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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

وعلى آلو  ،ددنا وحبينا زلم  الم على نبيٍّو الكرمي، سيٍّ الة والس  احلمد هلل ربٍّ العادلني، والص  
 وصحبو أمجعني.

 نْ ت مِ جَ رَ رب عليو، خَ ختصُّ ادلرض وفضل الص  اسة فيها أربعون حديثًا نبويًا، فهذه كر   أمَّا بعُد:
، واستيقظ على الذىاب معها إىل سلترٍب، على مساع أنني أمٍّي تقلبها وأنا أادلعاناة، إْذ كتبتُ  مِ حِ رَ 

ا يف )البنكرياس(، واهلل وْحَده يعلم األمل  مبرضٍ  ابتليتْ  أو إىل عيادٍة، أو إىل مستشفى؛ ذلك أَّن 
 ونعيشو؛ فقلوبنا تكاد أْن خترج ِمْن أجسادنا قبل خروج نتائج التحليالتوالبالء الذي تعيشو 

، ومن مل يعان ال يدرك ادلعاين، ونسأل اهلل الس المة لنا وجلميع الصور الشُّعاعيةأو  ادلرضية،
 ادلسلمني.
أخفٍّف عنها  -وما زلتُ -وإذا كان احلال على ما وصفُت، واألمر على ما بي نت، فإينٍّ كنت  
حفويي ِمَن األحادي  النبوي ة، على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التحي ة، فأر  أرر التذكر مب

حسًنا؛ ودل ا رأيُت ذلك نشطت يف تصنيف ىذه الرسالة؛ ليعم النفع؛ رجاء أن تقع يف يد إخواين 
ليعلموا أن  اهلل ادلرضى؛ لتكون سلوة ومواساة وتذكرًا ذلم؛ فإن  بتذك ر اجلزاء يهون وجع البالء، و 

ما ابتالىم ذلواَّنم عليو، قال اهلل خادتًا قصة نبيٍّو أيوب عليو وعلى نبينا الصالة والسالم: 
َأي: وجعلناُه : )ٕٖٙ/٘ىـ( رمحو اهلل يف تفسرهٗٚٚقال اإلمام ابن كثر) ،{َوِذْكَرى ِلْلَعاِبِدينَ }

ا  ؛يف ذلَك ُقدوةً  وليتأس وا بو يف الص رب على  ؛ذِلواَِّنم علينا ؛ذلكَ  فعلنا ِِبِملَِئال  َيُظن  أَىل البالء أَّن 
  .( ذلكيفكمة البالغة باده مبا يشاء، ولو احلعالل و وابتالئو ل مقدورات

ىـ( رضي اهلل ٙٚٙىذا، وإين قد جعلتها أربعني حديثًا؛ تيمًنا باألربعني النووية؛ لإلمام النووي)
(، األربعون النبوية في سلوة المريضانتشارىا، وقد أمسيتها: )عنو، اليت عم  نفعها، وبورك يف 

، راجًيا ِمَن اهلل ُغْنَمها، وشلن يقرؤىا عليها اسلر جة زلكومً  وقد جاءت متفرقة ادلعاين، متباينة ادلباين،
الدُّعاء ألمٍّ كاتبها بالشفاء العاجل.

وكتب ذلك: د. زكريا شعبان الكبيسي/ الرمادي العراقية
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ب ثبىذعبء وال رزعجو اإلجبثخ
ً
 طت ّفس

ُيْسَتَجاُب عْن َأِب ُىرَيـْرََة َرِضَي اهلُل َعْنُو: َأن  َرُسوَل الل ِو َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم قَاَل: )) .0
 . (ٔ)((يـَُقوُل: َدَعْوُت فـََلْم ُيْسَتَجْب ِليأِلََحدُِكْم َما َلْم يـَْعَجْل، 

 
 أثشش فَب ٍِ داء إال وىه دواء

َما أَنـَْزَل اللَُّو َداًء ِإَّلَّ )) َعْن َأِب ُىرَيـْرََة َرِضَي الل ُو َعْنُو، َعِن الن ِبٍّ َصل ى اهللُ َعَلْيِو َوَسل َم قَاَل: .3
 )داء: مرض(.                                                                .(ٕ)((أَنـَْزَل َلُو ِشَفاءً 

 
 ثبهلل واصرب؛ فهى أسحٌ ثْب ٍِ أٍهبرْب

َّ
 أحسِ اىظِ

َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَْط اِب َرِضَي اهلُل َعْنُو، أَن ُو قَاَل: َقِدَم َعَلى َرُسوِل اهلِل َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم  .2
، َأَخَذْتُو فَأَْلَصَقْتُو بَِبْطِنَها َوأَ  ِبَسِْبٍ  ، تـَْبَتِغي، ِإَذا َوَجَدْت َصِبيًّا يف الس ِْبِ ْرَضَعْتُو، فَِإَذا اْمرَأٌَة ِمَن الس ِْبِ

؟(( قـُْلَنا: النَّارِ أَتـََرْوَن َىِذِه اْلَمْرَأَة طَارَِحًة َوَلَدَىا ِفي ))فـََقاَل لََنا َرُسوُل اهلِل َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم:
َللَُّو َأْرَحُم ِبِعَباِدِه ))اَل، َواهلِل َوِىَي تـَْقِدُر َعَلى َأْن اَل َتْطَرَحُو، فـََقاَل َرُسوُل اهلِل َصل ى اهللُ َعَلْيِو َوَسل َم:

 )طارحة: ُملقية(.                                                           .(ٖ)((ِمْن َىِذِه ِبَوَلِدَىا
 

 فشثل يطهشك ٍِ اىزّىة ؛ىزهْأ ّفسل
َعِن الن ِبٍّ َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم  رِيٍّ، َوَعْن َأِب ُىرَيـْرََة رضي اهلل عنهما،َعْن َأِب َسِعيٍد اخلُدْ  .4
َوََّل ُحْزٍن َوََّل َأًذى َوََّل َغمٍّ، َحتَّى َما ُيِصيُب الُمْسِلَم، ِمْن َنَصٍب َوََّل َوَصٍب، َوََّل َىمٍّ قَاَل: ))

 )نصب: تعب. وصب: مرض. غم: كرب(..(ٗ)((الشَّوَْكِة ُيَشاُكَها، ِإَّلَّ َكفََّر اللَُّو ِبَها ِمْن َخطَايَاهُ 

                                                           

 (.ٖٕ٘ٚ(، واللفظ لو، ومسلم)ٖٓٗٙأخرجو: البخاري)(  ٔ)
 (.ٛٚٙ٘(  أخرجو: البخاري)ٕ)
 (، واللفظ لو.ٕٗ٘ٚومسلم) (،ٜٜٜ٘(  أخرجو: البخاري)ٖ)
 (.ٖٕٚ٘(، واللفظ لو، ومسلٌم)ٔٗٙ٘(  أخرجو: البخاري)ٗ)
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أَرَأَْيَت َىِذِه ، قَاَل: قَاَل َرُجٌل لَِرُسوِل الل ِو َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم: َرِضَي اهلُل َعْنوُ  وَعنْ و  .5

