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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 .احلؿد هلل واًمصالة واًمسالم قمغم حمؿد وقمغم آًمف وصحبف ومـ وٓه

 :سمعد أما 

ة احلـقػ اًمطب اًمـبقي اًمذي دًمـا ومفذه سمعض إدًمة قمغم ـمب اًمنميع 

وهذا ًمتعؾؿ ان هذه اًمنميعة  ،طمتك كؼتدي سمف ذم أمقركا ملسو هيلع هللا ىلصقمؾقف رؾمقل اهلل 

واًمصحقح اعمسـد ًمؾشقخ مؼبؾ رمحف اهلل  مـ اًمصحقحلموىمد مجعت شمامة، 

ما اؾمتطعت، وما شمقرس مـ واًمسؾسؾة اًمصحقحة ًمؾعالمة إًمباين رمحف اهلل 

ث وما ذيمره أسمق كعقؿ واعمؼدد ذم يمتاسمقفام ذوح اًمعؾامء قمغم شمؾؽ إطمادي

 .ذم اًمطب، وما صح مـ يمتاب اًمطب اًمـبقي ٓسمـ اًمؼقؿ رمحف اهلل

صمؿ ذيمرت أطماديث اًمرىمك متقاًم  اىمد اظمتٍمت مـفا أرسمعلم طمديثً و 

  اعمقومؼ. وهق ،اهلل اعمستعانو. ؾػائدةًم
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 اهلل طثٛة

ـْ أَ  -1 تِل سمَِظْفِرِه،  ملسو هيلع هللا ىلصيِب ِرْمثََة، ىَماَل: َأشَمقُْت َرؾُمقَل اهللِ قَم َمَع َأيِب، وَمَرَأى اًمَّ

َٓ ُأقَماِِلَُفا ًَمَؽ وَمنيِني ـَمبِقٌب؟ ىَماَل:  َأْكَت َرفِقٌق، َواهللُ  "وَمَؼاَل: َيا َرؾُمقَل اهللِ، َأ

ـْ َهَذا َمَعَؽ؟  " الطَّبِقُب  َٓ  "ىَماَل:  .فِ وَمَؼاَل اسْمـِل: أؿْمَفُد سمِ  "ىَماَل: َم ُه  َأَما إِكَّ

ـِي َعَؾْقِه  َٓ ََتْ ـِي َعَؾْقَك، َو  [.17492](39/ 29أمحد ) رواه "ََيْ

 وهق ذم اًمصحقح اعمسـد ًمإلمام اًمقادقمل رمحف اهلل.   

 يا أَزل اهلل يٍ داء اال جعم نّ دٔاء 
زل إن اهلل مل يـزل داء إٓ أك، ىَمال: ملسو هيلع هللا ىلصقَمـ أؾمامة سمـ ذيؽ، قَمـ اًمـبل  -2

 وهق ذم اًمصحقح اعمسـد ًمإلمام اًمقادقمل رمحف اهلل.  .ؿمػاء إٓ اهلرمله 

 (180/ 1. )[14 ] رواه أسمق كعقؿ إصػفاين ذم اًمطب اًمـبقي

 انردأ٘ تاحلساو داء 
يا رؾمقل اهلل ؛ إنَّ  :ىمؾت :؛ ىماللقمـ ـمارق سمـ ؾُمقيٍد احلرضم -3

ها ومـنمب مـفا إكَّا  :ىمؾُت  ،ضمعُتفومرا .ٓ :ىمال ،سملرضـا أقمـاسمًا َكعتٍِمُ

  .مسؾؿرواه  .شإنَّ َذلَِك َلْقَس ٕمِِشَػاٍء َولَؽِـَُّه َداءٌ » :كستشػك ًمؾؿريض ىمال

 إثى يٍ ذطثة ٔال ٚعهى 
: ملسو هيلع هللا ىلصقمؿرو سمـ ؿمعقب، قمـ أسمقف، قمـ ضمده، ىمال: ىمال رؾمقل ُاهلل قمـ  -4

 ."َمْن ٖمطبََّب ومل ُيْعَؾم ِمـُْه الطِّبُّ َقْبَل ذلك، ففو َضاِمنٌ "
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 طمسـ.طمديث هق و ، واسمـ ماضمف،واًمـسائلسمق داود، أ اهرو

 عدو انٕفٕد عهٗ تهد فّٛ انطاعٌٕ 
ـِ اًمـَّبِلي  -5 ُث ؾَمْعًدا، قَم ـَ َزْيٍد، ُُيَدي ُف ىَماَل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ ُأؾَماَمَة سْم إَِذا ؾَمِؿْعُتْؿ »َأكَّ

وَمالَ ََتُْرضُمقا سمَِلْرٍض وَماَل شَمْدظُمُؾقَها، َوإَِذا َوىَمَع سمَِلْرٍض َوَأْكتُْؿ ِِبَا  سمِاًمطَّاقُمقنِ 

ُث ؾَمْعًدا، َوَٓ ُيـْؽُِرُه؟ ىَماَل: َكَعؿْ ش ِمـَْفا  .وَمُؼْؾُت: َأْكَت ؾَمِؿْعَتُف ُُيَدي

 ومسؾؿ  [ 5728( ]130/ 7رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل:)

 ال ٚكسِ ادلسٚض عهٗ انطعاو
ٓ ٖمؽرهوا مرضاكم : »ملسو هيلع هللا ىلصقمـ قمؼبة سمـ قمامر اِلفـل ىمال: ىمال رؾمقل اهلل  -6

 .شعام، فنن اهلل ٖمبارك وٖمعاىل يطعؿفم ويسؼقفمعٜم الط

إًمباين:  ىمالو [ 2040] (384/ 4اًمؽممذي ) رواهوهق طمديث ىمقي، 

 .صحقح

أي ُيػظ ش يطعؿفم ويسؼقفم» وأظمرضمف اسمـ ماضمف واحلايمؿ ذم اًمطب  

ىمقاهؿ ويؿدهؿ سمام شمؼع مقىمع اًمطعام واًمنماب ذم طمػظ اًمروح وشمؼقيؿ 

 اًمبدن.
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 نطعاوذسن يا ال ٚشرٓٗ يٍ ا
ـْ َأيِب  -7 ، إِِن  ملسو هيلع هللا ىلصَما قَماَب اًمـَّبِلُّ »َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْف، ىَماَل:  ُهَرْيَرةَ قَم ـَمَعاًما ىَمطُّ

َّٓ شَمَريَمفُ   .شاؿْمَتَفاُه َأيَمَؾُف َوإِ

 .[2064]  مسؾؿ  ورواه [3563] اًمبخاري رواه 

 انهدٔد  
ـِ قَمبَّاٍس،  -8 ـِ اسْم َوُهَق  ملسو هيلع هللا ىلصهللَُّ قَمـُْف ىَمبََّؾ اًمـَّبِلَّ َأنَّ َأسَما سَمْؽٍر َرِِضَ ا: »َوقَماِئَشةَ قَم

َأْن َٓ »ىَماَل: َوىَماًَمْت قَماِئَشُة: ًَمَدْدَكاُه ذِم َمَرِضِف وَمَجَعَؾ ُيِشػُم إًَِمْقـَا:  شَمقيٌت 

ويِن  ، وَمَؾامَّ َأوَماَق ىَماَل:  ،ششَمُؾدُّ
ِ
َواء ْ َأْْنَُؽْم َأْن »وَمُؼْؾـَا: يَمَراِهَقُة اعمَِريِض ًمِؾدَّ َأمَل

، وَمَؼاَل:  يَمَراِهقَةَ ىُمْؾـَا: ش ؟وِن َٖمُؾدُّ 
ِ
َواء َّٓ ُلدَّ »اعمَِريِض ًمِؾدَّ َٓ َيْبَؼى ِْم الَبْقِت َأَٙمٌد إِ

ُه مَلْ َيْشَفْدُكمْ  َّٓ الَعبَّاَس، َفنِكَّ  ش.َوَأَكا َأْكُظُر إِ

  .ومسؾؿ (5709 رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل:)

 ال ْايح ٔال صفس
 ٔوانفساز يٍ اجملرٔ انعدٖٔٔال 

َة، َوَٓ : »ملسو هيلع هللا ىلصَأيب ُهَرْيَرَة، َيُؼقُل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللَِّ  قمـ -9 َٓ َعْدَوى َوَٓ ٢مَِٝمَ

 ش.َهاَمَة َوَٓ َصَػَر، َوفِرَّ ِمَن اٛمَْجُذوِم َكََم َٖمِػرُّ ِمَن ا٠ََٕمدِ 

  [ 5707(126/ 7رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل:)
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َٓ »ىَماَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، ىَماَل: إِنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ َأيب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللَُّ قَمـْفُ  قمـ -10

: َيا َرؾُمقَل اهللَِّ، وَماَم سَماُل إسِمكِِم، شَمُؽقُن ش َعْدَوى َوَٓ َصَػَر َوَٓ َهاَمةَ  وَمَؼاَل َأقْمَرايِبٌّ

َباُء، وَمَقْلِِت اًمَبِعػُم إضَْمَرُب وَمَقْدظُمُؾ سَمْقـََفا وَمُقْجِرُِبَا؟ َا اًمظي ْمِؾ يَمَلَّنَّ وَمَؼاَل:  ذِم اًمرَّ

َل؟»   .«َفَؿْن َأْعَدى إَوَّ

  [.2220]مسؾؿ و[ 5387] إلمام اًمبخاري رواه ا

 رعيةـــــــة الشــــاألدويمن 

 ان   
 
ََلج
َ
 ص

َّٓ َعَٜم ﴿اهللَُّ شَمَعامَم:  اَل ىم َ ا لََؽبَِٝمٌة إِ الِة َوإِْنَّ ْٞمِ َوالصَّ َوا٠ْمَتِعقـُوا ٕمِالصَّ

الةِ إِنَّ يا ﴿ :شمعامم وىمال﴾ اخْلا١ِمِعيَ  ْٞمِ َوالصَّ ا الَِّذيَن آَمـُوا ا٠ْمَتِعقـُوا ٕمِالصَّ َ َأُّيُّ

إمِِرينَ   .﴾اهللََّ َمَع الصَّ

الِة َواْصَطِٞمْ َعَؾْقفا ٓ َكْسَئُؾَك ِرْزقًا َكْحُن ﴿ َوىَماَل شَمَعامَم:  َوْأُمْر َأْهَؾَك ٕمِالصَّ

