَ َو الَحّي ال ُه لإلّ  لإلَه  ّلذي ل  َفّر ا ْد  َق َكاََن  َوإْن  ُبُه  ُنو ُذ
لف ( هذا حأديث صحيح على شرط البخاَري ومسلم.  قاَل الحاَكم:"لمَن الّزحْأ

11( 

ًا، واختصاَره أقرب إلى ضبطه، فنقَتصر على هذا قلُت: وهذا الباَب واسإع جد
 القَدر منه.

ّلق باَلسإتغفاَر ّله تعاَلى فصلْ: ومماَ يتع ْيم رضي ال َث ماَ جاَء عن الّربيع بن ُخ
ُدكم: ًاَ إن لم عنه قاَل: ل يقَلْْ أحأ ًاَ وكذب ّله وأتوب إليه فيكون ذنب أسإتغفر ال

ّلهّم اغّفر ّلهّم يفعلْ، بلْ يقَوُل: ال ُتْب علّي، وهذا الذي قاَله من قوله: ال لي و
 اغّفر لي وتب علّي حأسن.

ُنوافق عليه، لن ًاَ فل  ّله وتسميته كذب معنى أسإتغفُر وأماَ كراهيته أسإتغفُر ال
ّده حأديث ابن مسعود َته، وليس في هذا كذب، ويكفي في ر ّله أطلُب مغفر ال

 المذكور قبله.

ّله تعاَلى عنه: اسإتغفاٌَر بل إقلع توبُة ُفضيلْ رضي ال ُيقَاَربه وعن ال ّذابين، و الك
ّله تعاَلى عنهاَ قاَلت: َء عن رابعة العدوية رضي ال اسإتغفاَُرناَ يحتاَُج إلى ماَ جاَ

 اسإتغفاَر كثير.

ّلهّم ّلَق بأسإتاَر الكعبة وهو يقَول: ال لض العراب أنه تع إن اسإتغفاَري وعن بع
َعة عفوك لعجز، فكم مع إصراري لؤم، وإن تركي السإتغفاََر مع علمي بَس
ّغُض إليك باَلمعاَصي مع فقَري إليك، َب َت َأ لغّناََك عني، و ّبُب إلّي باَلنعم مع  َتَح ياَ َت
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َد تجاَوز وعفاَ، أدخلْْ عظيَم ُجرمي في عظيم ّع ّفى، وإذا تو َو َد  َوع َمن إذا 
 عفوَك ياَ أرحأم الراحأمين.

ٍءم إلى ْو َي لت  ّنهي عن َصْم  الليلْ باَُب ال

ّله عنه، رويناَ في سإنن أبي داود، بإسإناَد حأسن، 1/1060 عن علّي رضي ال
ْتم قاَل:حأفظُت ُي ّله عليه وسإلم: "ل  ّله صلى ال ْتم:)12  (عن رسإول ال ُي ((ل 

ْتم: التاَء. يعني أنه إذا احأتلم لم تجر عليه أحأكاَم صغاَر اليتاَم)) "((ل بسكون ُي
ْتم: "بسكون التاَء. يعني أنه إذا احأتلم لم تجر عليه أحأكاَم صغاَر اليتاَم)) ُي ((ل 

ْتم: بسكون التاَء. يعني أنه إذا احأتلم لم تجر عليه أحأكاَم صغاَر ُي اليتاَم)) "((ل 
 " أحأكاَم صغاَر اليتاَم)) بسكون التاَء. يعني أنه إذا احأتلم لم تجر عليه

للْ". ْي ّل ٍءم إلى ال ْو َي َول ُصماََت  لتلم،  َد احْأ  )13  (ْع

ّله عنه للماَم أبي سإليماَن الخطاَبي رضي ال قاَل في ورويناَ في معاَلم السنن ل
ُدهم ُنْسكهم الّصماَُت، وكاَن أحأ تفسير هذا الحديث: كاَن أهلْ الجاَهلية من 
للسإلم عن ذلك، ُنهوا: يعني في ا يعتكُف اليوَم والليلة فيصمُت ول ينطق، ف

ُأمروا باَلذكر والحديث باَلخير.  و

ّله قاَل ورويناَ في صحيح البخاَري، 2/1061 عن قيس بن أبي حأاَزم رحأمه ال
ُيقَاَل لهاَ زينب :دخلْ أبو بكر الصديق ّله عنه على امرأة من أحْأَمَس  رضي ال

َتًة، فقَاَل لهاَ: فرآهاَ ل تتكلم، فقَاَل: ماَ لهاَ لم ل تتكلم؟ فقَاَلوا: حَأّجْت ُمْص
لحلّْ، َي ّلمْت تكلمي فإن هذا ل   )14  ( .هذا من عملْ الجاَهلية، فتك

 الحأاَديث التي عليهاَ مدار السإلم

ُته من هذا ، وقد رأيُت أن أضّم إليهالكتاَب فصلْ: في آخر ماَ قصد
ّله تعاَلى، وهي الحأاَديث التي عليهاَ أحأاَديث تتّم محاَسإُن الكتاَب بهاَ إن شاَء ال