َوِإْن َشوَْكًة َفَما )) قَاَل ُأَِبٌّ: َوِإْن قـَل ْت؟ قَاَل:((، َكفَّارَاتٌ )) اأْلَْمرَاَض ال يِت ُتِصيبُـَنا َما لََنا ِِبَا؟ قَاَل:
ْن اَل َيْشَغَلُو َعْن َحجٍّ، ((، قَاَل: َفَدَعا ُأَِبٌّ َعَلى نـَْفِسِو َأْن اَل يـَُفارَِقُو اْلَوْعُك َحَّت  ََيُوَت يف أَ فـَْوقـََها

َد َحر ُه َواَل ُعْمرٍَة َواَل ِجَهاٍد يف َسِبيِل الل ِو، َواَل َصاَلٍة َمْكُتوبٍَة يف مَجَاَعٍة َفَما َمس ُو إِْنَساٌن، ِإال  َوجَ 
 .ى(م  احل وعك:ال)                                                                  .(ٔ)َحَّت  َماتَ 

 
قَاَل: أََتى َرُجٌل الن ِب  َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم فـََقاَل:   َرِضَي اهلُل َعْنوُ  َأِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيٍّ َوَعْن  .6

، َوَسِقَم َجَسِدي، َوَذَىَب َماِل، فـََقاَل َرُسوُل الل ِو َصل ى اهللُ َعَلْيِو َوَسل َم: َر ِفي ََّل )) َكربَْت ِسِّنٍّ َخيـْ
َر ِفي َماٍل ََّل يـُْرزَُأ ِمْنُو ِإنَّ اللََّو ِإَذا َأَحبَّ َعْبًدا ابـَْتََلُه، َوِإَذا ابـَْتََل  َلى، َوََّل َخيـْ ُه َجَسٍد ََّل يـَبـْ

 )يبلى: يُبتلى. يرزأ: يصاب(.                                                         .(ٕ)((َصبـََّرهُ 
 
ِه، قَاَل: َعاَد َرُسوُل الل ِو َعْن ِبْشِر و  .7 ْبِن َعْبِد الل ِو ْبِن َأِب أَيُّوَب اأْلَْنَصارِيٍّ، َعْن أَبِيِو، َعْن َجدٍّ

َضْت َعْيِِّن َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم َرُجاًل ِمَن اأْلَْنَصاِر فََأَكب  َعَلْيِو َفَسأََلُو فـََقاَل: يَا َنِب  الل ِو َما َغمَ 
يَا َأِخي اْصِبْر، يَا َأِخي )) ُذ َسْبِع لََياٍل َواَل َأَحٌد ََيُْضُرين فـََقاَل َرُسوُل الل ِو َصل ى اهللُ َعَلْيِو َوَسل َم:ُمنْ 

 قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل الل ِو َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم:(( اْصِبْر؛ َتْخُرْج ِمْن ُذنُوِبَك َكَما َدَخْلَت ِفيَها
 أكب: لقاه يف وجهو(.ف)                   .(ٖ)((اَعاُت اأْلَْمَراِض َيْذَىْبَن ِبَساَعاِت اْلَخطَايَاسَ ))

 
 

                                                           

 (، ٚٗٗٚ(، والنسائي يف الكرب )ٓٛٔ(، وابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات)ٖٛٔٔٔ( أخرجو: أمحد)ٔ)
 (، ٖٕٕٔ(، والطرباين يف مسند الشاميني)ٜٕٕٔالطحاوي يف شرح مشكل اآلرار)(، و ٜٜ٘وأبو يعلى)
 (.٘ٗٛٚ(، واحلاكم)ٕٜٕٛ(، وصححو ابن حبان)ٜٜٓٗ، والبيهقي يف الشعب)٘ٛ/ٙيف احللية وأبو نعيم

 (، وىو من رواية احلسن عن ٔٛٔ(، ويف الصرب والثواب؛ لو)ٖٛ(  أخرجو: ابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات)ٕ)
 ، ومل يسمع منو.رضي اهلل عنو أِب سعيد

(، وفيو ٜ٘٘ٗ، والبيهقي يف الشعب)(ٕٚٓ(، ودتام يف فوائده)ٖٗادلرض والكفارات)(  أخرجو: ابن أِب الدنيا يف ٖ)
 (.ٜٔٙٗ)ٓٛ/ٗضعٌف. ينظر: فيض القدير؛ للمناوي
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  ؛الشض فال حتضُ أقعذكإرا 
َّ
 عَبىل رنزت مَب مْذ رعَيهب قجو الشضأ فإُ

ِإَذا َمِرَض م: ))ل  سَ وَ  وِ يْ لِ عَ  ى اهللُ ل  صَ  اهللِ  ولُ سُ رَ  الَ : قَ الَ قَ  وُ نْ عَ  اهللُ  يَ ضِ ى رَ سَ وْ  مُ ِب أَ  نْ عَ  .8
 )صحيًحا: سليًما(.         .(0)((الَعْبُد، َأْو َسافـََر، ُكِتَب َلُو ِمْثُل َما َكاَن يـَْعَمُل ُمِقيًما َصِحيًحا

 
  ؛ُ أعيبك الشض فبصربإ

َّ
 عبقجزه اجلْخ فإُ

َأِب رَبَاٍح، قَاَل: قَاَل ِل اْبُن َعب اٍس: َأاَل أُرِيَك اْمرَأًَة ِمْن أَْىِل اجلَن ِة؟ قـُْلُت:  ْبنِ  َعطَاءِ عن  .9
َْرأَُة الس ْوَداُء، أََتِت الن ِب  َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم فـََقاَلْت: ِإينٍّ ُأْصرَُع، وَ 

ِإينٍّ بـََلى، قَاَل: َىِذِه ادل
ِإْن ِشْئِت َصبَـْرِت َوَلِك الَجنَُّة، َوِإْن ِشْئِت َدَعْوُت اللََّو َأْن ))الل َو ِل، قَاَل:  أََتَكش ُف، فَادْعُ 

(( فـََقاَلْت: َأْصربُ، فـََقاَلْت: ِإينٍّ أََتَكش ُف، فَادُْع الل َو ِل َأْن الَ أََتَكش َف، َفَدَعا ذَلَايـَُعاِفَيكِ 
(ٕ). 

 
 فَب أّذ فيه إال مفبسح رّىة أو سفع دسجبد ؛أثشش

َها، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل الل ِو َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم: )) .01 َما ِمْن عن َعاِئَشَة َرِضَي الل ُو َعنـْ
 .(ٖ)((َخِطيَئةٌ  ُمْسِلٍم ُيَشاُك َشوَْكًة، َفَما فـَْوقـََها ِإَّلَّ ُكِتَبْت َلُو ِبَها َدرََجٌة، َوُمِحَيْت َعْنُو ِبَها

 
 صطفبء ىإلميبُ أٍبسحىال

َمَثُل َعْن َأِب ُىرَيـْرََة َرِضَي الل ُو َعْنُو، قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل ِو َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم: )) .00
َها الرِّيُح َكَفأَتْـَها، فَِإَذا ا ْعَتَدَلْت َتَكفَُّأ بِاْلَبََلِء، الُمْؤِمِن َكَمَثِل الَخاَمِة ِمَن الزَّرِْع، ِمْن َحْيُث أَتـَتـْ

  .(ٗ)((َوالَفاِجُر َكاأَلْرزَِة، َصمَّاَء ُمْعَتِدَلًة، َحتَّى يـَْقِصَمَها اللَُّو ِإَذا َشاءَ 
 )اخلامة: الغضة الرطبة من النبات. كفأهتا: أمالتها. صماء: صلبة شديدة(.                 