 .﴾ َكْرُزُقَك َواْلعاقَِبُة لِؾتَّْؼوى

اَلِة.ملسو هيلع هللا ىلصُل اهللَِّ يَماَن َرؾُمققمـ رضمؾ  -11  ، إَِذا طَمَزسَمُف َأْمٌر، وَمِزَع إمَِم اًمصَّ

ـَنِ »ذِم هق وَ   .سمسـد صحقح شالسُّ
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عؾقؽم ٕمؼقام الؾقل فنكه ": ملسو هيلع هللا ىلصقمـ ؾمؾامن ىَماَل ىَماَل َرؾُمقُل اهللَِّ وذم اًمباب 

دأب الصاحلي قبؾؽم وقرٕمة إىل اهلل ومؽػرة لؾسقئات ومـفاة عن اإلٗمم 

 ."ومطردة لؾداء من اجلسد

 (147إمراض أو اًمطب اًمـبقي ًمؾضقاء اعمؼدد )ص: ق ذم يمتاب وه

ىمال:  ملسو هيلع هللا ىلص( قمـ سمالل، أن رؾمقل اهلل 552/ 5اًمؽممذي ت ؿمايمر ) ورواه

عؾقؽم ٕمؼقام الؾقل فنكه دأب الصاحلي قبؾؽم، وإن ققام الؾقل قرٕمة إىل اهلل، »

 .ش[ومطردة لؾداء عن اجلسد]ومـفاة عن اإلٗمم، وٖمؽػٝم لؾسقئات، 

 باين سمشقاهده آ اًمؾػظة إظمػمة.طمسـف آًم

 (250:)ص: وىمال اسمـ اًمؼقؿ ذم اًمطب اًمـبقي

َْوضَماِع ىَمْبَؾ اؾْمتِْحَؽاِمَفا. ْٕ ِة ا ـْ قَمامَّ اَلِة ِم  سمِاًمصَّ
ِ
ؾْمتِْشَػاء ِٓ َم ِذيْمُر ا  َوىَمْد شَمَؼدَّ

ِة، َداومَِعٌة ًمِْْلََذى،  حَّ ْزِق، طَماومَِظٌة ًمِؾصي اَلُة ََمَْؾَبٌة ًمِؾري ، َواًمصَّ
ِ
َمْطَرَدٌة ًمِْْلَْدَواء

َطٌة  َيٌة ًمِْؾَؼْؾِب، ُمَبقيَضٌة ًمِْؾَقضْمِف، ُمْػِرطَمٌة ًمِؾـَّْػِس، ُمْذِهبٌَة ًمِْؾَؽَسِؾ، ُمـَشي ُمَؼقي

َرٌة ًمِْؾَؼْؾِب،  وِح، ُمـَقي َيٌة ًمِؾرُّ ْدِر، ُمَغذي ٌة ًمِْؾُؼَقى، ؿَماِرطَمٌة ًمِؾصَّ ًمِْؾَجَقاِرِح، ُُمِدَّ

ـَ طَماومَِظٌة ًمِؾـيْعؿَ  سَمٌة ِم ْقَطاِن ُمَؼري ـَ اًمشَّ يَمِة، ُمْبِعَدٌة ِم ِة، َداومَِعٌة ًمِؾـيْؼَؿِة، ضَماًمَِبٌة ًمِْؾؼَمَ

. ـِ مْحَ  اًمرَّ
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ا،  ِة اًْمَبَدِن َواًْمَؼْؾِب، َوىُمَقاُُهَ َوسمِاِْلُْؿَؾِة: وَمَؾَفا شَمْلصمػٌِم قَمِجقٌب ذِم طِمْػِظ ِصحَّ

ِديئَِة قَمـُْفاَم،  َّٓ َوَدوْمِع اعمََْقادي اًمرَّ قٍَّة إِ
 َأْو حِمْـٍَة َأْو سَمؾِ

ٍ
َوَما اسْمُتكِمَ َرضُماَلِن سمَِعاَهٍة َأْو َداء

، َوقَماىِمَبُتُف َأؾْمَؾَؿ.  يَماَن طَمظُّ اعمَُْصكمي ِمـُْفاَم َأىَمؾَّ

َفا  َٓ ؾِمقَّاَم إَِذا ُأقْمطَِقْت طَمؼَّ ْكَقا، َو وِر اًمدُّ اَلِة شَمْلصمػٌِم قَمِجقٌب ذِم َدوْمِع ُذُ َوًمِؾصَّ

َٓ مِ  ظِمَرِة، َو ْٔ ْكَقا َوا وُر اًمدُّ ـَ اًمتَّْؽِؿقِؾ فَماِهًرا َوسَماـمِـًا، وَماَم اؾْمُتْدومَِعْت ُذُ

اَلَة ِصَؾٌة سمِاهللَِّ قَمزَّ  اؾْمُتْجؾَِبْت  اَلِة، َوِِسُّ َذًمَِؽ َأنَّ اًمصَّ َمَصاحِلُُفاَم سمِِؿثِْؾ اًمصَّ

ِف قَمزَّ  ، َوقَمغَم ىَمْدِر ِصَؾِة اًْمَعْبِد سمَِرسمي اِت َأسْمَقاُِبَا،  َوضَمؾَّ ـَ اْْلػَْمَ َوضَمؾَّ شُمْػَتُح قَمَؾْقِف ِم

ِف قَمزَّ  ـْ َرسمي وِر َأؾْمَباُِبَا، َوشُمِػقُض قَمَؾْقِف َمَقادُّ اًمتَّْقومِقِؼ ِم ُ ـَ اًمنمُّ َوشُمْؼَطُع قَمـُْف ِم

اطَمُة َواًمـَِّعق ُة، َواًْمَغـِقَؿُة َواًْمِغـَك، َواًمرَّ حَّ ، َواًْمَعاومَِقُة َواًمصي وَْمَراُح َوضَمؾَّ ْٕ ُؿ، َوا

ٌة ًَمَدْيِف، َوُمَساِرقَمٌة إًَِمْقِف. َفا حُمرَْضَ اُت، يُمؾُّ    اهـ َواعمرََْسَّ
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 مـــــانعض  
َباِل ُٕمُقوًٖما َوِمنَ ﴿ىمال اهلل شمعامم:  ِِذي ِمَن اجْلِ  َوَأْوَٙمى َرٕمَُّك إىَِل الـَّْحِل َأِن اَّتَّ

َّا َيْعِر١ُموَن  َجِر َوِِم ُكلِّ الثََّؿَراِت َفا٠ْمُؾؽِي ٠ُمُبَل َرٕمِِّك ُذلاًُل  ُٗممَّ ُكِِل ِمنْ  *الشَّ

َيًة لَِؼْوٍم  َٔ اٌب ُّمَْتؾٌِف َأْلَواُكُه فِقِه ١ِمَػاٌء لِؾـَّاِس إِنَّ ِْم َذلَِك  ُرُج ِمْن ُٕمُطوِْنَا ََشَ ََيْ

ُرونَ   [69، 68]اًمـحؾ:  ﴾َيَتَػؽَّ

ـْ َأيِب ؾَمِعقٍد: َأنَّ َرضُماًل َأشَمك اًمـَّبِلَّ  -12 اَل: َأظِمل َيْشتَؽِل سَمْطـَُف، وَمؼَ  ملسو هيلع هللا ىلصقَم

صُمؿَّ َأشَماُه اًمثَّاًمَِثَة ش ا٠ْمِؼِه َعَساًل »صُمؿَّ َأشَمك اًمثَّاكَِقَة، وَمَؼاَل: ش اؾْمِؼِف قَمَساًل »وَمَؼاَل: 

َصَدَق اهللَُّ، َوَكَذَب »صُمؿَّ َأشَماُه وَمَؼاَل: ىَمْد وَمَعْؾُت؟ وَمَؼاَل: ش ا٠ْمِؼِه َعَساًل »وَمَؼاَل: 

َأ.ش ٠ْمِؼِه َعَساًل َٕمْطُن َأِٚمقَك، ا  وَمَسَؼاُه وَمؼَمَ

مسؾؿ ذم اًمسالم و [5684( ]123/ 7ًمبخاري رمحف اهلل:)رواه اإلمام ا 

 [2217سماب اًمتداوي سمسؼل اًمعسؾ رىمؿ ]

 ُاـــــانض
: سمامذا يمـت ملسو هيلع هللا ىلصقَمـ أؾمامء سمـت قمؿقس ىماًمت: ىمال رؾمقل اهلل و -13

من  أين أكت": طمار طمار، وىمال: ملسو هيلع هللا ىلصشمستؿشلم؟ ىمؾت: سماًمشؼمم ومؼال اًمـبل 

  ."السـا؟ فؾو كان ْم يشء ١مػاء من اٛموت لؽان السـا

 [175( 279/ 1اًمطب اًمـبقي )ذم  سمسـد صماسمتكعقؿ إصػفاين  قأسمرواه 
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عؾقؽم  " [1798]( 407/ 4سؾسؾة إطماديث اًمصحقحة )وهق ذم اًم

اهلل  ٕمالسـى والسـوت، فنن فقفا ١مػاء من كل داء إٓ السام. ققل: يا ر٠مول

 ."وما السام؟ قال: اٛموت 

كبات يملكف احلـاء زهره إمم اًمزرىمة وطمبف مػرـمح إمم  :)اًمسـك(وىمال: 

اعمعجؿ  "يمام ذم  .احلجازي، ويعرف سمـ )اًمسـك اعمؽل( اًمطقل وأضمقده

 ."اًمقؾمقط 

 ،"اًمـفاية  "اًمعسؾ. وىمقؾ: اًمرب. وىمقؾ: اًمؽؿقن. يمام ذم  :و)اًمسـقت(

 .اهـ."اًمقؾمقط  "وسمإظمػم ضمزم ذم 

 النسالن
ـْ ضَماسمٍِر ىمَ  -14 اعمٌَْْمَ وَمَدقَما ِِبِْؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصاَل: ؿَمَؽا َكاٌس إمَِم َرؾُمقِل اهللَِّ قَم

رواه اسمـ ظمزيؿة  وَمـََسْؾـَا وَمَقضَمْدَكاُه َأظَمػَّ قَمَؾقْـَا. ،شَعَؾْقُؽْم ٕمِالـَّْساَلنُ »َوىَماَل: 

(4 /140) [2537] . 