للسإلم ًاَ)15  ( مداُر ا ُء فيهاَ اختلف لمن  ، وقد اختلَف العلماَ َع  ًا، وقد اجتم منتشر
ًاَ. ُته إليهاَ ثلثون حأديث  تداخلْ أقوالهم مع ماَ ضمم

ّله عنه  حأديُث عمر:الحديث الول 1062 ّنَماَ:بن الخطاَب رضي ال "إ
لت ّياَ ّن ْعماَُل باَل َنه في أول هذا الكتاَب "ال  )16  (.وقد سإبق بياَ

ّله عنهاَ قاَلت:قاََل :الحديث الثاَني 1063 ّله عن عاَئشة رضي ال رسإوُل ال
ْيَس َل َذا ماَ  َه َناَ  لر َدَث في أْم ّله عليه وسإلم: "َمْن أحْأ ّد" صلى ال َو َر ُه َف ْنُه  رويناَه لم

 )17  (في صحيحي البخاَري ومسلم. 

ّله عنهماَ :الثاَلث 1064 قاَل:سإمعُت عن النعماَن بن بشير رضَي ال
ّيٌن َب ّله عليه وسإلم يقَول: "إّن الَحلَل  ّله صلى ال ّيٌن، رسإوَل ال َب َوإّن الَحَراَم 

لثيٌر َك ُهّن  َلُم ْع َي لبهاٌَت ل  َت ُهماَ ُمْش َن ْي َب له َو لن لدي لل َتبرأ  لت اسْإ ُبهاَ َقَى الّش ّت لن ا َفَم لس،  ّناَ لمَن ال
َوَمْن له،  لض لعْر ْوَل َو َعى حَأ َيْر لم، كاَلّراعي  َع في الَحَرا َق َو لت  ُبهاَ َع في الّش َق َو

لحَمى لحأَمى ال َوإّن  لحأمًى، ألَ  ٍءك  لل ُكلّْ َم لل له، ألَ وإّن  لفي َع  َت َيْر لشُك أْن  َتعاَلى ُيو له  ّل ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

َلَح َلَحْت َص َذا َص َغًة إ لد ُمْض َوإّن في الَجَس لرُمُه، أل  َدْت َمَحاَ َفَس َذا  لإ َو ّلُه،  ُك ُد  الَجَس
لهَي َو ّلُه ألَ  ُك ُد  َد الَجَس ْلُب" َفَس َقَ  )18  ( رويناَه في صحيحيهماَ. ال

ّله عنه، :الرابع 1065 ٍءد رضي ال ّله عن ابن مسعو ّدثناَ رسإوُل ال قاَل:حأ
ّله عليه وسإلم وهو الصاَدق المصدوق: "إّن ُقَُه في صلى ال ْل ُع َخ ُيْجَم ُكْم  َد أحَأ

َفًة، ْط ُن ًاَ  ْوَم َي لعيَن  َب َأْر له  ُأّم لن  ْط ْثلَْ َب لم َغًة  ُكوُن ُمْض َي ُثّم  ْثلَْ ذلَك،  لم َقًَة  َل َع ُكوُن  َي ُثّم 
ُثّم ٍءت: ذلَك،  للماَ َك لع  َب ْؤَمُر بأْر ُي َو له الّروحَا،  لفي ُفُخ  ْن َي َف َلُك  له ُيْرسَإلُْ الَم لق لرْز ْتب  َك لب

ّلذي ل َوا َف ٍءد،  لعي ْو سَإ َأ لقَّي  َوَش له  لل َعَم َو له  لل للْ َوأَج َعَم لب ْعَملُْ  َي َل ُكْم  َد ُه إّن أحَأ ْيُر َغّ لإلَه 
ّتى ماَ لة حأ ّن للْ الَج ْه لكتاَُب أ له ال ْي َل َع ُق  لب َيْس َف ٌع  لذَرا َنهاَ إلّ  ْي َب َو َنُه  ْي َب ُكوُن  للْ َي َعَم لب ْعَملُْ  َي َف

ْعَملُْ َي َل ُكْم  َد َوإّن أحَأ ُلهاَ،  ْدُخ لر في ّناَ َنهاَ أهلْ ال ْي َب َنُه و ْي َب ُكوُن  َي ّتى ماَ  لر حَأ ّناَ للْ ال ْه للْ أ َعَم لب
ٌع لذَرا لة لإلّ  ّن للْ الَج للْ أه َعَم لب ْعَملُْ  َي َف لكتاَُب  له ال ْي َل َع ُق  لب َيْس ُلهاَ" َف ْدُخ َي رويناَه في َف

 )19  ( صحيحيهماَ.

ّله عنهماَ، :الخاَمس 1066 لفظُت من عن الحسن بن علّي رضي ال قاَل:حَأ
ُبَك إلى ماَ لري َي ْع ماَ  َد ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال لل ال ُبَك رسإو لري َي  رويناَه في"ل 

َيريبك بفتح الياَء الترمذي واننساَئي، قاَل الترمذي: حأديث صحيح. قوله 
 )20  ( وضّمهاَ لغتاَن، والفتح أشهر.