 
                                                           

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

َمْن يُِرِد اللَُّو ، قال: قَاَل َرُسوُل الل ِو َصل ى اهللُ َعَلْيِو َوَسل َم: ))َرِضَي اهللُ َعْنوُ  ُىرَيـْرَةَ عن أِب  .03
ًرا ُيِصْب ِمْنوُ   )يصب منو: أي يبتليو بادلصائب؛ ليثيبو عليها، ويطهره ِبا(.           .(ٔ)((ِبِو َخيـْ

 
 أسىح حسْخ ومفى ثه أسىح ىقذ مبُ ىنٌ يف سسىه اهلل 

، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل الل ِو َصل ى اهلُل َعَلْيِو وُ نْ عَ  اهللُ  يَ ضِ َعْن َعْبِد الل ِو بن مسعود رَ  .02
ُك  َأَجْل، ِإنِّي ُأوعَ ))َوَسل َم َوُىَو يُوَعُك، فـَُقْلُت: يَا َرُسوَل الل ِو، إِن َك لَُتوَعُك َوْعًكا َشِديًدا؟ قَاَل: 

َأَجْل، َذِلَك َكَذِلَك، َما ِمْن ))قـُْلُت: َذِلَك َأن  َلَك َأْجرَْيِن؟ قَاَل:  ((.َكَما يُوَعُك رَُجََلِن ِمْنُكمْ 
ُمْسِلٍم ُيِصيُبُو َأًذى، َشوَْكٌة َفَما فـَْوقـََها، ِإَّلَّ َكفََّر اللَُّو ِبَها َسيَِّئاتِِو، َكَما َتُحطُّ الشََّجَرُة 

 )الوعك: احلمى(.                                                                    .(ٕ)((َوَرقـََها
 

َها، قَاَلْت: و  .04 َما رَأَْيُت َأَحًدا َأَشدَّ َعَلْيِو الَوَجُع ِمْن َرُسوِل ))َعْن َعاِئَشَة َرِضَي الل ُو َعنـْ
                                   .(ٖ)((اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ 

              
 إرا أخز ٍْل شيئًب عىظل خريًا ٍْه

ْعُت الن ِب  َصل ى اهللُ َعَلْيِو َوَسل َم يـَُقوُل:  .05 ِإنَّ ))َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي الل ُو َعْنُو، قَاَل: مسَِ
ُهَما الَجنَّةَ اللََّو قَاَل: ِإَذا ابـْتَـَلْيُت َعْبِدي ِبَحِبيَبتَـْيِو َفَصبَـَر،  نَـْيوِ  ((َعوَّْضُتُو ِمنـْ  .(ٗ)يُرِيُد: َعيـْ

 
 
 

                                                           

 (.٘ٗٗ٘أخرجو: البخاري)(  ٔ)
 (.ٕٔٚ٘(، واللفظ لو، ومسلم)ٚٗٙ٘(  أخرجو: البخاري)ٕ)
 (.ٕٓٚ٘(، واللفظ لو، ومسلم)ٙٗٙ٘(  أخرجو: البخاري)ٖ)
 (.ٖ٘ٙ٘(  أخرجو: البخاري)ٗ)
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 فحىت صيبسرل فيهب خري وفري ؛ىيغزجط قيجل

ِإنَّ اهلَل َعزَّ َعَلْيِو َوَسل َم: ))ى اهلُل ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصل  َرِضَي اهلُل َعْنوُ  َعْن َأِب ُىرَيـْرَةَ  .06
َوَجلَّ يـَُقوُل يـَْوَم اْلِقَياَمِة: يَا اْبَن آَدَم َمِرْضُت فـََلْم تـَُعْدِني، قَاَل: يَا َربِّ َكْيَف َأُعوُدَك؟ َوأَْنَت 

َما َعِلْمَت أَنََّك َلْو ُعْدتَُو َربُّ اْلَعاَلِميَن، قَاَل: َأَما َعِلْمَت َأنَّ َعْبِدي ُفََلنًا َمِرَض فـََلْم تـَُعْدُه، أَ 
َلَوَجْدتَِني ِعْنَدُه؟ يَا اْبَن آَدَم اْسَتْطَعْمُتَك فـََلْم ُتْطِعْمِني، قَاَل: يَا َربِّ وََكْيَف ُأْطِعُمَك؟ َوأَْنَت 

؟ َأَما َعِلْمَت أَنََّك َلْو َربُّ اْلَعاَلِميَن، قَاَل: َأَما َعِلْمَت أَنَُّو اْسَتْطَعَمَك َعْبِدي ُفََلٌن، فـََلْم ُتْطِعْموُ 
َأْطَعْمَتُو َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي، يَا اْبَن آَدَم اْسَتْسَقْيُتَك، فـََلْم َتْسِقِني، قَاَل: يَا َربِّ َكْيَف 

ْو َسَقْيَتُو َأْسِقيَك؟ َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَن، قَاَل: اْسَتْسَقاَك َعْبِدي ُفََلٌن فـََلْم َتْسِقِو، َأَما ِإنََّك لَ 
 .(ٔ)((َوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي

 
ْعُت َرُسوَل الل ِو َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم يـَُقوُل:الَ قَ  وُ نْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ  سٍ نَ أَ  نْ عَ و  .07 أَيَُّما )) : مسَِ

قَاَل: ((، َغَمَرْتُو الرَّْحَمةُ رَُجٍل َعاَد َمرِيًضا، فَِإنََّما َيُخوُض ِفي الرَّْحَمِة، فَِإَذا قـََعَد ِعْنَد اْلَمرِيِض 
ُتَحطُّ َعْنُو : ))فـَُقْلُت: يَا َرُسوَل الل ِو َىَذا الص ِحيُح ال ِذي يـَُعوُد اْلَمرِيَض، فَاْلَمرِيُض َما َلُو؟ قَالَ 

 )غمرتو: وسعتو وغطتو. حتطُّ عنو: ترتفع عنو(.                                       .(ٕ)((ُذنُوبُوُ 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٜٕٙ٘(  أخرجو: مسلم)ٔ)
(، واللفظ لو، واحلارث ٜ٘(، وابن أِب دنيا يف ادلرض والكفارات)ٖٖٚٙٔوأمحد)(، ٗٙٚٙ(  أخرجو: عبد الرزاق)ٕ)

(، وأبو نعيم يف ٜٔ٘(، ويف الصغر؛ لو)ٔ٘ٛٛ(، والطرباين يف األوسط)ٜٕٖٗ(، وأبو يعلى)ٕٕ٘يف مسنده)
(. وإسناده ضعيف. ينظر: رلمع ٛٗٚٛ(، والبيهقي يف الشعب)ٔٔٔ، ويف تأريخ أصبهان؛ لو)ٔٙٔ/ٛاحللية
 .ٔٗٔ/ٖ، وفيض القديرٜٕٚ/ٕزوائدال
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 السيٌ يف ّعَخ سغٌ االثزالء

بـََلَغْت ، (ٔ){ِبوِ  ُيْجزَ  ُسوًءا يـَْعَملْ  َمنْ } :، قَاَل: َلم ا نـَزََلتْ َرِضَي اهلُل َعْنوُ  َعْن َأِب ُىرَيـْرَةَ  .08
َلًغا َشِديًدا، فـََقاَل َرُسوُل اهلِل َصل ى اهللُ َعَلْيِو َوَسل َم:  ُدوا، فَِفي ُكلِّ قَارِبُوا، ))ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َمبـْ َوَسدِّ