 وهق ذم اًمصحقح اعمسـد ًمإلمام اًمقادقمل رمحف اهلل. إؾمـاده صحقح.

واًمـسالن سمػتحتلم اإلِساع  ىمال:(543/ 8ي ٓسمـ طمجر )ومتح اًمباروذم 

 .مع شمؼارب اْلطا وهق دون اًمسعل
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 االستعاط
ـِ اًمـَّبِلي  -15 ـِ قَمبَّاٍس َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْفاَم، قَم ـِ اسْم اطْمَتَجَؿ َوَأقْمَطك : »ملسو هيلع هللا ىلصقَم

اَم َأضْمَرُه، َواؾْمَتَعطَ   ش.احلَجَّ

ؿ ذم اعمساىماة مسؾو [ 5691( ]124/ 7رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل:)

 [. 1202سماب طمؾ أضمرة احلجامة رىمؿ 

 )اؾمتعط( اؾمتعؿؾ اًمسعقط وهق اًمدواء اًمذي يصب ذم إكػ[.

 ٔانفصداحلجايح 
ـِ قَمبَّاٍس َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْفاَم، ىَماَل:  -16 ـِ اسْم َٕمِة  "قَم َػاُء ِْم َٗماَلَٗمٍة: ََشْ الشِّ

٢َمِة ِِمَْجٍم، َوَكقَِّة َكاٍر، َوَأْْنَ  تِي َعِن الَؽيِّ َعَسٍل َوََشْ  .ى ُأمَّ

 .مسؾؿو[. 5680(122/ 7رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل:)   

ـَ قَمْبِد اهللَِّ َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْفاَم، ىَماَل: ؾَمِؿْعُت اًمـَّبِلَّ  -17  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ ضَماسمَِر سْم

٢َمِة ِِمَْجٍم، َأْو ََشْ  "َيُؼقُل:  ، َفِػي ََشْ ٍء ِمْن َأْدِوَيتُِؽْم َٚمْٝمٌ َٕمِة إِْن َكاَن ِْم يَشْ

اَء، َوَما ُأِٙمبُّ َأْن َأْكَتِويَ   . " َعَسٍل، َأْو َلْذَعٍة ٕمِـَاٍر ُٖمَوافُِق الدَّ

مسؾؿ ذم اًمسالم و[  5683( 123/ 7رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل:)

 [2205سماب ًمؽؾ داء دواء واؾمتحباب اًمتداوي رىمؿ 
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 وداءــة الســاحلب

ـِ ؾَمْعٍد، ىَماَل: ظَمَرضْم  -18 ـْ ظَماًمِِد سْم ـُ َأسْمَجَر وَمَؿِرَض قَم ـَا َوَمَعـَا هَماًمُِب سْم

ـُ َأيِب قَمتِقٍؼ، وَمَؼاَل ًَمـَا:  ِريِؼ، وَمَؼِدْمـَا اعمَِديـََة َوُهَق َمِريٌض، وَمَعاَدُه اسْم ذِم اًمطَّ

، وَمُخُذوا ِمـَْفا ََخًْسا َأْو ؾَمْبًعا وَماؾْمَحُؼقَها، صُمؿَّ 
ِ
ْقَداء ِذِه احلُبَْقَبِة اًمسَّ قَمَؾْقُؽْؿ ِِبَ

ُطُروَها ذِم َأْكِػِف سمَِؼَطَراِت َزْيٍت، ذِم َهَذا اِلَاكِِب َوذِم َهَذا اِلَاكِِب، وَمنِنَّ اىمْ 

َا ؾَمِؿَعِت اًمـَّبِلَّ  صَمْتـِل: َأَّنَّ ْوَداَء »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقَماِئَشَة، طَمدَّ إِنَّ َهِذِه احَلبََّة السَّ

امِ  َّٓ ِمَن السَّ اُم؟ ىَماَل: اعمَْقُت.ىُمْؾُت: َومَ ش ١ِمَػاٌء ِمْن ُكلِّ َداٍء، إِ  ا اًمسَّ

 .ومسؾؿ [ 5687]  رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل:

 د٘ــٕد اذلُــانع
اِم، وَمَؼاَل: و -19 ـْ َأضْمِر احلَجَّ ُف ؾُمِئَؾ قَم ـْ َأَكٍس َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْف: َأكَّ قَم

َؿ ، طَمَجَؿُف َأسُمق ـَمْقَبَة، َوَأقْمَطاُه َصاقَملْمِ مِ ملسو هيلع هللا ىلصاطْمَتَجَؿ َرؾُمقُل اهللَِّ  ـْ ـَمَعاٍم، َويَمؾَّ

ُػقا قَمـُْف، َوىَماَل:  إِنَّ َأْمَثَل َما َٖمَداَوْيتُْم ٕمِِه احِلَجاَمُة، َوالُؼْسُط »َمَقاًمَِقُف وَمَخػَّ

ُٕموا ِصْبَقاَكُؽْم ٕمِاْلَغْؿِز ِمَن الُعْذَرِة، َوَعَؾقُْؽْم »َوىَماَل: ش  ُالَبْحِريّ  َٓ ُٖمَعذِّ

 ش.ٕمِالُؼْسطِ 

 ومسؾؿ. [5696] (125/ 7محف اهلل:)رواه اإلمام اًمبخاري ر
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 ون االستسقاء هانابـلأواإلبن بوه 

ـْ َأَكٍس: َأنَّ َكاؾًما يَماَن ِِبِْؿ ؾَمَؼٌؿ، ىَماًُمقا: َيا َرؾُمقَل اهللَِّ آِوَكا  -20 قَم

َة ذِم َذْوٍد ًَمُف،  قا، ىَماًُمقا: إِنَّ اعمَِديـََة َوَِخٌَة، وَمَلْكَزهَلُُؿ احلَرَّ َوَأـْمِعْؿـَا، وَمَؾامَّ َصحُّ

قا ىَمَتُؾقا َراقِمَل اًمـَّبِلي ش ُٕموا َأْلَباَْنَااَْشَ »وَمَؼاَل:  َواؾْمَتاىُمقا َذْوَدُه،  ملسو هيلع هللا ىلصوَمَؾامَّ َصحُّ

ضُمَؾ  وَمَبَعَث ذِم آصَماِرِهْؿ، وَمَؼَطَع َأْيِدََيُْؿ َوَأْرضُمَؾُفْؿ، َوؾَمَؿَر َأقْمُقـَُفْؿ، وَمَرَأْيُت اًمرَّ

 .ِمـُْفْؿ َيْؽِدُم إَْرَض سمِؾَِساكِِف طَمتَّك َيُؿقَت 

 ( ) ومسؾؿ [ 5361]  رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل: 

 
 
ٍ
َ
ث
َّ
 انه

َّا ِْم ُٕمُطوكِِه ِمْن َٕمْيِ ﴿ىَماَل اهللَُّ شَمَعامَم: ًة ُكْسِؼقُؽْم ِِم َْكعاِم َلِعْٞمَ ْٕ َوإِنَّ َلُؽْم ِْم ا

اِرٕمِيَ   .﴾َفْرٍث َوَدٍم َلَبـًا ٚمالِصًا ٠مائِغًا لِؾشَّ

َب ًَمَبـًا، صُمؿَّ َدقَما سمامء ومتؿضؿ ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ اًمـَّبِلَّ قمـ اسمـ قمباس  -21 ض َذِ

ِحقَحلْمِ » روياه ذم .شإّن له د٠مَم»وىمال:   .شاًمصَّ

إن  " [ 518 ]ًمؾشقخ إًمباين رمحف اهللؾمؾسؾة إطماديث اًمصحقحة وذم 

البؼر،  ه ١مػاء إٓ اهلرم، فعؾقؽم ٕمللباناهلل عز و٘مل مل يـزل داء إٓ أكزل ل

 . "فنْنا ٖمرم من كل الشجر 

 .(368أظمرضمف اًمطقاًمز )
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 انضًٍ
َا ؾَمِؿَعْت ُمَؾْقَؽَة  قمـ -22 َا َصُدوىَمٌة َأَّنَّ ـِ اْمَرَأشمِِف، َوَذيَمَر َأَّنَّ ، قَم ُزَهػْمٌ

ـِ اْْلَطَّاِب  ِت اًْمَغـََؿ قَمغَم َأْهؾَِفا ذِم إِْمَرِة قُمَؿَر سْم َا َردَّ سمِـَْت قَمْؿٍرو، َوَذيَمَر، َأَّنَّ

ـْ َوضَمٍع ِِبَا  َا َوَصَػْت هَلَا ِم ـُ سَمَؼٍر َوىَماًَمْت: إِنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْف َأَّنَّ ؾَمْؿ

ُؿَفا َداءٌ »ىَماَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  .شَأْلَباُْنَا ١ِمَػاٌء، َو٠َمْؿـَُفا َدَواٌء، َوحَلْ

 .[ 2683] :رواه اسمـ اِلعد )ص 

 (245)ص:  :وىمال اسمـ اًمؼقؿ ذم اًمطب اًمـبقي

وُمفَ » ـْ ش ا َداءٌ عؾقؽم ٕمللبان البؼر، فنّكه ١ِمَػاٌء، َو٠َمْؿـَُفا َدَواٌء، َوحُلُ َرَواُه قَم

صَمـَا دوماع سمـ  صَمـَا حمؿد سمـ مقؾمك اًمـسائل، طَمدَّ ، طَمدَّ ِمِذيي ْ ـِ اًمؽمي ـِ احْلََس َأمْحََد سْم

ـْ  ـْ َأسمِقِف قَم ـْ قمبد احلؿقد سمـ صقػل سمـ صفقب، قَم دهمػؾ اًمسدود، قَم

ؾْمـَادِ  َٓ َيْثُبُت َما ذِم َهَذا اإْلِ ِه، َو . )ضَمدي
1

). 