ّله عنه، :الساَدس 1067 ّله عن أبي هريرة رضي ال قاَل:قاَل رسإوُل ال
لء لم الَمْر لن إسْإل لمْن حُأْس ّله عليه وسإلم: " له" صلى ال لني ْع َي ُكُه ماَ ل  رويناَه في َتْر

 حأسن. كتاَب الترمذي وابن ماَجه، وهو

ّله عنه،عن النبّي صلى :الساَبع 1068 ّله عليه وسإلم عن أنس رضي ال ال
ُيحّب له ماَ  لخي لحّب ل ُي ّتى  ُكْم حأ ُد لمُن أحَأ ْؤ ُي له" قاَل: "ل  لس ْف َن رويناَه في لل

 )21  (صحيحيهماَ. 

ّله عنه قاَل:قاَل :الثاَمن 1069 ّله صلى عن أبي هريرة رضي ال رسإول ال
َبلُْ ْقَ َي ّيٌب ل  َط َتعاَلى  ّلَه  ّله عليه وسإلم: "إّن ال َتعاَلى أَمَر ال ّلَه  َوإّن ال ًاَ،  ّيب َط لإلّ 

له لب لبَماَ أَمَر  لنيَن  لم ْؤ َتعاَلى:  الُم َفقَاََل  لليَن،  لت  {الُمْرسَإ ّيباَ ّط لمَن ال ُلوا  ُك َهاَ الّرسُإلُْ  ّي ياَ أ
ُلوا ْعَم لليٌم     َوا َع ُلوَن  ْعَم َت لبماَ  ّني  ًاَ إ للح ّيهاَ ]51 [المؤمنون:}  َصاَ لذيَن َوقاََل تعاَلى: {ياَ أ ّل ا

لت َماَ ّيباَ َط لمْن  ُلوا  ُك ُنوا  ُكْم     آَم َناَ ْق لطيل172ُْ [البقَرة:}  َرَز ُي َكَر الّرُجلَْ  َذ ُثّم  َفَر ]  الّس
لء: ياَ َرّب ياَ َرّب، له إلى الّسماَ ْي َد َي ّد  َيُم َبَر  ْغّ ُبُه أْشعث أ َوَمْشَر َعُمُه حَأَراٌم  ْط َوَم

لذي ُغّ َو َبُسُه حَأَراٌم  ْل َوَم للَك؟ حَأَراٌم  َذ لل َتجاَُب  ُيْس ّنى  لم، فأ  رويناَه في صحيح"باَلَحَرا
 )22  ( مسلم.

َول": حأديث التاَسإع 1070  رويناَه في الموطأ مرسإلً، وفي"لضَراَر ل َضَرَر 
 )23  (طرق متصلً، وهو حأسن.  سإنن الدارقطنّي وغّيره من

ّله عنه:أن :العاَشر 1071 ّله عليه عن تميم الداري رضي ال النبّي صلى ال
لصيَحُة، قلناَ: لمن؟ قاَل: ّن ّدين ال لة وسإلم قاَل: "ال لئّم َل له، و للرسُإول َو له،  لب لكتاَ لل َو له،  ّل لل

لميَن لل لهم" الُمْس لت  )24  ( رويناَه في مسلم. َوعاَّم

ّله :الحاَدي عشر 1072 َع النبّي صلى عن أبي هريرة رضي ال عنه؛أنه سإم
ْنُه َع ُكْم  ُت ْي َه َن ّله عليه وسإلم يقَول: "ماَ  ْنُه ال لم ُلوا  َع ْف له فاَ لب ُكْم  ُت َوماَ أَمْر ُه،  ُبو لن َت فاَْج
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ّنماَ ُتْم فإ ْع َط َت ُهْم على ماَ اسْإ لتلف َواْخ لهْم  لل لئ ُة َمساَ ْثَر َك ُكْم  لل ْب َق لمْن  ّلذيَن  َلَك ا ْه أ
لهْم" لئ لبياَ ْن  )25  ( رويناَه في صحيحيهماَ. أ

ّله عنه :الثاَني عشر 1073 َء رجلٌْ إلى عن سإهلْ بن سإعد رضي ال قاَل:جاَ
ّلني ُد ّله!  ّله عليه وسإلم فقَاَل: ياَ رسإول ال ُته النبّي صلى ال على عملْ إذا عمل

ْنياَ ّد ْد في ال َه ّبني الناَس؟ فقَاَل: "اْز ّله وأحأ ّبني ال َد أحأ ْن لع لفيماَ  ْد  َه َواْز ّلُه،  ّبَك ال لح ُي
ّبَك لح ُي ّناَس  ّناَُس" ال  )26  ( حأديث حأسن رويناَه في كتاَب ابن ماَجه. ال

ّله عنه، :الثاَلث عشر 1074 قاَل:قاَل رسإول عن ابن مسعود رضي ال
ٍءم ٍءء ُمْسل لرى َدُم اْم لحلّْ  َي ّله عليه وسإلم: "ل  ّله صلى ال ّلُه ال لإلّ ال لإلَه  ُد أْن ل  َه َيْش

َدى لإلّ بإحْأ ّله  ّني َرسإوُل ال لك وأ لر ّتاَ َوال لس،  ْف ّن لس باَل ْف ّن َوال لني،  لب الّزا ّي ّث ٍءث: ال َثل
له لن لدي لة" لل َع لق للَجَماَ لر َفاَ  رويناَه في صحيحيهماَ. الُم