  .(ٕ)((َما ُيَصاُب ِبِو اْلُمْسِلُم َكفَّارٌَة، َحتَّى النَّْكَبِة يـُْنَكبُـَها، َأِو الشَّوَْكِة ُيَشاُكَها
 )النكبة: ما يصيب اإلنسان من احلوادث(.                                                   

 
 
 
 أّذ رهت ي

َّ
 ى ثبلشضْق

ُهما َعْبِد اهللِ  ْبنِ  عن َجاِبر .09 ، َأن  َرُسوَل اهلِل َصل ى اهللُ َعَلْيِو َوَسل َم، َدَخَل َعَلى َرِضَي اهللُ َعنـْ
 ((،؟َما َلِك؟ يَا أُمَّ السَّاِئِب َأْو يَا أُمَّ اْلُمَسيِِّب تـَُزْفزِِفينَ ))أُمٍّ الس اِئِب أَْو أُمٍّ اْلُمَسيٍِّب فـََقاَل: 

ََّل َتُسبِّي اْلُحمَّى، فَِإنَـَّها ُتْذِىُب َخطَايَا بَِني آَدَم، َكَما ))اَل بَاَرَك اهللُ ِفيَها، فـََقاَل:  قَاَلْت: احلُْم ى،
  .(ٖ)((يُْذِىُب اْلِكيُر َخَبَث اْلَحِديدِ 
 (.ب : ما تلقيو النار من وسخ احلديد)تزفزفني: تتحركني ترتعدين. خ                        

 
ِإنَّ اللََّو )) ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل ِو َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم:َرِضَي اهلُل َعْنوُ  أَُماَمةَ َعْن َأِب  .31

ُهْم َمْن َيْخرُ  ُج  لَُيَجرُِّب َأَحدَُكْم بِاْلَبََلِء َوُىَو َأْعَلُم ِبِو َكَما ُيَجرُِّب َأَحدُُكْم َذَىَبُو بِالنَّاِر َفِمنـْ
بْ  ُهْم َمْن َيْخُرُج َكالذََّىِب ُدوَن َذِلَك َكالذََّىِب اْْلِ رِيِز َفَذِلَك الَِّذي َنجَّاُه اللَُّو ِمَن السَّيَِّئاِت، َوِمنـْ

ُهْم َمْن َيْخُرُج َكالذََّىِب اأْلَْسَوِد َفَذِلَك الَِّذي َقِد  ، َوِمنـْ َفَذِلَك الَِّذي َيُشكُّ بـَْعَض الشَّكِّ
 )اإلبريز: اخلالص(.                                                                   .(ٗ)((افْـُتِتنَ 

                                                           

 .ٖٕٔ: ، من اآليةسورة النساء(  ٔ)
 (.ٕٗٚ٘(  أخرجو: مسلم)ٕ)
 (.ٕ٘ٚ٘(  أخرجو: مسلم)ٖ)
(، ٜٗ٘ٗ(، والبيهقي يف الشعب)ٜٛٙٚ(، والطرباين يف الكبر)ٕٚ(  أخرجو: ابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات)ٗ)

 (، والصواب ضعفو؛ وذلك أن  مداره على عفر بن معدان، وفيو ضعٌف، وقد نص  ٛٚٛٚوصححو احلاكم)
 (.ٜٚٙ٘ترمجة)ٖٛ/ٖميزان االعتدال. ينظر: يكثر عن سليم، عن أِب أمامة مبا ال أصل لوأبو حامت على أنو 
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 الشض ميْع

 
 ل ينزت األجش ىلل وسث

ِإنَّ ))، قَاَل: ُكن ا َمَع الن ِبٍّ َصل ى اهللُ َعَلْيِو َوَسل َم يف َغزَاٍة، فـََقاَل: رضي اهلل عنو َعْن َجاِبرٍ  .30
 .(ٔ)((ِسْرُتْم َمِسيًرا، َوََّل َقَطْعُتْم َواِديًا، ِإَّلَّ َكانُوا َمَعُكْم، َحَبَسُهُم اْلَمَرضُ بِاْلَمِديَنِة َلرَِجاًَّل َما 

 (.منعهم . حبسهم: عربمت )قطعتم:                                                           
 

ُهَما عْن َعْبِد الل ِو ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ  .33 ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل ِو َصل ى اهللُ َرِضَي اهلُل َعنـْ
ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َكاَن َعَلى َطرِيَقٍة َحَسَنٍة ِمَن اْلِعَباَدِة، ثُمَّ َمِرَض، ِقيَل ِلْلَمَلِك )) َعَلْيِو َوَسل َم:

 .(ٕ)((يًقا، َحتَّى ُأْطِلَقُو، َأْو َأْكِفَتُو ِإَليَّ اْلُموَكَِّل ِبِو: اْكُتْب َلُو ِمْثَل َعَمِلِو ِإَذا َكاَن طَلِ 
 أتوفاه(. :)طليًقا: معاىف. أكفتو: أضمو، أي                                                  

 
 ال ىيطهشكإ ؛ٍب اثزالك

َها َعْن أُمٍّ اْلَعاَلءِ  .32 ، قَاَلْت: َعاَدين َرُسوُل الل ِو َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم َوأَنَا َرِضَي اهلُل َعنـْ
أَْبِشِري يَا ُأمَّ اْلَعََلِء، فَِإنَّ َمَرَض اْلُمْسِلِم يُْذِىُب اللَُّو ِبِو َخطَايَاُه، َكَما ُتْذِىُب ))َمرِيَضٌة، فـََقاَل: 

 (.الفضة إذا أذيباو  الذىب ىو ما تلقيو النار من وسخب : )خ.(ٖ)((النَّاُر َخَبَث الذََّىِب َواْلِفضَّةِ 
 
 
 
 
 

                                                           

 (، من حدي  أنس رضي اهلل عنو.ٖٕٗٗ، وأخرجو: البخاري)(ٜٔٔٔ(  أخرجو: مسلم)ٔ)
، والبيهقي ٜٖٓ/ٛ(، وأبو نعيم يف احلليةٖٕٔٗوالبزار)(، واللفظ لو، ٜ٘ٛٙ(، وأمحد)ٖٕٛٓٓ(  أخرجو: معمر)ٕ)

 (.ٕٙوالكفارات)(، وابن أِب الدنيا يف ادلرض ٙٗ٘ٙيف الكرب )
(، وأبو نعيم يف معرفة ٖٓٗوالطرباين يف الكبر) واللفظ لو، (،ٕٜٖٓ(، وأبو داود)ٗٙ٘ٔ(  أخرجو: عبد بن محيد)ٖ)

يف فيض  ، وجو د إسناده ادلناويُّ ٕٓٓ/ٕنو ابن مفلح يف اآلداب الشرعيةاحلدي  حس  و (. ٜٜ٘ٚالصحابة)
 .ٗٔ/ٚالقدير
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 عبفيزل قذ رزَْبهب ٍشظًب يىً اىقيبٍخ
يـََودُّ َأْىُل )) ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم:َرِضَي اهلُل َعْنوُ  َعْن َجاِبرٍ  .34