                                                                    

 (
1
 ؿمذ ِبا ؾمقػ سمـ مسؽلم. "وحلؿفا داء"وزيادة (  
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 يٍ أدٔٚح انعني
 انكحم

َ َزْوضُمَفا، وَماؿْمَتَؽْت  -23 ـْ ُأمي ؾَمَؾَؿَة َرِِضَ اهللَُّ قَمـَْفا: َأنَّ اْمَرَأًة شُمُقذمي وقَم

ُف ُُيَاُف قَمغَم قَمْقـَِفا، ملسو هيلع هللا ىلصقَمْقـََفا، وَمَذيَمُروَها ًمِؾـَّبِلي  ، َوَذيَمُروا ًَمُف اًمُؽْحَؾ، َوَأكَّ

، ِْم ََشِّ َأْٙماَل٠ِمَفا [ َأْو: ِْم َلَؼْد َكاَكْت إِْٙمَداُكنَّ ََتُْؽُث ِْم َٕمقْتَِفا "وَمَؼاَل: 

، َأْرَٕمَعَة َأ١ْمُفٍر  َأْٙماَل٠ِمَفا ِْم ََشِّ َٕمْقتَِفا [ َفنَِذا َمرَّ َكْؾٌب َرَمْت َٕمْعَرًة، َفَفالَّ

ا  ."َوَعْْشً

 ومسؾؿ..[ 5706(126/ 7رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل:)

ـِ قَمبَّاٍس، َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ  -24 ـِ اسْم ْٗمِؿُد  َٚمْٝمُ »ىَماَل:  ملسو هيلع هللا ىلصقَم َأْكَحالُِؽُم اإْلِ

ْعَر، َوََيُْؾو اْلَبَصَ   .شِعـَْد الـَّْوِم، ُيـْبُِت الشَّ

 .(6040) (13/436اسمـ طمبان ) رواه 

 .قمغم ذط مسؾؿ صحقحإؾمـاده 

 .(44و  43ش )خمتٍم اًمشامئؾ» يمام ذمصحقح  :إًمباينوىمال 

 انكًأج يٍ ادلٍ
ـِ َزْيٍد َرِِضَ اهللَُّ قمَ  -25 ـْ ؾَمِعقِد سْم : ملسو هيلع هللا ىلصـُْف، ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللَِّ قَم

، َوَماُؤَها ١ِمَػاٌء لِْؾَعْيِ »  «.الَؽْؿَلُة ِمَن اٛمَنِّ
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ومسؾؿ ذم إذسمة سماب ومضؾ  [4478]رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل 

 [.2049]اًمؽؿلة ومداواة اًمعلم ِبا 

 الصَِّبِر
ـْ َكاومٍِع،  -26 ـْ قَم ـِ َوْهٍب، ىَماَل:َأْرؾَمَؾ  قَم ـُ قُمَبْقِد اهللِ إمَِم  ُكَبْقِف سْم قُمَؿُر سْم

ُؾُفاَم َوُهَق حُمِْرٌم؟   ُيَؽحي
ٍ
ء ُؾ قَمقْـَْقِف َوُهَق حُمِْرٌم؟ َأْو سمَِليي َرْ ـِ قُمْثاَمَن: َأُيَؽحي َأسَماَن سْم

ُث  اَن ُُيَدي ـَ قَمػَّ ، وَمنيِني ؾَمِؿْعُت قُمْثاَمَن سْم ؼِمِ ا سمِاًمصَّ َدُُهَ  وَمَلْرؾَمَؾ إًَِمْقِف: َأْن ُيَضؿي

ـْ َرؾُمقِل اهللِ   . ملسو هيلع هللا ىلصَذًمَِؽ، قَم

  [422] (481/ 1).سمنؾمـاد صحقحأمحد  رواه

 نانـــــــألسل السواك
ـْ  -27 ْقِل، َيُشوُص » ملسو هيلع هللا ىلص، ىَماَل: يَماَن اًمـَّبِلُّ طُمَذْيَػةَ قَم إَِذا َقاَم ِمَن الؾَّ

َواكِ   .شَفاُه ٕمِالسِّ

مسؾؿ ذم اًمطفارة سماب اًمسقاك [ و245] (58/ 1أظمرضمف اًمبخاري )

[255] 

 ختمين االسنانيف  فائدة:
ـِ ضُمَرْيٍج ىَماَل:  [680](175/ 1قمبد اًمرزاق اًمصـعاين ) روى ـِ اسْم قَم

 :
ٍ
ِريُز َواعمَْْقُز ىَماَل:  اًمثياَمرُ ىُمْؾُت ًمَِعَطاء َٓ »اْْلِ هَْمِسَؾ ِمـَْفا َيَديَّ َو ِٕ ـْ  ْ َأيُم ََل
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ٌء ِمـَْفا سمِ  َريِن َأْن ُيْؾَصَؼ َرْ َّٓ َأْن شُمَؼذي ا ًمَِغػْمِ َذًمَِؽ ُأَمْضِؿُض إِ ، وَمَلمَّ َقَديَّ

ـْ سَملْمِ َذًمَِؽ؟ ىَماَل: شوَماَل  ـَ اًمؾَّْحِؿ ِم إِنَّ »، ىُمْؾُت: وَماَم ؿَمْلُكَؽ مُتَْضِؿُض ِم

ؾَْمـَانِ  ْٕ اِس َوا َْْضَ ْٕ  ..شاًمؾَّْحَؿ َيْدظُمُؾ ذِم ا

 وىمد ورد قمـ سمعض اًمسؾػ أكف طمث قمغم َتؾقؾ اًمطعام مـ إؾمـان.

 التمبينة
ـْ قَماِئَش  -28 ـْ َأْهؾَِفا، ملسو هيلع هللا ىلصَة، َزْوِج اًمـَّبِلي قَم َا يَماَكْت إَِذا َماَت اعمَقيُت ِم : َأَّنَّ

ـْ  َمٍة ِم َتَفا، َأَمَرْت سمؼُِمْ َّٓ َأْهَؾَفا َوظَماصَّ ـَ إِ ىْم وَماضْمَتَؿَع ًمَِذًمَِؽ اًمـيَساُء، صُمؿَّ شَمَػرَّ

ـَ ِمـَْفا، شَمْؾبِقـٍَة وَمُطبَِخْت، صُمؿَّ ُصـَِع صَمِريٌد وَمُصبَِّت اًمتَّْؾبِقـَ  ُة قَمَؾْقَفا، صُمؿَّ ىَماًَمْت: يُمْؾ

ٌة لُِػَماِد اٛمَِريِض، َٖمْذَهُب  التَّْؾبِقـَةُ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصوَمنيِني ؾَمِؿْعُت َرؾُمقَل اهللَِّ  ؿَّ
ُُمِ

مسؾؿ ذم اًمسالم و [5417]رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل: شٕمَِبْعِض احُلْزنِ 

 .[2216] َمؿة ًمػماد اعمريض رىمؿ سماب اًمتؾبقـة

 ان
 
د
ْ
ٚ
َ
 ز

قٍَّة َوٓ َغْرٕمِقٍَّة َيؽاُد ﴿ىَماَل شَمَعامَم: 
قِ َٓ ََشْ ُيوَقُد ِمْن ١َمَجَرٍة ُمباَرَكٍة َزْيُتوَكٍة 

 .﴾ َزْيُتفا ُيِِضُء َوَلْو مَلْ ََتَْسْسُه كارٌ 

ـِ اًمـَّبِلي قمـ  -29 ُكُؾوا »ُف ىَماَل: َأكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأيِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْف، قَم

ُه ِمْن ١َمَجَرٍة ُمَباَرَكةٍ  ِهـُوا ٕمِِه، َفنِكَّ ْيَت َوادَّ   «الزَّ
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ـِ َماضَمفْ رواه   صحقح. :إًمباين[ ىمال] (285/ 4)  اًمؽممذي َواسْم

 انعجٕج انرًس
ـُ  قَماِمرُ قمـ  -30 ـْ َأسمِقِف، ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللَِّ ؾَمْعدٍ سْم َمْن : »ملسو هيلع هللا ىلص، قَم

ُه ِْم َذلَِك الَقْوِم ٠ُممٌّ َوَٓ ٠ِمْحرٌ  َٖمَصبََّح ُكلَّ َيْومٍ   ش٠َمْبَع ََتََراٍت َعْجَوًة، مَلْ َيُُضَّ

مسؾؿ ذم إذسمة سماب ومضؾ متر و [ 5445] (80/ 7اًمبخاري )رواه 

 [2047]اعمديـة 

ـْ قَماِئَشَة، ىَماًَمْت: ىَماَل َرؾُمقُل اهللِ و  َٓ ََتَْر فِقِه ِ٘مقَاٌع : »ملسو هيلع هللا ىلصقَم َيا َعائَِشُة، َٕمقٌْت 

َٓ ََتَْر فِقِه ِ٘مَقاٌع َأْهُؾهُ أَ  شَملْمِ َأْو ش ضَماَع َأْهُؾفُ »َأْو ش ْهُؾُه، َيا َعائَِشُة، َٕمْقٌت  ىَماهَلَا َمرَّ

 .(2046)مسؾؿ  . رواهصَماَلصًما

 ادلاء انثازد نهحًٗ
ـِ اًمـَّبِلي  -31 ـِ قُمَؿَر َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْفاَم، قَم ـِ اسْم ى ِمْن »ىَماَل:  ملسو هيلع هللا ىلصقَم احُلؿَّ

 شَفْقِح َ٘مَفـََّم، َفَل٢ْمِػُئوَها ٕمِاٛمَْاءِ 

 ش.ضْمزَ ايْمِشْػ قَمـَّا اًمري »ىَماَل َكاومٌِع: َويَماَن قَمْبُد اهللَِّ، َيُؼقُل:  

ومسؾؿ ذم اًمسالم  [5723] (7/129رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل:)

 .[2211سماب ًمؽؾ داء دواء واؾمتحباب اًمتداوي رىمؿ ]
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 احلصري احملسٔق نهجسح
، ىَماَل:  -32 اقِمِديي ـِ ؾَمْعٍد اًمسَّ ـْ ؾَمْفِؾ سْم ْت قَمغَم َرْأِس »قَم عمََّا يُمرِسَ

َتؾُِػ اًمَبْقَضُة، َوُأْدِمَل َوضْم  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقِل اهللَِّ  ْت َرسَماقِمَقُتُف، َويَماَن قَمكِمٌّ َُيْ ُفُف، َويُمرِسَ

َم، وَمَؾامَّ َرَأْت وَماـمَِؿُة  ـْ َوضْمِفِف اًمدَّ ، َوضَماَءْت وَماـمَِؿُة شَمْغِسُؾ قَم ـي  ذِم اعمَِج
ِ
سمِاعمَْاء