 )27  (

ّله عنهماَ؛أن :الرابع عشر 1075 ّله صلى عن ابن عمر رضي ال رسإول ال
ّتى ّناََس حأ لتلَْ ال َقاَ ُأ لمْرُت أْن  ُأ ّله عليه وسإلم قاَل: " ّلُه ال لإلّ ال لإلَه  ُدوا أْن ل  َه َيْش

له، ّل ًا َرسُإوُل ال ُلوا ذلَك َوأّن ُمَحّمد َع َف َذا  ُتوا الّزكاَة، فإ ْؤ ُي َو َة،  لقَيُموا الّصل ُي َو
ّني لم ّله َعَصُموا  ُهْم على ال ُب لحأساَ َو لم،  َ للسْإل ّق ا لبَح لإلّ  َلهْم  َوا َوأْم ُهْم  َء "تعاَلى لدماَ

 )28  ( رويناَه في صحيحيهماَ.

ّله عنهماَ :الخاَمس عشر 1076 قاَل:قاََل رسإوُل عن ابن عمر رضي ال
ٍءس: للسْإلُم على َخْم لنَي ا ُب ّله عليه وسإلم: " ّله صلى ال ّ ال لإل لإلَه  لة أن ل  َد َشهاَ

لم َوإقاَ له،  ّل ًا َرسُإوُل ال ّلُه، وأّن ُمَحّمد لم ال ْو َوَص َوالَحّج،  لة،  لء الّزكاَ َوإيتاَ لة،  الّصل
 )29  (رويناَه في صحيحيهماَ.  "َرَمَضاََن

ّله :الساَدس عشر 1077 ّله عن ابن عباَس رضي ال عنهماَ؛أن رسإول ال
ّناَُس َطى ال ْع ُي ْو  َل ّله عليه وسإلم قاَل: " َواَل صلى ال َعى رجاٌَل أْم ّد ُهْم، ل َوا ْع َد لب

َنُة ّي َب لن ال لك َل ُهْم،  َء لدَماَ َو ٍءم  ْو َكَر" َق ْن لميُن على َمْن أ َي َوال لعي  ّد هو حأسن بهذا على الُم
 )30  (وبعضه في الصحيحين.  اللفظِ،

لبَصَة بن معبد رضي :الساَبع عشر 1078 َوا ّله عنه؛أنه أتى رسإوَل عن  ال
ْئَت لج ّله عليه وسإلم فقَاَل: " ّله صلى ال ّله صلى ال لم؟ ال ْث لل َوا لبّر  لن ال َع َتسأُل 

َبَك: ْل َق لت  ْف َت له قاَل: نعم، فقَاَل: اسْإ ْي َل لإ ْطمأّن  َوا ْفس  ّن له ال ْي َل لإ ّنت  ْطمأ لبّر ماَ ا ال
ْثُم لل َوا ْلُب،  َقَ ّناَُس ال ْفتاََك ال َوإْن أ لر،  ْد َد في الّص ّد َتَر َو لس  ْف ّن ماَ حأاََك في ال

ْوَك َت ْف َدْي أحأمد والدارمي"َوأ  وغّيرهماَ.  حأديث حأسن رويناَه في مسن

ّله عنه،عن النبّي صلى وفي صحيح مسلم، عن النواس بن سإمعاََن رضي ال
ّله لسَك ال ْف َن ْثُم ماَ حأاََك في  لل َوا لق،  ُل ْهَت عليه وسإلم قاَل: "البّر: حُأْسُن الُخ لر َك َو

ّناَُس له ال ْي َل َع َع  لل ّط َي  )31  (."أْن 

ّله :الثاَمن عشر 1079 ٍءس رضي ال لد بن أو ّدا ّله عن َش عنه،عن رسإول ال
َتَب َك َتعاَلى  ّلَه  ّله عليه وسإلم قاَل: "إّن ال ٍءء، صلى ال ُكلّْ َشْي للحْأساََن على  ا
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

َذا لإ َو َلَة  ْت لقَ ُنوا ال لس ُتْم فأحْأ ْل َت َق َذا  َتُه فإ ْفَر ُكْم َش ُد ّد أحَأ لح ُي ْل َو ْبَح،  ّذ ُنوا ال لس ُتْم فأحْأ َبْح َذ
لرحْا ُي ْل َتُه َو لبيَح لقَتلة بكسر أولهاَ. "َذ  )32  ( رويناَه في مسلم، وال

ّله :التاَسإع عشر 1080 َة رضي ال ّله صلى عن أبي هرير عنه،عن رسإول ال
له ّل لمُن باَل ْؤ ُي َكاََن  ّله عليه وسإلم قاَل: "َمْن  َوَمْن ال ُه،  لرْم جاََر ْك ُي ْل َف لر  لخ لم ال ْو َي َوال

لم ْو َي َوال له  ّل لمُن باَل ْؤ ُي َفُه" كاََن  ْي لرْم َض ْك ُي ْل َف لر  لخ  )33  (رويناَه في صحيحيهماَ ال