نـَْيا َأْىُل الَبََلِء الثَـَّواَب َلْو َأنَّ ُجُلوَدُىْم َكاَنْت قُِرضَ الَعاِفَيِة يـَْوَم الِقَياَمِة ِحيَن يـُْعَطى  ْت ِفي الدُّ
 )قرضت: قطعت(.                                                             .(ٔ)((بِالَمَقارِيضِ 

  
 ٍِ حجه ىل جعو طشقًب ىطهبسرل

َما يـََزاُل قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم: ))، َرِضَي اهلُل َعْنوُ  َعْن َأِب ُىرَيـْرَةَ  .35
 .(ٕ)((الَبََلُء بِالُمْؤِمِن َوالُمْؤِمَنِة ِفي نـَْفِسِو َوَوَلِدِه َوَماِلِو َحتَّى يـَْلَقى اللََّو َوَما َعَلْيِو َخِطيَئةٌ 

 
َأِب ُعبَـْيَدَة ْبِن اجلَْر اِح نـَُعوُدُه ِمْن َشْكًو  عْن ِعَياِض ْبِن ُغطَْيٍف، قَاَل: َدَخْلَنا َعَلى و  .36

َفُة قَاِعَدٌة ِعْنَد رَْأِسِو، قلنا: َكْيَف بَاَت أَبُو ُعبَـْيَدَة؟ قَاَلْت: َوالل ِو َلَقدْ  بَاَت بَِأْجٍر،  َأَصابَُو، َواْمرَأَتُُو حُتَيـْ
فَأَقْـَبَل َعَلى اْلَقْوِم ِبَوْجِهِو،  -ْقِباًل ِبَوْجِهِو َعَلى احْلَاِئِط وََكاَن مُ  -فـََقاَل أَبُو ُعبَـْيَدَة: َما ِبتُّ بَِأْجٍر 

الل ِو  فـََقاَل: َأال َتْسأَلُوَنِِّن َعم ا قـُْلُت؟ قَاُلوا: َما أَْعَجبَـَنا َما قـُْلَت، فـََنْسأَُلَك َعْنُو. قَاَل: مسَِْعُت َرُسولَ 
َمِن أنـَْفَق نـََفَقًة فَاِضَلًة ِفي َسِبيِل اللَِّو، فَِبَسْبِع ِماَئٍة، َوَمِن أنـَْفَق )) َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم يـَُقوُل:

                                                           

(، والبيهقي ٕٔٗوالطرباين يف الصغر) (،ٕٕٓوابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات) (،ٕٕٓٗأخرجو: الرتمذي)(  ٔ)
َوَىَذا (. قال الرتمذي عقيبو: )ٜٓٔاخلليلي يف اإلرشاد)(، و ٖ٘٘ٙ(، ويف الكرب ؛ لو)ٜٔ٘ٗيف الشعب)

احلدي  عن األعمِش، عن َىَذا  وقْد رو  بعُضُهم: ،حديٌ  غريٌب ال نَعرِفُُو ِبَذا اإِلسناد ِإال  من ىذا الوجو
 (.ٜٕٕٖو الدارقطِّن يف العلل باالنقطاع)َذا(. وأعل  شيًئا من ى ؛طلحة بِن ُمَصرٍٍّف، عن مسروٍق، قولوُ 

 (،ٜٗٗ(، والبخاري يف األدب ادلفرد)ٕٓٗاد يف الزىد)(، وىن  ٜ٘ٛٚ(، وأمحد)ٔٔٛٓٔ(  أخرجو: ابن أِب شيبة)ٕ)
 (، ٓٗ(، ويف ادلرض والكفارات؛ لو)ٛٓٔ)لصرب والثواب عليويف ا وابن أِب الدنيا (،ٜٜٖٕوالرتمذي)
(، ويف الشعب؛ ٖٙٚ)(، والبيهقي يف اآلدابٔٙٗ(، وابن شاىني يف فضائل األعمال)ٕٜٔ٘وأبو يعلى)

(، ٕٔٛٔاحلاكم)(، و ٖٜٕٔابن حبان)و  (،ٜٜٖٕالرتمذي) (. وصححوٖٗ٘ٙ(، ويف الكرب ؛ لو)ٖٜٙٚلو)
 .ٕ٘ٙ/ٖعيم يف احلليةوأبو نُ 
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ا َلْم َعَلى نـَْفِسِو َوَأْىِلِو، َأْو َعاَد َمرِيًضا، َأْو َماَز َأًذى، فَاْلَحَسَنُة ِبَعْشِر َأْمثَاِلَها، َوالصَّْوُم ُجنٌَّة مَ 

 (.حناه وأزالو :ازَ )مَ               .(ٔ)((بَِبَلٍء ِفي َجَسِدِه فـَُهَو َلُو ِحطَّةٌ  َيْخرِقْـَها، َوَمِن ابـَْتَلُه اللَّوُ 
 

ْعُت الن ِب  َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم يـَُقولُ َرِضَي اهلُل َعْنُو َعْن َجاِبٍر  .37 َما ِمْن ُمْؤِمٍن : ))قَاَل: مسَِ
 .(ٕ)((َمْسَلَمٍة، َيْمَرُض َمَرًضا ِإَّلَّ َقصَّ اللَُّو بِِو َعْنُو ِمْن َخطَايَاهُ َوََّل ُمْؤِمَنٍة، َوََّل ُمْسِلٍم َوََّل 

 )قص: نقص وأخذ(.                                                                        
ِه، أَن وُ  .38 َدَخَل َعَلى َأِب الد ْرَداِء  َعْن َسْهِل ْبِن ُمَعاِذ ْبِن أََنٍس اجْلَُهِِّنٍّ، َعْن أَبِيِو َعْن َجدٍّ

ُقوُل: فـََقاَل: بِالصٍّح ِة اَل بِاْلَمَرِض، فـََقاَل أَبُو الد ْرَداِء: مسَِْعُت َرُسوَل الل ِو َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم يَـ 
َبُو ِمْثُل ُأُحدٍ )) ، َفَما َيَدُعُو َوَعَلْيِو ِمْن َذِلَك ِإنَّ الصَُّداَع َواْلَمِليَلَة ََّل تـََزاُل بِاْلُمْؤِمِن َوِإنَّ َذنـْ

 (.. خردل: نبات معروفحرارة احلمى ووىجها)ادلليلة:              .(ٖ)((ِمثْـَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ 
 
 

 

                                                           

(، ٜٓٙٔ(، وأمحد)ٕٚٗٙٙ(، ويف ادلصنف؛ لو)ٓٔٔ(، وابن أِب شيبة يف األدب)ٕٕٗالطيالسي)(  أخرجو: ٔ)
(، ٔٔٛ(، وادلروزي يف تعظيم قدر الصالة)ٖٚ(، وابن أِب عاصم يف اجلهاد)ٖٚٚٔواللفظ لو، والدارمي)

(، والطحاوي ٙٛ(، والدوالِب يف الكىن واألمساء)ٜٛٚ(، وأبو يعلى)ٕٗ٘٘ويف الكرب ؛ لو) ،(ٖٖٕٕوالنسائي)
(، ويف فضائل ٜٕٖٗ(، والبيهقي يف الشعب)ٕ٘ٙ(، والشاشي يف مسنده)ٕٕ٘ٔيف شرح مشكل اآلرار)

 د إسناده(، وجو  ٖ٘ٔ٘(، واحلاكم)ٕٜٛٔزَية)(، وصححو ابن خٕٗ٘ٙ(، ويف الكرب ؛ لو)ٛ٘األوقات؛ لو)
 .ٜٓٔ/ٓٔاحلافظ يف الفتح