 يَمْثَرًة، قَمَؿَدِت امم طَمِصػٍم وَمَلطْمَرىمَ 
ِ
َم َيِزيُد قَمغَم اعمَاء اَلُم اًمدَّ ْتَفا، قَمَؾْقَفا اًمسَّ

مُ ملسو هيلع هللا ىلصَوَأًْمَصَؼْتَفا قَمغَم ضُمْرِح َرؾُمقِل اهللَِّ  رواه اإلمام اًمبخاري رمحف  ش.، وَمَرىَمَل اًمدَّ

  .ومسؾؿ [ 5722( ]129/ 7اهلل:)

 انغضم دلٍ ٔلع عهّٛ انعني
ـِ اًمـَّبِلي  -33 ـِ قَمبَّاٍس، قَم ـِ اسْم ٌء »ىَماَل:  ملسو هيلع هللا ىلصقَم ، َوَلْو َكاَن يَشْ اْلَعْيُ َٙمقٌّ

، َوإَِذا ا٠ْمُتْغِسْؾُتْم َفاْغِسُؾو٠َمإَمَق اْلَؼَدَر ٠َمَبؼَ   ش.اْتُه اْلَعْيُ

 .(2188رواه اإلمام مسؾؿ رمحف اهلل:)

كان يممر العائن فقتوضل  "ىماًمت:  رِض اهلل قمـفا قمائشةقمـ و -34

 ." ٗمم يغتسل مـه اٛمعي

 ( : 351/  9( وقمـف اًمبقفؼل )153/  2أظمرضمف أسمق داود )

وهذا ؾمـد صحقح قمغم ذط  -2522 - ىمال اًمشقخ إًمباين رمحف اهلل: 

 .  اًمشقخلم
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 ٔانصٕو عَلج انشٕٓج انُكاح
يا » :ملسو هيلع هللا ىلصىمال رؾمقُل اهلل  :ىمال ،اسمـ مسعقد رىض اهلل قمـف قمـ -35

َباب جمعْش الشَّ وَمن مل يستطِْع فعؾقه  ،؛ َمن ا٠متطاع مـؽم الباءَة فْؾقتزوَّ

ْوم ه له ِوَ٘ماءٌ  ،ٕمالصَّ  شاًمصحقحلم»ظمرضماه ذم أ .شفنكَّ

 
 
ج
َ
زِٚس

َّ
 انر

َا ىَماًمَ  -36 ـْ قمائشة َأَّنَّ سمَِقِدي سمَِذِريَرٍة ذِم  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقَل اهللَِّ  ٢َمقَّْبُت ْت: قَم

طْمَرامِ  ِة اًْمَقَداِع ًمِْؾِحؾي َواإْلِ   .طَمجَّ

  .(1189) ؿ( مسؾ164/ 7اًمبخاري ) رواه

اءِ 
َ
 فِٙ ِإَ

 
اب
َ
ت
ُّ
 انر

َ
ع
َ
ل
َ
ا ٔ
َ
 فئٌ فّٛ دٔاء ِإذ

إَِذا َوَقَع : »ملسو هيلع هللا ىلصُؼقُل: ىَماَل اًمـَّبِلُّ ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْف، يَ قمـ أيب  -37

اِب َأَٙمِدُكْم َفْؾَقْغِؿْسُه ُٗممَّ لَِقـِْزْعُه، َفنِنَّ ِْم إِْٙمَدى َ٘مـَاَٙمْقِه َداًء  َٕماُب ِْم ََشَ الذُّ

 [ 3320]( 130/ 4اًمبخاري ) .شَوإُْٚمَرى ١ِمَػاءً 
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 عالج الكرب     
ـِ  ـِ اسْم َيْدقُمق قِمـَْد اًمَؽْرِب  ملسو هيلع هللا ىلصقَمبَّاٍس َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْفاَم، ىَماَل: يَماَن اًمـَّبِلُّ  قَم

َؿَواِت َوإَْرِض، » َيُؼقُل: َّٓ اهللَُّ َربُّ السَّ َّٓ اهللَُّ الَعظِقُم احَلؾِقُم، َٓ إَِلَه إِ َٓ إَِلَه إِ

ذم اًمذيمر واًمدقماء  مسؾؿو .[ 6345]اًمبخاري  رواه« َوَربُّ الَعْرِش الَعظِقمِ 

 .[2730]واًمتقسمة سماب دقماء اًمؽرب 

 انصسع
ـْ قمـ  -38 َٓ ُأِريَؽ اْمَرَأًة ِم ـُ قَمبَّاٍس: َأ ـِ َأيِب َرسَماٍح، ىَماَل: ىَماَل اسْم  سْم

ِ
قَمَطاء

ْقَداُء، َأشَمِت اًمـَّبِلَّ  وَمَؼاًَمْت إيِني  ملسو هيلع هللا ىلصَأْهِؾ اِْلَـَِّة؟ ىُمْؾُت سَمغَم. ىَماَل: َهِذِه اعمَْْرَأُة اًمسَّ

ُػ، وَماْدُع اهللََّ زِم، وَمَؼاَل:  ُع، َوإيِني َأشَمَؽشَّ ـَُّة، »ُأْسَ ِت َوَلِك اجْلَ إِْن ١ِمئِْت َصَٞمْ

وَمَؼاًَمْت: أصؼم. ىماًمت ومنين أشمؽّشػ،  ،شَوإِْن ١ِمئِْت َدَعْوُت اهللََّ َلِك َأْن ُيَعافَِقِك 

ِحقَحلْمِ »ذِم  هَأظْمَرضَما .أشمؽشػ، وَمَدقَما هَلَا ومادع اهلل أٓ  .شاًمصَّ

 النساعرق 
ـْ قِمْرِق اًمـََّسا،  ملسو هيلع هللا ىلصَكَعَت َرؾُمقُل اهللِ  "ىَماَل:  ماًمؽأكس سمـ قمـ  -39 ِم

َأ صَماَلصَمَة  َٓ َصِغػَمٌة، وَمُقِذيَبَفا، وَمُتَجزَّ َٓ قَمظِقَؿٌة، َو  ، َأْن شُمْمظَمَذ َأًْمَقُة يَمْبٍش قَمَريِبٍّ

َب قَمغَم ِريِؼ اًمـََّػِس يُمؾَّ َيْقٍم ضُمْزءً  ، وَمَقنْمَ
ٍ
  .َأضْمَزاء
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 [ 20743( 34/347) أمحد ورواه ،(1147/ 2اسمـ ماضمف ) رواه

 انسأس  ٔيٍ عَلج 
 عصة انسأس 

ـِ قَمبَّاٍس َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْفاَم، ىَماَل: َصِعَد اًمـَّبِلُّ  -40 ـِ اسْم ،  ملسو هيلع هللا ىلصقَم اعمِـؼَْمَ

ًػا ِمْؾَحَػًة قَمغَم َمـْؽَِبْقِف، ىَمْد قَمَصَب  َرْأؾَمُف  َويَماَن آظِمَر ََمْؾٍِس ضَمَؾَسُف ُمَتَعطي

ا الـَّاُس إَِٔمَّ »سمِِعَصاسَمٍة َدؾِمَؿٍة، وَمَحِؿَد اهللََّ َوَأصْمـَك قَمَؾْقِف، صُمؿَّ ىَماَل:  َ وَمَثاسُمقا  ،شَأُّيُّ

ا َٕمْعُد، َفنِنَّ َهَذا احَليَّ ِمَن إَْكَصاِر، َيِؼؾُّوَن َوَيْؽُثُر الـَّاُس، »إًَِمْقِف، صُمؿَّ ىَماَل:  َأمَّ

ٍد َفَؿْن َؤِمَ ١َمْقًئا مِ  ِة ُِمَؿَّ ، َفا٠ْمتََطاَع َأْن َيُُضَّ فِقِه َأَٙمًدا َأْو َيـَْػَع فِقِه ملسو هيلع هللا ىلصْن ُأمَّ

 .شَأَٙمًدا، َفْؾَقْؼَبْل ِمْن ُِمِْسـِِفْم َوَيتََجاَوْز َعْن ُمِسقِِّفمْ 

 .[927] (11/ 2اًمبخاري ) رواه

 .[65] (108ًمضقاء اعمؼدد إمراض أو اًمطب اًمـبقي )ص: ورواه ا

سماب  وىمال: [54] (328/ 1كعقؿ إصػفاين اًمطب اًمـبقي ) قأسمورواه 

 .اًمعصاسمة ًمؾؿصدع

 احلجايح يٍ انشمٛمح
ـِ قَمبَّاٍس: َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ  -41 ـْ اسْم اطْمَتَجَؿ َوُهَق حُمِْرٌم ذِم » ملسو هيلع هللا ىلصوقَم

ـْ ؿَمِؼقَؼٍة يَماَكْت سمِفِ   ش.َرْأؾِمِف، ِم



 23  ـبويْم الطب ال نوعٕمرإ

 
 .[ 5700(125/ 7رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل:)

 يٍ انمًماحلهك 
ـُ قُمْجَرَة، ىَمال: َأشَمك قَمكَمَّ اًمـَّبِلُّ  -42 ـْ يَمْعٍب ُهَق اسْم ـَ احلَُدْيبَِقِة،  ملسو هيلع هللا ىلصقَم َزَم

ـْ َرْأِد، وَمَؼاَل:  َت سُمْرَمٍة، َواًمَؼْؿُؾ َيَتـَاصَمُر قَم َك »َوَأَكا ُأوىِمُد ََتْ ش ؟َأُيْمِذيَك َهَوامُّ

اٍم، َأْو َأ٢ْمِعْم ٠ِمتًَّة، َأْو اْكُسْك َكِسقَؽةً َفاْٙمؾِْق، َوُصْم َٗمالََٗمَة أَ »ىُمْؾُت: َكَعْؿ ىَماَل:  ش يَّ

َـّ سَمَدَأ. تِِف  ىَماَل َأيُّقُب: َٓ َأْدِري سمَِليَّ

 ومسؾؿ [5703( ]125/ 7رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل:)

سِٚسِ 
َ
ح
ْ
شِ ان

ْ
ث
 
 احلكح يٍ ن

َص َرؾُمقُل اهللَِّ  -43 ـِ َماًمٍِؽ ىَماَل: َرظمَّ ـْ َأَكِس سْم ـِ ًمَِعْبِد اًمرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصقَم ـِ سْم مْحَ

ٍة يَماَكْت  اًمعقامقَمْقٍف، واًمزسمػم سمـ  ؽَّ رِض اهلل شمعامم قمـفام ذِم ًُمْبِس احْلَِريِر حِلِ

 ِِبِاَم.