ً :العشرون 1081 ّله عنه؛أن رجل قاََل للنبي عن أبي هريرة رضي ال
ًا، لمرار ّدد  ْغَضْب" فر َت ّله عليه وسإلم: أوصني قاَل: "ل  ْغَضْب صلى ال َت "قاَل: "ل 

 )34  (.رويناَه في البخاَري

ّله عنه،عن عن أبي ثعلبة الُخشنّي رضي :الحاَدي والعشرون 1082 ال
َوَجلّْ َعّز  ّلَه  ّله عليه وسإلم قاَل: "إّن ال ّله صلى ال َفل رسإول ال لئَض  َفَرا َفَرَض 

َوحَأّرَم ُدوهاَ،  َت ْع َت َفل  ًا  ُدود ّد حُأ َوحَأ ُعوهاَ،  ّي َعْن ُتَض َكَت  َوسَإ ُكوهاَ،  له َت ْن َت َفل  َء  أْشياَ
ْيَر َغّ ُكْم  َل َء َرحْأَمًة  ْنهاَ أْشياَ َع ُثوا  ْبَح َت َفل  ٍءن   رويناَه في سإنن الدارقطني"لنْسياَ

 )35  ( حأسن. بإسإناَد

ّله عنه :الثاَني والعشرون 1083 ٍءذ رضي ال قاَل:قلت: ياَ رسإول عن معاَ
ُيباَعدني من الناَر؟ ُلني الجنَة و ُيدخ ّله! أخبرني بعملْ  َعْن ال ْلَت  ْد سإأ َقَ َل قاَل: "

ُه َيّسَر لسيٌر على َمْن  َي َل ّنُه  َوإ ٍءم،  لظي له َع لب ُتْشرُك  ّلَه ل  ُد ال ُب ْع َت له؛  ْي َل َع َتعاَلى  ّلُه  ال
لقَيُم ُت َو ًاَ،  ْيئ ْيَت، ثم َش َب َتُحّج ال َو َتُصوُم َرَمَضاََن،  َو َة،  ّكاَ لتي الّز ْؤ ُت َو َة،  قاَل: أل الّصل

ّنٌة، ْوُم ُج لر؟" الّص ْي لب الَخ َوا ْب ّلَك على أ ُد ُء َأ ْطفى ُي َئَة كماَ  لطي ُء الَخ لفى ْط ُت َقُة  َد َوالّص
ُة َوَصل ّناََر،  ُء ال للْ، ثم تل الَماَ ْي ّل لف ال ْو للْ في َج ُهْم الّرُج ُب ُنو َفى ُج َتجاَ َت لجع     { }  َعن الَمَضاَ

ُلوَن}" حأتى بلغ ْعَم َي لر ] ثم قاَل: أل17ـ16[السجدة: { ْأس الْم لبر لبُرَك  ُأْخ

َلى ياَ َب له؟ قلُت:  لم َناَ لة سإ َو لذْر َو له  لد َعُمو للسإلُم، َو له! قاََل: رأُس المر ا ّل رسإوَل ال
ُة َو لذْر ُة، و ُه الصل له؟ وعمود ّل ُك لك ذلَك  لمل لب لبُرَك  ُأْخ ُد، ثم قاَل: أل  لجهاَ له ال لم سَإناَ

َذا، فقَلُت: ياَ نبّي قلت: بلى َه ْيَك  َل َع ُكّف  ّله! فأخذ بلساَنه، ثم قاَل:  ياَ رسإول ال
َهلْْ َو ُأّمَك،  ْتَك  َل لك َث ُذوَن بماَ نتكلم به؟ فقَاَل:  ّناَ لمؤاَخ ّله! وإ ّناََس في ال ُكّب ال َي

ُد لئ لهم إلّ حَأَصاَ لخر ْو على َمناَ لهْم، أ له ُوُجو لر على  ّناَ لته ال َن لس ْل لْم؟" رويناَه فيأ
 )36  (الترمذي وقاَل: حأسن صحيح. 

لذروة السناَم: أعله، وهي بكسر الذال وضّمهاَ. وملك المر بكسر الميم: أي و
 مقَصوده.

ّله :الثاَلث والعشرون 1084 عنهماَعن رسإول عن أبي ذّر ومعاَذ رضي ال
ْنَت، ُك ُثماَ  ْي ّلَه حَأ لق ال ّت ّله عليه وسإلم قاَل: "ا ّله صلى ال َنة ال َئَة الَحَس ّي لع الّس ْتب وأ

ٍءق ُل لبُخ ّناََس  لق ال لل ٍءن" َتْمُحهاَ، وَخاَ رويناَه في الترمذي وقاَل: حأسن، وفي حَأَس
 )37  (حأسن صحيح.  بعض نسخه المعتمدة:

لض بن سإاَريَة رضي :الرابع والعشرون 1085 لعرباَ ّله عنه، قاَل عن ال ال
لجلت منهاَ َو ّله عليه وسإلم موعظًة  ّله صلى ال َظناَ رسإوُل ال َع َو القَلوب، :
ّدع ّله! كأنهاَ موعظُة ُمو فأوصناَ، قاَل: وذرفْت منهاَ العيون، فقَلناَ: ياَ رسإوَل ال