(، واللفظ لو، وابن أِب الدنيا يف ٛٓ٘، والبخاري يف األدب ادلفرد)(ٕ٘ٚٗٔ(، وأمحد)ٕٛٛٔ(  أخرجو: الطيالسي)ٕ)
(، ٕٕٕٕ)اآلرار مشكل(، والطحاوي يف شرح ٖٕ٘ٓ(، وأبو يعلى)ٕٗٗ)(، واحلارثٖٖٕوالكفارات)ادلرض 

(، ٔ٘٘ٔ(، وأبو نعيم يف تأريخ أصبهان)ٓٓٗوالرتىيب)(، وابن شاىني يف الرتغيب ٗٗ٘)وابن األعراِب
 الصحيح(.: )ورجاُل أمحَد رجال ٖٔٓ/ٕ(، وقال اذليثمي يف رلمع الزوائدٕٜٕٚوصححو ابن حبان)

(، والطرباين يف ٕ٘ٗواحلارث) ،(ٔٗوابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات) اللفظ لو،(، و ٕٕٛٚٔ( أخرجو: أمحد)ٖ)
(، والبيهقي يف ٕٓٗ(، وابن شاىني يف الرتغيب)ٖٔ٘(، ويف مسند الشاميني؛ لو)ٖٗٙاألوسط)
 .ٙ٘ٗ/ٕ، وفيض القديرٜٕ/ٖ(، وفيو ضعٌف. ينظر: رلمع الزوائدٕٖٜٗالشعب)
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 ىيَْضىخ اىزي يشيذهب ىل ثبالثزالء واىصرب عييه لل يهيئسث

ِه ُصْحَبٌة، أَن ُو َخرََج زَائِرًا لَِرُجٍل ِمْن  .39 ِه، وََكاَن جلَِدٍّ َعْن زُلَم ِد ْبِن َخاِلٍد، َعْن أَبِيِو، َعْن َجدٍّ
َىَذا  ْعَت ِإْخَوانِِو فـَبَـَلَغُو َشَكاتُُو قَاَل: َفَدَخَل َعَلْيِو فـََقاَل: أَتـَْيُتَك زَائِرًا َعاِئًدا َوُمَبشٍّرًا. قَاَل: َكْيَف مجََ 
ْعُتُو ِمْن ُكل ُو؟ قَاَل: َخَرْجُت َوأَنَا أُرِيُد زِيَارََتَك فـَبَـَلَغْتِِّن َشَكاُتَك، َفَكاَنْت ِعَياَدًة َوأَُبشٍُّرَك ِبَشْيٍء مسَِ 

ُلْغَها ِبَعَمِلِو، ِإَذا َسبَـَقْت لِْلَعْبِد ِمَن اللَِّو َمْنزَِلٌة َلْم يَـ ))َرُسوِل الل ِو َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم قَاَل:  بـْ
بَـَقْت َلُو ابـَْتََلُه اللَُّو ِفي َجَسِدِه َأْو ِفي َماِلِو َأْو ِفي َوَلِدِه، ثُمَّ َصبـََّرُه َحتَّى يـُْبِلَغُو اْلَمْنزَِلَة الَِّتي سَ 

 .(ٔ)((ِمْنوُ 
 

 عبقجخ صربك عيى ٍشظل -سعبك اهلل-اّظش 
ِإَذا َمِرَض اْلَعْبُد بـََعَث م قَاَل: ))عليو وسل   ى اهللُ هلِل صل  َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر؛ َأن  َرُسوَل ا .21

َحِمَد  - ِإَذا َجاُؤهُ  -َماَذا يـَُقوُل ِلُعوَّاِدِه. فَِإْن ُىَو  . فـََقاَل: اْنظَُرااهلُل تـََباَرَك َوتـََعاَلى ِإلَْيِو َمَلَكْينِ 
ُأْدِخَلوُ اهلَل َوأَثـَْنى َعَلْيِو. رَفـََعا ذِلَك ِإَلى اهلِل. َوُىَو َأْعَلُم. فـَيَـُقوُل: ِلَعْبِدي َعَليَّ، ِإْن تـََوفَـّْيُتُو، َأْن 

ًرااْلَجنََّة. َوِإْن أَنَ  ًرامِ  ا َشَفْيُتُو َأْن أُْبِدَلُو َلْحًما َخيـْ ُأَكفَِّر َعْنُو  . َوَأنْ ِمْن َدِموِ  ْن َلْحِمِو، َوَدًما َخيـْ
 ده: زو اره(.اَ )عوّ                                                                       .(ٕ)((َسيَِّئاتِوِ 

 
 

                                                           

م يف اآلحاد (، وابن أِب عاصٖٕٜ(، وأبو يعلى)ٜٖٓٓ(، واللفظ لو، وأبو داود)ٖٖٕٕٛ(  أخرجو: أمحد)ٔ)
(، ٔٓٛ(، ويف الكبر؛ لو)٘ٛٓٔ(، والطرباين يف األوسط)ٜٙٔ(، والدوالِب يف الكىن واألمساء)ٙٔٗٔوادلثاين)

(. قال ٕٙٚٙ(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة)٘ٗ٘ٙيف الكرب ؛ لو)(، و ٜٖٜٛوالبيهقي يف شعب اإلَيان)
ات، إال أن  خالًدا مل يرو عنو غر ابنو زلمد، وأبوه : )رواه أمحد، وأبو داود، ورجالو رقٜٓٔ/ٓٔاحلافظ يف الفتح

: ٖٔٚ/ٔاختلف يف امسو، لكن إِبام الصحاِب ال يضر(. قال ادلناوي بعد أن ذكر كالم احلافظ يف فيض القدير
 ،فاقتضى كالمو تضعيفو ،وخالد صدوق خيطئ ،زلمد رلهول :لكنو قال يف التقريب ،)وقضيتو تصحيح احلدي 

 واألوجو ما جر  عليو ادلؤلف من حسنو(.
 قد رواه بعضهم مسنًدا عن عطاء عن أِب سعيد رضي اهلل عنو،و  وىو مرسٌل، (،ٖٛٚ(  أخرجو: مالك يف ادلوطأ)ٕ)

(، وال يصحُّ إال مرساًل كما رج ح ٕٜٚٗ(، والبيهقي يف الشعب)ٕٜٖٔأخرجو: الطرباين يف مسند الشاميني)
 (.٘ٚٓٔمسألة) ،ذلك أبو حامت يف العلل
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 ثششاك ٍ  
 
 فٌ سسىه اهلل صيى اهلل عييه وسيٌ ِ

َعَلْيِو َوَسل َم: أَن ُو َعاَد َمرِيًضا َوَمَعُو ، َعْن َرُسوِل الل ِو َصل ى اهللُ َرِضَي اهللُ َعْنوُ  َعْن َأِب ُىرَيـْرَةَ  .20
أَْبِشْر، ِإنَّ اللََّو َعزَّ )) أَبُو ُىرَيـْرََة ِمْن َوْعٍك َكاَن بِِو، فـََقاَل َلُو َرُسوُل الل ِو َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم:

نـَْيا، لَِتُكوَن َحظَُّو ِمَن النَّاِر ِفي َوَجلَّ يـَُقوُل: نَاِري ُأَسلِّطَُها َعَلى َعْبِدي اْلُمْؤِمِن ِفي ال دُّ
 .(ٔ)((اْْلِخَرةِ 