اِم َرِِضَ اهللَُّ شَمَعامَم  ـَ اًْمَعقَّ سَمػْمَ سْم ـَ قَمْقٍف، َواًمزُّ ـِ سْم مْحَ َوذِم ِرَواَيٍة: َأنَّ قَمْبَد اًمرَّ

َص هَلاَُم ذِم ىُمُؿِص  ملسو هيلع هللا ىلصًمـَّبِلي قَمـُْفاَم، ؿَمَؽَقا اًْمَؼْؿَؾ إمَِم ا ذِم هَمَزاٍة هَلاَُم، وَمَرظمَّ

ِحقَحلْمِ » أظمرضماه .احْلَِريِر، َوَرَأْيُتُف قَمَؾْقِفاَم    .شاًمصَّ
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 اخلسٔج اىل انرب يٍ انٕتاء 

ـَ َماًمٍِؽ،  -44 صَمُفؿْ قمـ َأَكَس سْم ـْ قُمْؽٍؾ  ": طَمدَّ ، ِم ًٓ َأنَّ َكاؾًما، َأْو ِرضَما

َوشَمَؽؾَُّؿقا سمِاإِلؾْماَلِم، َوىَماًُمقا: َيا َكبِلَّ اهللَِّ،  ملسو هيلع هللا ىلصقَمغَم َرؾُمقِل اهللَِّ  َوقُمَرْيـََة، ىَمِدُمقا

ـْ َأْهَؾ ِريٍػ، َواؾْمَتْقََخُقا اعمَِديـََة، وَمَلَمَر هَلُْؿ َرؾُمقُل  ٍع، َوََلْ َكُؽ إِكَّا يُمـَّا َأْهَؾ َْضْ

ـْ َأًْمَباَِّنَا َوَأسْمَقاهِلَا، سمَِذْوٍد َوسمَِراٍع، َوَأَمَرُهْؿ َأْن َُيُْرضُمقا ومِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللَِّ  سُمقا ِم قِف، وَمَقنْمَ

ِة، يَمَػُروا سَمْعَد إؾِْماَلِمِفْؿ، َوىَمَتُؾقا َراقِمَل  وَماْكَطَؾُؼقا طَمتَّك يَماُكقا َكاطِمَقَة احلَرَّ

ْوَد، وَمَبَؾَغ اًمـَّبِلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقِل اهللَِّ  ، وَمَبَعَث اًمطََّؾَب ذِم آصَماِرِهْؿ، ملسو هيلع هللا ىلصَواؾْمَتاىُمقا اًمذَّ

ِة، طَمتَّك َوأَ  َمَر ِِبِْؿ وَمَسَؿُروا َأقْمُقـَُفْؿ َوىَمَطُعقا َأْيِدََيُْؿ، َوشُمِريُمقا ذِم َكاطِمَقِة احلَرَّ

ْؿ   ."َماشُمقا قَمغَم طَماهِلِ

ـْ ظَمَرَج  ذم [ 5727] ( 129/ 7رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل:) سَماُب َم

ـْ َأْرٍض َٓ شُماَلِيُؿُف.  ومسؾؿ. ِم
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 ما ٘ماء ْم الرقى

 يا ٚمٕل يٍ شكٗ ٔجعا  
ـْ  -45 ، َأكَُّف ؿَمَؽا إمَِم َرؾُمقِل اهللِ  وقَم ـِ َأيِب اًْمَعاِص اًمثََّؼِػلي  ملسو هيلع هللا ىلصقُمْثاَمَن سْم

َضْع َيَدَك َعَٜم : »ملسو هيلع هللا ىلصَوضَمًعا ََيُِدُه ذِم ضَمَسِدِه ُمـُْذ َأؾْمَؾَؿ وَمَؼاَل ًَمُف َرؾُمقُل اهللِ 

َ ِمْن  اٍت َأُعوُذ ٕمِاهللِ ، َوُقْل ٕمِا٠ْمِم اهللِ َٗماَلًٗما، َوُقْل ٠َمْبَع مَ ضَمَسِدكَ الَِّذي َٖمَلملَّ رَّ

 ( 2202رواه اإلمام مسؾؿ رمحف اهلل:) شَوُقْدَرٖمِِه ِمْن ََشِّ َما َأِ٘مُد َوُأَٙماِذرُ 

 انفـــاحتـح

ـْ َأْصَحاِب اًمـَّبِلي  -46 ـْ َأيِب ؾَمِعقٍد َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْف، ىَماَل: اْكَطَؾَؼ َكَػٌر ِم قَم

 اًمَعَرِب، ذِم ؾَمْػَرٍة ؾَماوَمُروهَ ملسو هيلع هللا ىلص 
ِ
ـْ َأطْمَقاء ا، طَمتَّك َكَزًُمقا قَمغَم طَملٍّ ِم

، وَمَسَعْقا ًَمُف سمُِؽؾي  وَماؾْمَتَضاوُمقُهْؿ وَمَلسَمْقا َأْن ُيَضقيُػقُهْؿ، وَمُؾِدَغ ؾَمقيُد َذًمَِؽ احلَلي

ـَ  ِذي ْهَط اًمَّ  اًمرَّ
ِ
ٌء، وَمَؼاَل سَمْعُضُفْؿ: ًَمْق َأشَمْقُتْؿ َهُمَٓء  َٓ َيـَْػُعُف َرْ

ٍ
ء ُف  َرْ َكَزًُمقا، ًَمَعؾَّ

ْهُط إِنَّ ؾَمقيَدَكا ًُمِدَغ،  َا اًمرَّ ٌء، وَمَلشَمْقُهْؿ، وَمَؼاًُمقا: َيا َأَيُّ َأْن َيُؽقَن قِمـَْد سَمْعِضِفْؿ َرْ

؟ وَمَؼاَل 
ٍ
ء ـْ َرْ  َٓ َيـَْػُعُف، وَمَفْؾ قِمـَْد َأطَمٍد ِمـُْؽْؿ ِم

ٍ
ء َوؾَمَعْقـَا ًَمُف سمُِؽؾي َرْ

ـْ َواهللَِّ ًَمَؼِد اؾْمَتَضْػـَايُمْؿ وَمَؾْؿ شُمَضقيُػقَكا، سَمْعُضُفْؿ: َكَعْؿ، َوا
َْرىِمل، َوًَمؽِ َٕ هللَِّ إيِني 

ـَ اًمَغـَِؿ،  َعُؾقا ًَمـَا ضُمْعاًل، وَمَصاحَلُقُهْؿ قَمغَم ىَمطِقٍع ِم وَماَم َأَكا سمَِراٍق ًَمُؽْؿ طَمتَّك دَمْ

ـْ قِمَؼاٍل، وَماْكَطَؾَؼ َيْتِػُؾ قَمَؾْقِف، َوَيْؼَرُأ: احلَْؿُد هللَِِّ رَ  اَم ُكِشَط ِم بي اًمَعاعملََِم وَمَؽَلكَّ
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ِذي َصاحَلُقُهْؿ قَمَؾْقِف،  وَماْكَطَؾَؼ َيْؿٌِم َوَما سمِِف ىَمَؾَبٌة، ىَماَل: وَمَلْووَمْقُهْؿ ضُمْعَؾُفُؿ اًمَّ

ِذي َرىَمك: َٓ شَمْػَعُؾقا طَمتَّك َكْلِِتَ اًمـَّبِلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص وَمَؼاَل سَمْعُضُفْؿ: اىْمِسُؿقا، وَمَؼاَل اًمَّ

ِذي يَماَن، وَمـَـُْظَر َما َيْلُمُرَكا، وَمَؼِدُمقا قَمغَم َرؾُمقِل اهللَِّ ومَ  وَمَذيَمُروا ملسو هيلع هللا ىلص ـَْذيُمَر ًَمُف اًمَّ

َا ُرْقَقةٌ »ًَمُف، وَمَؼاَل:  ُٕموا »، صُمؿَّ ىَماَل: شَوَما ُيْدِريَك َأْنَّ َقْد َأَصْبُتْم، اْقِسُؿوا، َواْْضِ

 .ملسو هيلع هللا ىلصوَمَضِحَؽ َرؾُمقُل اهللَِّ ش ِٔم َمَعُؽْم ٠َمْفًَم 

[. ومسؾؿ ذم اًمسالم  2276( 92/ 3رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل:)

 [.2201سماب ضمقاز أظمذ إضمرة قمغم اًمرىمقة سماًمؼرآن وإذيمار ]

 ّٚ
ْ
د
َ
ح ملسو هيلع هللا ىلصفٗ ْ

ْ
س
 
حح ٔاجل

ْ
س
َ
ح انم

َ
ٛ
ْ
ل
 
 يف ز

إذا اؿمتؽك اإلكساُن أو ملسو هيلع هللا ىلص يمان رؾمقل اهلل »قمـ قمائشة ىماًمت:  -47

ا ووضع ؾمػقاُن ؾمبَّاسَمَتُف يماكت سمف ىَمرطمٌة أو ضُمرٌح، ىمال سملصبعف: هؽذ

ٕمْسِم اهللِ، ُٖمْرَٕمُة أرِضـا ٕمِِريَؼِة ٕمعِضـا، ُيْشَػى »سمإرض، صمؿ رومعفا وىمال: 

 ش.اًمصحقحلم»أظمرضماه ذم ش ٠َمِؼقُؿـا ٕمنذِن َرٕمِّـا

 انسلٛح لثم انُٕو 
ـْ قَماِئَشَة، َرِِضَ اهللَُّ قَمـَْفا ىَماًَمْت:  -48 إَِذا َأَوى ملسو هيلع هللا ىلص يَماَن َرؾُمقُل اهللَِّ »قَم

َذشَملْمِ مَجِقًعا، صُمؿَّ َيْؿَسُح ِِبِاَم إِ  ْقِف سمُِؼْؾ ُهَق اهللَُّ َأطَمٌد َوسمِاعمَُْعقي مَم ومَِراؿِمِف، َكَػَث ذِم يَمػَّ

ـْ ضَمَسِدهِ  وَمَؾامَّ اؿْمَتَؽك يَماَن َيْلُمُريِن »ىَماًَمْت قَماِئَشُة: ش َوضْمَفُف، َوَما سَمَؾَغْت َيَداُه ِم
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ـَ ؿِمَفاٍب َيْصـَُع َذًمَِؽ إَِذا َأشَمك إمَِم  ىَماَل ش َأْن َأوْمَعَؾ َذًمَِؽ سمِفِ  ُيقُكُس: يُمـُْت َأَرى اسْم

 ومَِراؿِمِف.