َوإْن لة  َع ّطاَ َوال لع  َوالّسْم له،  ّل َوى ال ْقَ َت لب ُكْم  لصي ُأو لعْش " َي ّنُه َمْن  َوإ ٌد،  ْب َع ُكْم  ْي َل َع تأّمَر 
ًاَ لتلف َيَرى اْخ َفَس ُكْم  ْن ّييَن لم لد ْه لشديَن الَم لء الّرا َفاَ َل لة الُخ ّن َوسُإ لتي  ّن ُكم بُس ْي َعل َف ًا،  لثير َك
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

ُكلّْ لر، فإّن  ُلُمو لت ا َدثاَ َوُمْح ُكْم  ّياَ َوإ لذ،  لج ّنوا ْيهاَ باَل َل َع َلٌة َعّضوا  ٍءة َضل َع ْد  رويناَه"لب
 )38  ( حأسن صحيح. في سإنن أبي داود والترمذي وقاَل: حأديث

ّي رضي :الخاَمس والعشرون 1086 ّله عنه قاَل عن أبي مسعود البدر ال
ْدَرَك لمّماَ أ ّله عليه وسإلم: "إّن  ّله صلى ال لة :قاَل رسإول ال ّو ُب ّن لم ال َكل لمْن  ّناَُس  ال

ْع َماَ َن لح فاَْص َت َتْس َلْم  َذا  ُلولى: إ ْئَت" ا  )39  ( رويناَه في البخاَري. لش

ّله عنه:أن :الساَدس والعشرون 1087 رجلً سإأَل عن جاَبر رضي ال
ْيُت ّل ّله عليه وسإلم فقَاَل: أرأيَت إذا َص ّله صلى ال المكتوباَت، وصمُت رسإوَل ال

ْد على ذلك ًاَ؛ أدخلُْ رمضاََن، وأحأللُت الحلَل، وحأّرمُت الحراَم، ولم أز شيئ
َعْم" َن  )40  (رويناَه في مسلم.  الجنة؟ قاَل: "

ّله رضي :الساَبع والعشرون 1088 ّله عنه قاَل عن سإفياََن بن عبد ال ال
للسإلم قولً ل أسإأُل عنه ّله! قلْ لي في ا ًا غّيرك، قاَل: :قلت: ياَ رسإول ال أحأد

لقَْم" َت ُثّم اسْإ له  ّل ْنُت باَل ُقلْْ آَم  رويناَه في مسلم. "

ّله عليه وسإلم، وهو ُء: هذا الحديث من جوامع كلمه صلى ال مطاَبق قاَل العلماَ
ّله تعاَلى:  َفل  {لقَول ال َتقَاَُموا  ُثّم اسْإ ّلُه  ّبناَ ال ُلوا: َر ّلذيَن قاَ ُهْم     إّن ا َول  لهْم  ْي َل َع ْوٌف  َخ

ُنوَن جمهور العلماَء: معنى الية والحديث: آمنوا ] قاَل30 [فّصلت:}  َيْحَز
ّله  )41  (.والتزموا طاَعَة ال

ّله :الثاَمن والعشرون 1089 عنه في حأديث عمر بن الخطاَب رضي ال
للحأساَن للسإلم وا لليماَن وا ّله عليه وسإلم عن ا سإؤال جبريلْ النبّي صلى ال

 )42  ( ، وهو مشهور في صحيح مسلم وغّيره.والساَعة

ّله عنهماَ :التاَسإع والعشرون 1090 قاَل:"كنُت عن ابن عباَس رضي ال
ُغّلُم! ًاَ فقَاَل: "ياَ  ّله عليه وسإلم يوم ْلَف النبّي صلى ال ٍءت: َخ للماَ َك ّلُمَك  َع ُأ إني 

ُه ْد لج َت ّلَه  لظِ ال َف ْظَك، احْأ َف َيْح ّلَه  لظِ ال َف َذا احْأ لإ َو ّلَه،  لل ال ْلَت فاَسإأ َذا سَإأ َهَك، إ ُتجاَ
له؛ ّل لعْن باَل َت ْنَت فاَسْإ َع َت َلْم اسْإ ٍءء  لبَشْي ُعوَك  َف ْن َي َعْت على أْن  َتَم لو اْج َل ُلّمَة  َلْم أّن ا ْع َوا

ُعوا على َتَم لن اْج لإ َو َلَك،  ّلُه  َبُه ال َت َك ْد  َق ٍءء  لبَشْي لإلّ  ُعوَك  َف ْن َلْم َي ٍءء  لبَشْي َيُضُروَك  أْن 
ْيَك، َل َع ّلُه  َبُه ال َت َك ٍءء قد  لبَشي لإل  لت الّصُحُف" رويناَه َيُضُروَك  ّف َوَج ْقلُم  لت ال َع لف ُر

صحيح؛ وفي رواية غّير الترمذي زياَدة في الترمذي، وقاَل: حأديث حأسن
َعّرْف َت ُه أماََمَك،  ْد َتج ّلَه  لظِ ال َف لة، "احْأ ّد ْفَك في الّش لر ْع َي لء  ّله في الّرخاَ إلى ال