 
 عيى خطبهٌ

 
 االثزالء ديذُ اىصبحلني وأّذ

، قَاَل: َدَخْلُت َعَلى الن ِبٍّ َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم َرِضَي اهلُل َعْنوُ  َعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيٍّ  .23
َعَلْيِو فـََوَجْدُت َحر ُه بـَنْيَ َيَدي  فـَْوَق اللٍَّحاِف، فـَُقْلُت: يَا َرُسوَل الل ِو َما َوُىَو يُوَعُك، فـََوَضْعُت َيِدي 

َىا َعَلْيَك قَاَل: قـُْلُت: يَا َرُسوَل الل ِو ((، ِإنَّا َكَذِلَك ُيَضعَُّف لََنا اْلَبََلُء، َوُيَضعَُّف لََنا اأْلَْجرُ )) َأَشد 
ثُمَّ الصَّاِلُحوَن، ِإْن  : ))قـُْلُت: يَا َرُسوَل الل ِو ُُث  َمْن؟ قَالَ ((، اأْلَنِْبَياءُ ))َأيُّ الن اِس َأَشدُّ َباَلًء؟ قَاَل: 

َها، َوِإْن َكاَن َأَحُدُىْم بو ُىْم ِإَّلَّ اْلَعَباَءَة َيحُ َكاَن َأَحُدُىْم لَُيْبتَـَلى بِاْلَفْقِر، َحتَّى َما َيِجُد َأَحدُ 
 جيعل ذلا حبيًبا(. من احلبوة، أي: )َيوِبا:      .(ٕ)((لَيَـْفَرُح بِاْلَبََلِء، َكَما يـَْفَرُح َأَحدُُكْم بِالرََّخاءِ 

 
 
 

                                                           

وىناد يف  (، واللفظ لو،ٜٙٚٙ(، وأمحد)ٖٔٚإسحاق بن راىويو)(، و ٕٓٛٓٔابن أِب شيبة)(  أخرجو: ٔ)
(، ويف ٓٔوالطرباين يف األوسط) (،ٜٔوابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات) (،ٕٛٛٓوالرتمذي) (،ٖٕٗالزىد)

، والبيهقي يف ٙٛ/ٙ(، وأبو نعيم يف احلليةٔٗ٘(، وابن السِّن يف عمل اليوم والليلة)ٔٙ٘الصغر؛ لو)
، وحسنو غره، ورج ح الدارقطِّن يف (ٕٚٚٔصححو احلاكم)و (، ٜٔ٘ٙيف الكرب ؛ لو)(، و ٖٜٗٛالشعب)
 ( أن و من قول كعب األحبار.ٜٚٛٔ)ٜٕٔ/ٓٔالعلل

والبخاري يف األدب  (،ٜٓٙوعبد بن محيد)(، ٖٖٙويف الزىد؛ لو)(، ٖٜٛٔٔ(، وأمحد)ٕٕٙٙٓ(  أخرجو معمر)ٕ)
(، ٕٔٗ(، والطربي يف هتذيب اآلرار)ٔوابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات) (،ٕٗٓٗوابن ماجو) (،ٓٔ٘ادلفرد)

(، وأبو نعيم يف ٜٚٗٓاألوسط)(، والطرباين يف ٕٕٓٔوالطحاوي يف شرح مشكل اآلرار)(، ٖٚٓوأبو يعلى)
يف (، و ٖٜٚٔ(، ويف الشعب؛ لو)ٜٕٚاآلداب) البيهقي يف(، و ٚٚٗابن بشران يف أماليو)و  ،ٖٓٚ/ٔاحللية

 (.ٛٓٗ)صحيحونو الشيخ مقبل يف (، وحس  ٜٔٔصححو احلاكم)و  (،ٖٖ٘ٙالكرب ؛ لو)
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 يف ٍسزقش سمحخ سثل ىِ رززمش االثزالء

يـُْؤَتى )) اهلِل َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم:، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َرِضَي اهلُل َعْنوُ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ  .22
َغًة، ثُمَّ يـَُقاُل: يَا ا نـَْيا ِمْن َأْىِل النَّاِر يـَْوَم اْلِقَياَمِة، فـَُيْصَبُغ ِفي النَّاِر َصبـْ ْبَن آَدَم بِأَنـَْعِم َأْىِل الدُّ

ًرا َقطُّ؟ َىْل َمرَّ ِبَك نَِعيٌم َقطُّ؟ فـَيَـُقوُل:  ََّل، َواهلِل يَا َربِّ َويـُْؤَتى بَِأَشدِّ النَّاِس بـُْؤًسا َىْل رَأَْيَت َخيـْ
َغًة ِفي اْلَجنَِّة، فـَيُـَقاُل َلُو: يَا اْبَن آَدَم َىْل رَأَْيَت بـُؤْ  نـَْيا، ِمْن َأْىِل اْلَجنَِّة، فـَُيْصَبُغ َصبـْ ًسا ِفي الدُّ

َربِّ َما َمرَّ ِبي بـُْؤٌس َقطُّ، َوََّل رَأَْيُت ِشدًَّة َقطُّ؟ َىْل َمرَّ ِبَك ِشدٌَّة َقطُّ؟ فـَيَـُقوُل: ََّل، َواهلِل يَا 
 ة(.د  )بؤس: عذاب وشِ                                                                  .(ٔ)((َقطُّ 

 
 اثزالؤك ٍثو يعشثه سسىه اهلل صيى اهلل عييه وسيٌ، ويقبسّه ثبثزالء غريك

ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َأَصابَُو السََّقُم، قال الن ِبُّ صلى اهلل عليو وسلم:)) :اِمٍر الر اِم، قالَعْن عَ  .24
ْلُمَناِفَق ثُمَّ َأْعَفاُه اللَُّو ِمْنُو، َكاَن َكفَّارًَة ِلَما َمَضى ِمْن ُذنُوِبِو، َوَمْوِعَظًة َلُو ِفيَما َيْستَـْقِبُل، َوِإنَّ ا

َبِعيِر، َعَقَلُو َأْىُلُو، ثُمَّ َأْرَسُلوُه فـََلْم َيْدِر ِلَم َعَقُلوُه، َوَلْم َيْدِر ِلَم ِإَذا َمِرَض ثُمَّ ُأْعِفَي َكاَن َكالْ 
 .شد ه( أيعقلو أىلو: )                                                             .(ٕ)((َأْرَسُلوهُ 

 
 
َّ
 َب هي طهبسح ثْص مالً سسىه اهلل صيى اهلل عييه وسيٌإّ

ُهَما: َأن  الن ِب  َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم َدَخَل َعَلى أَْعرَاِبٍّ  َعنِ  .25 اْبِن َعب اٍس َرِضَي الل ُو َعنـْ
ََّل بَْأَس، َطُهوٌر : ))يـَُعوُدُه، قَاَل: وََكاَن الن ِبُّ َصل ى اهللُ َعَلْيِو َوَسل َم ِإَذا َدَخَل َعَلى َمرِيٍض يـَُعوُدُه قَالَ 

 ر من الذنوب(.ه  طَ )َطهور: أي مُ                                               .(ٖ)((َشاَء اللَّوُ  ِإنْ 
 

                                                           