 [. 5748(133/ 7رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل:)

 انسلٛح نهحسق
ـَ طَماـمٍِب َيُؼقُل: اْكَصبَّْت قَمغَم َيَدْي َمَرىَمٌة وَمَلطْمَرىَمْتَفا  -49 َد سْم قمـ حُمَؿَّ

ل إمَِم َرؾُم  ُف ىَماَل: ملسو هيلع هللا ىلص قِل اهللَِّ وَمَذَهَبْت يِب ُأمي طْمَبِة وَمَلطْمَػُظ َأكَّ وَمَلشَمْقـَاُه َوُهَق ذِم اًمرَّ

اِْم ٓ ١ماْم إٓ أكت َأْذِهِب اْلَباَس َربَّ الـَّاسِ " . رواه اسمـ طمبان "َأْكَت الشَّ

(7 /241[ )2976]. 

 وهق ذم اًمصحقح اعمسـد ًمإلمام اًمقادقمل رمحف اهلل.

 ادلعٕذاخ
ـْ قَماِئَشَة َرِِضَ ا -50 يَماَن َيـُْػُث قَمغَم َكْػِسِف ذِم ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ اًمـَّبِلَّ »هللَُّ قَمـَْفا: قَم

، َوَأْمَسُح  َـّ َذاِت، وَمَؾامَّ صَمُؼَؾ يُمـُْت َأْكِػُث قَمَؾْقِف ِِبِ ِذي َماَت ومِقِف سمِاعمَُْعقي اعمََرِض اًمَّ

يَمتَِفا ْػِسفِ سمَِقِد كَ  : يَمْقَػ َيـِْػُث؟ ىَماَل ًم ىمقؾش ًمؼَِمَ ْهِريَّ يَماَن َيـِْػُث قَمغَم َيَدْيِف، : »ؾزُّ

 .شصُمؿَّ َيْؿَسُح ِِبِاَم َوضْمَففُ 

 ومسؾؿ .[ 5738( ]132/ 7رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل:)
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 يٍ انسلٗ
شْمُف:  -51 ـِ قَماِئَشَة، َرِِضَ اهللَُّ قَمـَْفا، َأظْمؼَمَ يَماَن إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ »قَم

َذاِت، وَ  َمَسَح قَمـُْف سمِقَِدِه، وَمَؾامَّ اؿْمَتَؽك َوضَمَعُف اؿْمَتَؽك َكَػَث قَمغَم َكْػِسِف سمِاعمَُْعقي

تِل يَماَن َيـِْػُث، َوَأْمَسُح  َذاِت اًمَّ َ ومِقِف، ـَمِػْؼُت َأْكِػُث قَمغَم َكْػِسِف سمِاعمَُْعقي ِذي شُمُقذمي اًمَّ

 قَمـُْف.ملسو هيلع هللا ىلص سمَِقِد اًمـَّبِلي 

( 4/1614) 4175( 11/ 6رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل:)

اًمسالم سماب رىمقة اعمريض سماعمعقذات واًمـػث رىمؿ  أظمرضمف مسؾؿ ذم

[2192 ] 

ـْ قَماِئَشَة، َزْوِج اًمـَّبِلي   -52 َا ىَماًَمْت: يَماَن إَِذا اؿْمَتَؽك ملسو هيلع هللا ىلصوقَم ، َأَّنَّ

يُؾ، ىَماَل: ملسو هيلع هللا ىلص َرؾُمقُل اهللِ  يَك، َوِمْن ُكلِّ َداٍء َيْشِػقَك، »َرىَماُه ضِمؼْمِ ٕمِا٠ْمِم اهللِ ُيْٞمِ

رواه اإلمام مسؾؿ رمحف اهلل:  ش. ِ ُكلِّ ذِي َعْيٍ َوَذّ َٙمَسَد، َوِمْن ََشِّ َٙما٠ِمٍد إَِذا 

(2185) 

ـْ َأيِب  -53 يَؾ، َأشَمك اًمـَّبِلَّ ؾَمِعقدٍ وقَم ُد ملسو هيلع هللا ىلص ، َأنَّ ضِمؼْمِ وَمَؼاَل: َيا حُمَؿَّ

ٍء ُيْمِذيَك، ِمْن »ىَماَل: ش َكَعؿْ »اؿْمَتَؽْقَت؟ وَمَؼاَل:  ٕمِا٠ْمِم اهللِ َأْرقِقَك، ِمْن ُكلِّ يَشْ

، رواه اإلمام شلِّ َكْػٍس َأْو َعْيِ َٙما٠ِمٍد، اهللُ َيْشِػقَك ٕمِا٠ْمِم اهللِ َأْرقِقَك ََشِّ كُ 

 ( 2186) مسؾؿ رمحف اهلل:
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ـِ َماًمٍِؽ، وَمَؼاَل صَماسمٌِت: َيا َأسَما مَحَْزَة، اؿْمَتَؽقُْت، وَمَؼاَل   -54 وقمـ َأَكِس سْم

ُفمَّ َربَّ الـَّاِس، »غَم، ىَماَل: ؟ ىَماَل: سمَ ملسو هيلع هللا ىلصسمُِرىْمَقِة َرؾُمقِل اهللَِّ  َأْرقِقَك َأَكٌس: َأَٓ  الؾَّ

َّٓ َأْكَت، ١ِمَػاًء َٓ ُيَغادُِر ٠َمَؼًَم  اِْم، َٓ ١َماِْمَ إِ  ش.ُمْذِهَب الَباِس، ا١ْمِف َأْكَت الشَّ

 .سؾؿوم ًمبخاريرواه اإلمام ا

 انسلٛح يٍ احلًّ ٔانعني
ـْ َأَكٍس: َأنَّ َأسَما ـَمْؾَحَة َوَأَكَس   -55 ـَ اًمـَّرْضِ يَمَقَياُه، َويَمَقاُه َأسُمق  وقَم سْم

ـِ  قَمبَّادُ ـَمْؾَحَة سمَِقِدِه، َوىَماَل  ـْ َأَكِس سْم ـْ َأيِب ىماَِلسَمَة، قَم ـْ َأيُّقَب، قَم ـُ َمـُْصقٍر، قَم سْم

ـَ ملسو هيلع هللا ىلص َأِذَن َرؾُمقُل اهللَِّ »َماًمٍِؽ، ىَماَل:  ـَ إَْكَصاِر َأْن َيْرىُمقا ِم َْهِؾ سَمْقٍت ِم ِٕ

ـْ َذاِت اِلَـِْب، َوَرؾُمقُل اهللَِّ »ىَماَل َأَكٌس: ش ُُٕذنِ احلَُؿِة َوا ، ملسو هيلع هللا ىلص يُمِقيُت ِم طَملٌّ

ـُ صَماسمٍِت، َوَأسُمق ـَمْؾَحَة يَمَقايِن  ـُ اًمـَّرْضِ َوَزْيُد سْم  ش.َوؿَمِفَديِن َأسُمق ـَمْؾَحَة َوَأَكُس سْم

 ومسؾؿ.رواه اإلمام اًمبخاري 

ـْ قَماِئَشَة، َرِِضَ اهللَُّ قَمـَْفا ىَماًَمْت:  -56 َأْو َأَمَر ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَريِن َرؾُمقُل اهللَِّ »وقَم

ـَ اًمَعلْمِ  ىَمك ِم  ش.َأْن ُيْسؽَمْ

ذم اًمسالم سماب أظمرضمف مسؾؿ (131/ 7رواه اإلمام اًمبخاري رمحف اهلل:)

 [.2195اؾمتحباب اًمرىمقة مـ اًمعلم واًمـؿؾة واحلؿة واًمـظرة. رىمؿ ]
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حيٍ انسلٛح 
َ
ه
ْ
ً
َّ
 انُ

ـَ احلَُؿِة واًمَعلْمِ ذم   ملسو هيلع هللا ىلص صرظمَّ » :ىمالأكف أكس قمـ  -57 ىْمقَِة ِم اًمرُّ

 .مسؾؿ رواه .شواًمـَّْؿَؾةِ 

 انضحس 
ـْ قَماِئَشَة، َرِِضَ اهللَُّ قَمـَْفا ىَماًَمْت: ؾَمَحَر َرؾُمقَل اهللَِّ  -58 َرضُمٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلصقَم

ـُ إقَْمَصِؿ، طَمتَّك يَماَن َرؾُمقُل اهللَِّ  ـْ سَمـِل ُزَرْيٍؼ، ُيَؼاُل ًَمُف ًَمبِقُد سْم قَُّؾ  ملسو هيلع هللا ىلصِم إًَِمْقِف  ُُيَ

َء َوَما وَمَعَؾُف، طَمتَّك إَِذا يَماَن َذاَت َيْقٍم َأْو َذاَت ًَمْقَؾٍة َوُهَق  ْ ُف يَماَن َيْػَعُؾ اًمٌمَّ َأكَّ

َيا قَماِئَشُة، َأؿَمَعْرِت َأنَّ اهللََّ َأوْمَتايِن ومِقاَم  "قِمـِْدي، ًَمؽِـَُّف َدقَما َوَدقَما، صُمؿَّ ىَماَل: 

، اؾْمَتْػَتقُْتُف ومِقِف، َأشَمايِن  ا قِمـَْد َرْأِد، َوأظَمُر قِمـَْد ِرضْمكَمَّ  َرضُماَلِن، وَمَؼَعَد َأطَمُدُُهَ

ـْ ـَمبَُّف؟  ضُمِؾ؟ وَمَؼاَل: َمْطُبقٌب، ىَماَل: َم ا ًمَِصاطِمبِِف: َما َوضَمُع اًمرَّ وَمَؼاَل َأطَمُدُُهَ

؟ ىَماَل: ذِم ُمْشٍط َوُمَشا
ٍ
ء ـُ إقَْمَصِؿ، ىَماَل: ذِم َأيي َرْ ـَمٍة، َوضُمػي ىَماَل: ًَمبِقُد سْم