َلْم َلْم أّن ماَ أْخطأَك  ْع َئَك" وفي َوا لط ُيْخ لل ُكْن  َي َلْم  َبَك  َوَماَ أَصاَ َبَك،  لصي ُي لل ُكْن  َي
لب، وأّن آخره َكْر َع ال َفَرَج َم لر، وأّن ال ْب َع الّص ّنْصَر َم َلْم أّن ال ْع َوا لر " ُعْس َع ال َم

ًا"  )43  (هذا حأديث عظيم الموقع.  ُيسر

اختتاَمهاَ واختتاَم الكتاَب، فنذكره بإسإناَد مستطرف، : وبهالثلثون 1091
ّله الكريم خاَتمة الخير، البقَاَء خاَلد بن أخبرناَ شيخناَ الحاَفظِ أبو ونسأل ال

ّله تعاَلى، قاَل: أخبرناَ أبو طاَلب عبد يوسإف الناَبلسّي ثم الدمشقَي رحأمه ال
َيعلى ّله بن مصري وأبو  ُيونس وأبو القَاَسإم حأسين بن هبة ال ّله وأبو منصور  ال

حأمزة وأبو الطاَهر إسإماَعيلْ، قاَلوا: أخبرناَ الحاَفظِ أبو القَاَسإم علّي بن
ابن عساَكر ـ قاَل: أخبرناَ الشريُف أبو القَاَسإم علّي بن إبراهيم الحسين ـ هو

ّله محمد بن علي بن العباَس الحسيني خطيب دمشق، قاَل: أخبرناَ أبو عبد ال
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

أخبرناَ أبو القَاَسإم الفضلْ بن جعفر، قاَل: أخبرناَ بن يحيى بن سإلوان، قاَل:
الفرج الهاَشمّي قاَل: أخبرناَ أبو مسهر أبو بكر عبد الرحأمن بن القَاَسإم بن

ُد بن عبد العزيز عن َد عن أبي إدريَس الخولني، قاَل: أخبرناَ سإعي ربيعَة بن يزي
ّله عنه،  عن أبي ذّر رضي ال

ّله عليه وسإلم، ّله عليه وسإلم، عن جبريلَْ صلى ال ّله صلى ال عن عن رسإول ال
ْلَم على ّظ لعباَدي! إني حَأّرْمُت ال ّله تباَرك وتعاَلى أنه قاَل: "ياَ  ُتُه ال ْل َع َوَج لسي  ْف َن

لعباَدي! َلُموا؛ ياَ  ّظاَ َت َفل  ًاَ  ُكْم ُمَحّرم َن ْي لر، وأناَ َب َهاَ ّن َوال للْ  ْي ّل ُئوَن باَل لط ُتْخ ّلذيَن  ُكُم ا ّن لإ
لفُر ْغّ ّلذي أ ُكْم ا ّل ُك ُكْم؛ ياَ عباَدي!  َل لفْر  ْغّ لفُروني أ ْغ َت ُأباَلي، فاَسْإ َول  ُنوَب  ّذ ّ ال ٌع إل جاَئ

ُكْم؛ ياَ عباَدي! لعْم ْط ُأ لني  لعُمو ْط َت ُتُه فاَسْإ َعْم ْط ُتُه َمْن أ ْو َكَس لإلّ َمْن  ٍءر  ُكْم عاَ ّل ُك
لعباَدي! ُكْم؛ ياَ  لس ْك لني أ ْكُسو َت ُنوا فاَسْإ ُكْم كاَ ّن لج َو ُكْم  ْنَس َوإ ُكْم  لخَر ُكْم وآ َل ّو ْو أّن أ َل

لر ْفَج ْو على أ َل لعباَدي!  ًاَ؛ ياَ  ْيئ لكي َش ْل ُقَْص ذلَك مْن ُم ْن َي َلْم  ُكْم  ْن لم ٍءلْ  لب َرُج ْل أّن َق
لب ْل َق َقَى  ْت ُنوا على أ ُكـُْم كاَ ّن لج َو ُكْم  ْنَس َوإ ُكْم  لخَر ُكْم وآ َل ّو ْد ذلَك أ لز َي َلْم  ُكْم  ْن لم ٍءلْ  َرُج

ْو أّن َل لدي!  لعباَ ًاَ؛ ياَ  ْيئ ْلكي َش ُنوا في في ُم ُكْم كاَ ّن لج َو ُكْم  ْنَس َوإ ُكْم  لخَر ُكْم وآ َل ّو أ
لني ُلو َفسأ ٍءد  َواحأ ٍءد  لمْن َصعي ُقَْص ذلَك  ْن َي َلْم  ُهْم ماَ سإأَل  ْن لم ٍءن  ْنساَ ُكلّْ إ ْيُت  َط ْع فأ

لكي ْل َغّْمسًة ُم لفيه  َيُط  لمْخ ْغَمَس ال ُي َبْحُر أْن  ُقَُص ال ْن َي لإلّ كماَ  ًاَ  ْيئ ًة؛ ياَ َش َد َواحأ
َفَمْن ُكْم،  ْي َل َع ُظهاَ  َف ُكْم أحْأ ُل ْعماَ لهَي أ ّنماَ  ّلَه لعباَدي! إ لد ال َيْحَم ْل َف ًا  ْير َد َخ َوَج

للَك َذ ْيَر  َغّ َد  َوَج َوَمْن  َوَجلّْ،  ْفَسُه َعّز َن لإلّ  ُلوَمّن  َي  )44  (."َفل 

ُد بن عبد العزيز: كاَن أبو إدريس إذا ّدَث بهذا قاَل أبو مسهر: قاَل سإعي حأ
 الحديث جثاَ على ركبتيه.