 (.ٕٚٓٛ(  أخرجو: مسلم)ٔ)
(، وابن أِب الدنيا يف ادلرض ٕٛٚٙوالبيهقي يف الشعب)(، واللفظ لو، ٜٖٛٓ( أخرجو: أبو داود)ٕ)

. ينظر: الرتغيب والرتىيب؛ (، وفيو جهالةٚٗٚ(، وابن قانع يف معجم الصحابة)ٜٙٔوالكفارات)
 (.ٕٓٓ٘للمنذري)

 (.ٖٙٔٙالبخاري)( أخرجو: ٖ)
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ً
 ا ٍِ رّجلصرب ىييخ عيى الشض واىشظى ثقعبء اهلل رعبىل يعيذك طبهش

َلًة )) قَاَل:، َعِن الن ِبٍّ َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم َرِضَي اهلُل َعْنوُ  عْن َأِب ُىرَيـْرَةَ  .26 َمْن ُوِعَك لَيـْ
 )وعك: أصيب حبمى(.       .(ٔ)((َفَصبَـَر َوَرِضَي ِبَها َعِن اللَِّو َخَرَج ِمْن ُذنُوِبِو َكيَـْوِم َوَلَدْتُو أُمُّوُ 

 
 
َّ
 َب ّهبيزهب ثبألجوالشض ىيس ّهبيخ اىذّيب وإّ

ِإنَّ َرْوَح )) قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل ِو َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم: َرِضَي اهلُل َعْنوُ  َعْن َأِب أَُماَمةَ  .27
اْلُقُدِس نـََفَث ِفي ُروِعَي َأنَّ نـَْفًسا َلْن َتُموَت َحتَّى َتْسَتْكِمَل َأَجَلَها َوَتْستَـْوِعَب رِْزقـََها فََأْجِمُلوا 

الرِّْزِق َأْن َيْطُلَبُو ِبَمْعِصَيٍة فَِإنَّ اللََّو ََّل يـَُناُل َما ِعْنَدُه  ِفي الطََّلِب َوََّل َيْحِمَلنَّ َأَحدَُكُم اْسِتْبطَاءُ 
  .(ٕ)((ِإَّلَّ ِبطَاَعِتوِ 
 : أوحى وألقى. ُرْوِعي: نفسي وخلدي(. َ فَ )روح القدس: جربيل عليو السالم. نَـ             

 
نزت أجشهب إال ىل

 
 عبقجخ صربك وشنشك ال ي

َعَجًبا أِلَْمِر )) ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصل ى اهلُل َعَلْيِو َوَسل َم:َرِضَي اهلُل َعْنوُ  َعْن ُصَهْيبٍ  .28
ٌر، َولَْيَس َذاَك أِلََحٍد ِإَّلَّ لِْلُمْؤِمِن، ِإْن َأَصابـَْتُو َسرَّاُء َشَكَر، فَ  َكاَن اْلُمْؤِمِن، ِإنَّ َأْمَرُه ُكلَُّو َخيـْ

ًرا َلُو، َوِإْن َأصَ  ًرا َلوُ َخيـْ )سراء: رخاء. ضراء:             .(ٖ)((ابـَْتُو َضرَّاُء، َصبَـَر َفَكاَن َخيـْ
 ة(.شد  

 
 
 

                                                           

؛ (، ويف الصرب والثواب عليو٘ٚ)؛ لوائوض(، ويف الرضا عن اهلل بقٖٛأخرجو: ابن أِب الدنيا يف ادلرض والكفارات) (ٔ)
 (، وفيو انقطاع؛ فهو من رواية احلسن عن أِب ىريرة، ومل يسمع منو.ٕٜٓٗ(، والبيهقي يف الشعب)ٓٛٔ)لو

قال زلققوا ادلطالب  ولو عد ة شواىد، (،ٜٗٙٚ، والطرباين يف الكبر)ٕٙ/ٓٔأخرجو: أبو نعيم يف احللية( ٕ)
 (.ِبذه الشواىد صحيح لغرهوباجلملة فاحلدي  : )ٜٚ٘/٘العالية

 (.ٜٜٜٕ(  أخرجو: مسلم)ٖ)
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 حىت احل

َّ
حَ

 
طه ش

 
 ى ىل ٍ

َلْيِو َوَسل َم، فـََقاَل: ، قَاَل: اْسَتْأَذَنِت احلُْم ى َعَلى الن ِبٍّ َصل ى اهللُ عَ َرِضَي اهللُ َعْنوُ  َعْن َجاِبرٍ  .29
َها َما يـَْعَلُم الل ُو، فَأَتـَْوُه، َىِذهِ  َمنْ )) ؟(( قَاَلْت: أُمُّ ِمْلَدٍم، قَاَل: فََأَمَر ِِبَا ِإىَل أَْىِل قـَُباَء، فـََلُقوا ِمنـْ

ْم َما ِشْئُتْم؟ ِإْن ِشْئُتْم َأْن َأْدُعَو اللََّو َلُكْم فـََيْكِشَفَها َعْنُكْم، َوِإْن ِشْئتُ ))َفَشَكْوا َذِلَك إِلَْيِو، فـََقاَل: 
 .(ٔ)، قَالُوا: َفَدْعَها((نـََعمْ )) ، قَالُوا: يَا َرُسوَل الل ِو، أََوتـَْفَعُل؟ قَاَل:((َأْن َتُكوَن َلُكْم َطُهورًا

(.دامت :دمت عليو احلمى، أي)أم ِمْلدم: كنية احلمى، وأل       

 سخطل ال يغري ٍِ اىىاقع شيئبً 
َّ
 اصرب؛ فإُ

ِإنَّ ِعَظَم ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم: ))َرِضَي اهلُل َعْنوُ  أََنسٍ َعْن  .41
َتََلُىْم، َفَمْن َرِضَي فـََلُو الرَِّضا، َوَمْن  الَجَزاِء َمَع ِعَظِم الَبََلِء، َوِإنَّ اللََّو ِإَذا َأَحبَّ قـَْوًما ابـْ

)سخط: غضب(.                                                     .(ٕ)((َسِخَط فـََلُو السََّخطُ 

ذ حبَذ اهلل
َّ
مت

(، وابن أِب الدنيا يف ادلرض ٖٕٓٔ(، وعبد بن محيد)ٜٖٛ(، واللفظ لو، وىناد يف الزىد)ٖٜٖٗٔ(  أخرجو: أمحد)ٔ)
(، ويف دالئل ٓ٘٘ٙيف الكرب ؛ لو)(، و ٜٜٗٗ(، والبيهقي يف الشعب)ٕٜٛٔ(، وأبو يعلى)ٕ٘ٗوالكفارات)
(.ٕٓٛٔ(، واحلاكم)ٖٜٕ٘، وصححو ابن حبان)ٛ٘ٔ/ٙلوالنبوة؛ 

(، والقضاعي ٖٕٗ(، وابن بشران يف أماليو)ٖٕ٘ٗ(، وأبو يعلى)ٖٔٓٗ(، وابن ماجو)ٜٖٕٙأخرجو: الرتمذي)(  ٕ)
(، وقال الرتمذي عقيبو: ٖٜٔٙ(، ويف الشعب؛ لو)ٕٔٚ(، والبيهقي يف اآلداب)ٕٔٔٔيف مسند الشهاب)

(.ذا الوجوىذا حديٌ  حسٌن غريب من ى)
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