ـَ ُهَق؟ ىَماَل: ذِم سمِئِْر َذْرَواَن   ملسو هيلع هللا ىلصوَمَلشَماَها َرؾُمقُل اهللَِّ  "ـَمْؾِع َكْخَؾٍة َذيَمٍر. ىَماَل: َوَأْي

ـْ َأْصَحاسمِِف، وَمَجاَء وَمَؼاَل:  ، َأْو »ذِم َكاٍس ِم
ِ
َيا قَماِئَشُة، يَمَلنَّ َماَءَها ُكَؼاقَمُة احِلـَّاء

َقاـملِمِ  يَمَلنَّ ُرُءوَس َكْخؾَِفا ُرُءوُس  ىُمْؾُت: َيا َرؾُمقَل اهللَِّ: َأوَمالَ ش اًمشَّ

ا»اؾْمَتْخَرضْمَتُف؟ ىَماَل:  َر قَمغَم اًمـَّاِس ومِقِف َذًّ ش ىَمْد قَماوَمايِن اهللَُّ، وَمَؽِرْهُت َأْن ُأصَمقي

 .وَمَلَمَر ِِبَا وَمُدومِـَْت 
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 .( 5763) ومسؾؿ. اًمبخاريرواه  

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْف َأنَّ و -59 اْ٘مَتـُِبوا  "ىَماَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرؾُمقَل اهللَِّ  قَم

ُك  ْ ْحرُ سمِاهللَِّاٛمُوٕمَِؼاِت: الْشِّ  (137/ 7) ومسؾؿ.اًمبخاري  .رواه" ، َوالسِّ

[5764 ] 

 لهح انطعاويٍ احلًٛح  
ُث: َأنَّ اًمـَّبِلَّ  -60  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ َأيب ؾَمِعقٍد اْلُْدِريَّ َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْف، ُُيَدي

ـْ »ؼَمِ َوضَمَؾْسـَا طَمْقًَمُف، وَمَؼاَل: ضَمَؾَس َذاَت َيْقٍم قَمغَم اعمِـْ  إيِني ُِمَّا َأظَماُف قَمَؾْقُؽْؿ ِم

ْكَقا َوِزيـَتَِفا ـْ َزْهَرِة اًمدُّ وَمَؼاَل َرضُمٌؾ: َيا َرؾُمقَل اهللَِّ، ش سَمْعِدي، َما ُيْػَتُح قَمَؾْقُؽْؿ ِم

؟ وَمَسَؽَت اًمـَّبِلُّ  ي  ملسو هيلع هللا ىلصا ؿَمْلُكَؽ؟ شُمَؽؾيُؿ اًمـَّبِلَّ ، وَمِؼقَؾ ًَمُف: مَ ملسو هيلع هللا ىلصَأَوَيْلِِت اْلػَْمُ سمِاًمنمَّ

طَمَضاَء، وَمَؼاَل:  ُف ُيـَْزُل قَمَؾْقِف؟ ىَماَل: وَمَؿَسَح قَمـُْف اًمرُّ ـَ »َوَٓ ُيَؽؾيُؿَؽ؟ وَمَرَأْيـَا َأكَّ َأْي

اِئُؾ؟ ُف مَحَِدُه، وَمَؼاَل: ش اًمسَّ َّا ُيـْبُِت »َويَمَلكَّ ، َوإِنَّ ِِم ِّ ُه َٓ َيْلِِت اخَلْٝمُ ٕمِالْشَّ ٕمِقُع  إِكَّ الرَّ

َٖماَها  ْت َٚماِِصَ اِء، َأَكَؾْت َٙمتَّى إَِذا اْمَتدَّ َّٓ آكَِؾَة اخَلُْضَ ، إِ َيْؼُتُل َأْو ُيؾِمُّ

ٌة  ْؿِس، َفَثَؾَطْت َوَٕمالَْت، َوَرَٖمَعْت، َوإِنَّ َهَذا اٛمَاَل َٚمُِضَ ا٠ْمَتْؼَبَؾْت َعْيَ الشَّ

بِقِل  ُٙمْؾَوٌة، َفـِْعَم َصاِٙمُب اٛمُْسؾِِم َما َأْعَطى  -ِمـُْه اٛمِْسؽَِي َوالَقتِقَم َوإْمَن السَّ

ِه، َكالَِّذي َيْلُكُل َوَٓ َيْشَبُع،  - ملسو هيلع هللا ىلصَأْو َكََم َقاَل الـَّبِيُّ  ُه َمْن َيْلُٚمُذُه ٕمَِغْٝمِ َٙمؼِّ َوإِكَّ

 1396( 2/121رواه اًمبخاري )ش َوَيُؽوُن ١َمِفقًدا َعَؾْقِه َيْوَم الِؼَقاَمةِ 
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ؾؿ ذم اًمزيماة سماب َتقف ما ُيرج مـ زهرة اًمدكقا رىمؿ مسو( 2/532)

1052] 

 محٛح َثٕٚح  
يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمثامن يعـل اسمـ قمػان، يؼقل ؾمؿعت رؾمقل اهلل  قمـ -61

ٓ يُض مع ا٠مؿه يشء، ْم إرض، وٓ ْم السَمء،  اًمذيمن قال ٕمسم اهلل »

وهو السؿقع العؾقم، ٗمالث مرات، مل ٖمصبه فجلة ٕمالء، ٙمتى يصبح، ومن 

 .شٙمي يصبح ٗمالث مرات، مل ٖمصبه فجلة ٕمالء ٙمتى يؿيسقاهلا 

وىمال: وملصاب أسمان سمـ قمثامن، اًمػاًمج، ومجعؾ اًمرضمؾ اًمذي ؾمؿع مـف  

ما لك ٖمـظر إٔم؟ فواهلل ما كذٕمت عٜم عثَمن »احلديث يـظر إًمقف، ومؼال ًمف: 

، ولؽن القوم الذي أصإمـي فقه ما أصإمـي ملسو هيلع هللا ىلصوٓ كذب عثَمن عٜم الـبي 

  .شقوهلاغضبت فـسقت أن أ

  .[176]ص: يمذا رواه اًمـسائل .[5088]( 323/ 4داود ) قأسم رواه

 [. 92] (172ًمضقاء اعمؼدد إمراض أو اًمطب اًمـبقي )ص: ورواه ا

 غضم انٛد لثم انُٕؤيُٓا 
من كام  ":ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أيب هريرة رِض اهلل قمـف ىمال ىمال َرؾُمقَل اهللَِّ   -62

 ."إٓ كػسه يشء فال يؾومن وملصاسمف يغسؾفوْم يده غؿر فؾم 
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 (145إمراض أو اًمطب اًمـبقي ًمؾضقاء اعمؼدد )ص: وهق ذم 

طمدصمـا أمحد سمـ يقكس، طمدصمـا ومؼال:  [3852] (366/ 3داود ) قأسم رواه

زهػم، طمدصمـا ؾمفقؾ سمـ أيب صاًمح، قمـ أسمقف، قمـ أيب هريرة، ىمال: ىمال 

من كام وْم يده غؿر، ومل يغسؾه فلصإمه يشء، فال يؾومن : »ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 .شإٓ كػسه

 .إًمباين اًمشقخ فحصحو، ؾمـاد صحقحإوهذا 

 صؤال اهلل انعافٛح  

ُف َأَمَر َرضُماًل، إَِذا َأظَمَذ َمْضَجَعُف ىَماَل:  -63 ـِ قُمَؿَر، َأكَّ ـْ قَمبِْد اهللِ سْم قَم

ا َوَِمَْقاَها، إِْن َأْٙمَقْقَتَفا» اَها، َلَك َِمَاُُتَ  الؾُفمَّ َٚمَؾْؼَت َكْػيِس َوَأْكَت َٖمَوفَّ

ا، الؾُفمَّ إِنِّ َأ٠ْمَلُلَك اْلَعافَِقةَ   .شَفاْٙمَػْظَفا، َوإِْن َأَمتََّفا َفاْغِػْر هَلَ

ـْ   ـْ قُمَؿَر، ِم ـْ ظَمػْمٍ ِم ـْ قُمَؿَر؟ وَمَؼاَل: ِم وَمَؼاَل ًَمُف َرضُمٌؾ: َأؾَمِؿْعَت َهَذا ِم

 َرؾُمقِل اهللِ َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ.

 (2712رواه مسؾؿ )

ـْ قَمبْ  -64 ـُ َأيِب َأْورَم وَمَؼَرْأشُمُف، وَمنَِذا ومِقِف: َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَم ُد اهللَِّ سْم

، َوؾَمُؾقا اهللََّ اًمَعاومِقَةَ »قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ ىَماَل:   رواه اًمبخاري ش َٓ شَمَتَؿـَّْقا ًمَِؼاَء اًمَعُدوي

 [.7237] ومسؾؿ.
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ف وؾمؾؿ وقمـ اسمـ قمؿر، يؼقل: َل يؽـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾق -65

الؾفم إن أ٠مللك »يدع همٓء اًمدقمقات، طملم يؿز، وطملم يصبح: 

العافقة ْم الدكقا وأٚمرة، الؾفم إن أ٠مللك العػو والعافقة ْم ديـي ودكقاي 

وأهِل ومأم، الؾفم ا٠مٟم عوراِت، وآمن روعاِت، الؾفم اٙمػظـي من ٕمي 

عظؿتك يدي، ومن ٚمؾػي، وعن يؿقـي، وعن ١مَمٔم، ومن فوقي، وأعوذ ٕم

 « .أن أغتال من حتتي

 ش. ىمال ويمقع يعـل اْلسػ»ىمال أسمق داود: 

ىمال إًمباين رمحف اهلل: صحقح. وهق ذم [.5074رواه أسمق داود ] 

 اًمصحقح اعمسـد ًمإلمام اًمقادقمل رمحف اهلل. 

 

 

 

 

  

 اكتفك واحلؿد هلل
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 19 ................................................ لؾجرح اٛمحروق احلصٝم

 19 ............................................... العي عؾقه وقع ٛمن الغسل

 20 ........................................... الشفوة عالج والصوم الـؽاح

 ظمطل! اإلؿمارة اعمرضمعقة همػم معّرومة. .............................. الؽٞم عالج

 ظمطل! اإلؿمارة اعمرضمعقة همػم معّرومة. ........... اإل٠مـاد صحقح[: إلبان قال]
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