هذا حأديث صحيح، رويناَه في صحيح مسلم وغّيره، ورجاَل إسإناَده مني إلى
ّله عنه دمشق، ّلهم دمشقَيون، ودخلْ أبو ذّر رضي ال ّله عنه ك أبي ذّر رضي ال

ّوه فاَجتمع في َوَمتنه، وعل هذا الحديث جملْ من الفوائد: منهاَ صحة إسإناَده 
ّله عنهم وباَرك فيهم، ومنهاَ ماَ اشتملْ عليه وتسلسله باَلدمشقَيين رضي ال

الدين وفروعه والداب ولطاَئف القَلوب من البياَن لقَواعد عظيمة في أصول
ّله الحمد.  وغّيرهاَ، ول

ّله تعاَلى ورضي ّله أحأمد بن حأنبلْ رحأمه ال للماَم أبي عبد ال عنه رويناَ عن ا
 قاَل: ليس لهلْ الشاَم حأديث أشرف من هذا الحديث.

 خاَتمة

ّله الكريُم فيه بماَ ُته من هذا الكتاَب، وقد َمّن ال هو أهلٌْ له هذا آخُر ماَ قصد
من الفوائد النفيسة والدقاَئق اللطيفة من أنواع العلوم ومهماَتهاَ،

لن ٍءت من القَرآن العزيز وبياَ لتهاَ. ومن تفسير آياَ َباَ ُلو لت الحقَاَئق وَمط َدا وُمستجاَ
ٍءت من علوم َك ُن المراد بهاَ، والحأاَديث الصحيحة وإيضاَحا مقَاَصدهاَ، وبياَن 

ُد على ذلك السإاَنيد ّله المحمو لت القَلوب وغّيرهاَ، وال لق الفقَه ومعاَمل ودقاَئ
ّفقَني لجمعه وغّيره من نعمه ّنة أن هداني لذلك، وو لم ُتحصى، وله ال التي ل 

َيّسَره علّي، وأعاَنني ُد والمتناَُن و َوَمّن علي بإتماَمه؛ فله السحم عليه 
ْوُل والشكراُن. ّط ٍءخ صاَلح والفضلُْ وال ّله تعاَلى دعوة أ ٍءج من فضلْ ال وأناَ را

ّله الكريم، ُع بهاَ تقَّربني إلى ال ٍءم راغّب في الخير ببعض ماَ أنتف وانتفاَع مسل
ًا له على العملْ بمرضاَة ّبناَ. فيه أكون مساَعد  ر
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َكاَُر ْذ مشكاَة مكتبة        النووي إماَمال                      ال
 السإلمية

لع ّي، وجمي ّني ومن والد ّله الكريَم اللطيَف الرحأيَم م ُع ال أحأباَبناَ وإخوانناَ وأسإتود
لتناَ َنناَ وأماَناَ لر المسلمين: أدياَ َع ماَ وَمْن أحأسَن إليناَ وسإاَئ لتيَم أعماَلناَ، وجمي وخوا

ُله سإبحاَنه لناَ َتعاَلى به عليناَ، وأسإأ ّلُه  أجمعين سإلوَك سإبيلْ الرشاَد أنعَم ال
ّدواَم لعناَد، وال ْيغ وال لعْصمة من أحأوال أهلْ الّز على ذلك وغّيره من الخير وال

َق في ُع إليه سإبحاَنه أن يرزقناَ التوفي القوال والفعاَل في ازدياَد، وأتضّر
ّهاَب، للصواب، والجرَي على آثاَر ذوي البصاَئر واللباَب، إنه الكريم ُع الو الواسإ

ّله ّله عليه توكلُت وإليه متاَب،، حأسبناَ ال لنعَم الوكيلْ، ول وماَ توفيقَي إل باَل و
ّله العزيز الحكيم. ّوة إل باَل  حأوَل ول ق

ُته ًاَ، وصلوا ًا وباَطن ًا وظاَهر ّولً وآخر ّله رّب العاَلمين أ ُد ل وسإلُمه الطيباَن والحم
الذاكرون، التّماَن الكملن على سإيدناَ محمد خير خلقَه أجمعين، كلماَ ذكره

ّييَن وآل كلْ وسإاَئر الصاَلحين. َفلْ عن ذكره الغاَفلون، وعلى سإاَئر النب َغّ  و

قاَل جاَمعه أبو زكرياَ محي الدين _ عفاَ الله عنه: فرغّت من جمعه في
المحرم سإنة سإبع وسإتين وسإتماَئة,ِ سإوى أحأرف الحقَتهاَ بعد ذلك وأجزت

المسلمين. روايته لجميع

اليمان        نداء موقع من الكّتاب نسخ تم
السلّمية   مشكّاةا مكّتبَّة

الموافق   هـ   1/1425 /24الثنين
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