
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 3 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ربِّ تـمِّم ويسِّر بَرزتتك
 ،رضنيألوا قيوم السماوات ،هلل رب العادلني احلمد

باعث الرسل صلواتو وسالمو عليهم  ،مدبّر اخلالئق أرتعني
ة يّ عدالئل القطالين ببيان شرائع الدّ فني ذلدايتهم و ىل ادلكلّ إ
 واضحات الرباىني.و 

ادلزيد من فضلو  سألوأو  ،مده على رتيع نعموـحأ
الكرًن  ،اراّل اهلل الواحد القهّ إال إلو  نأ هدأشو  ،وكرمو

دا عبده ورسولو وحبيبو وخليلو حمّ ـم نّ أوأشهد ، ارالغفّ 
ة على ستمرّ ادلعجزة ادل ن العزيزآم بالقر ادلكرّ  ،أفضل ادلخلوقني

ادلخصوص  ،نرية للمسرتشدينتوبالسنن ادلس ،تعاقب السنني
يو وعلى سالمو علصلوات اهلل و  ،ة الدينم ومساحجبوامع الكل

 سائر الصاحلني.و  ال كلّ ءو  ،نيّـ سائر النبي
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وعبد اهلل  ،يب طالبأفقد روينا عن علّي بن  ،أما بعد
وابن  ،وابن عمر ،يب الدرداءأو  ،بن جبل ذومعا ،بن مسعودا

عيد اخلدري يب سوأ  ،يب ىريرةأو  ،بن مالكوأنس  ،عباس
بروايات ، طرق كثريات من ،رضي اهلل عنهم أرتعني

من »  م قال:سلّ ى اهلل عليو و رسول اهلل صلّ  أنّ  ،عاتمتنوّ 
من أمر دينها بعثه اهلل  اتي أربعين حديثحفظ على أمّ 

  رواية: . ويف«قيامة في زمرة الفقهاء والعلماءتعالى يوم ال
    يب الدرداء:أ. ويف رواية « ام  ـلاعا بعثه اهلل تعالى فقيه  » 
ة ابن ـــــــــــ. ويف روايَ « شهيدالقيامة شافعا و كنت له يوم ا »

     ةلجنّ بواب اأ يّ أادخل من  قيل له: » :عودــــــــــــمس
كتب في زمرة العلماء  ». ويف رواية ابن عمر: « شئت

نو حديث أ ىظ علافّ . واتفق احل« هداءحشر في زمرة الشّ و 
 ن كثرت طرقو.إو  ،ضعيف
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 ال  ىاا الباب مااهلل عنهم يف ف العلماء رضيقد صنّ و 
ف فيو: عبد اهلل ل من علمتو صنّ فأوّ  ،فاتمن ادلصنّ  ىحيص

مث  ،م الرباينلـسلم الطوسي العاأمث زلمد بن  ،ادلباركبن ا
و بكر بأو  ،جريآلبو بكر اأو  ،احلسن بن سفيان النسوي

و بأو  ،احلاكمو  ،والدارقطين ،زلمد بن إبراىيم األصبهاين
وأبو  ،وأبو سعد ادلاليين ،يعبد الرزتن السلم بوأو  ،نعيم

بو بكر أو  ،يعبد اهلل بن زلمد األنصار و  ،عثمان الصابوين
 رين.ادلتأخّ مني و خالئق ال حيصون من ادلتقدّ و  ،البيهقي
 ا اقتداء  مع أربعني حديث  ـقد استخرُت اهلل تعاىل يف جو 

 اظ اإلسالم.هؤالء األئمة األعالم وحفّ ـب
احلديث الضعيف بقد اتفق العلماء على جواز العمل و 

ىاا فليس اعتمادي على ىاا مع و  ،يف فضائل األعمال
م يف األحاديث سلّ ى اهلل عليو و بل على قولو صلّ  ،احلديث

ى وقولو صلّ  ،« ليبلغ الشاهد منكم الغائب » الصحيحة:



 ٙ 

مقالتي فوعاها  سمع أ  ر اهلل امر نضّ  »م: اهلل عليو وسلّ 
 .« فأداها كما سمعها

 ،مع األربعني يف أصول الدينـماء من جلمث من الع
 ،الزىدبعضهم يف و  ،وبعضهم يف اجلهاد ،وبعضهم يف الفروع

وبعضهم يف اخلطب؛ وكلها مقاصد  ،دابآلوبعضهم يف ا
 صاحلة رضي اهلل عن قاصديها.

ىي أربعون و  ،من ىاا كلو أربعني أىمّ مع ـقد رأيت جو 
 حديث منها قاعدة   كل  و  ،ا مشتملة على رتيع ذلكحديث  

ن مدار اإلسالم أقد وصفو العلماء  ،يمة من قواعد الدينعظ
 ذلك. ضلوُ و و اإلسالم أو ثلثُ  أو ىو نصفُ  ،عليو

معظمها يف ىاه األربعني أن تكون صحيحة و  مث ألتزمُ 
وأذكرىا  ،مهما اهلل تعاىلـمسلم رحي البخاري و يف صحيحَ 

ن شاء إاالنتفاع هبا  يعم  حفظها و  لَ وفة األسانيد ليسهُ ازل
 ها.ألفاظِ  خفيِّ  يف ضبطِ  ها بباب   تعاىل. مث أتبعُ اهلل
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خرة أن يعرف ىاه آلراغب يف ا ينبغي لكلِّ و 
 واحتوت عليو ،دلا اشتملت عليو من ادلهمات ،ديثااألح

ه؛ رـَ ذلك ظاىر دلن تدب  من التنبيو على رتيع الطاعات؛ و 
ليو تفويضي واستنادي؛ فلو احلمد إو  ،وعلى اهلل اعتمادي

 صمة.العِ وبو التوفيق و  ،عمةالنِّ و 
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 الحديث األول
رضـــي ِمِننَي َأيب َحْفـــع  ُعَمـــَر بْـــِن اخَلط ـــاِب َعـــْن أَِمـــرِي ادلـــؤ 

 : م يـَُقـولى اهلل عليـو وسـلّ قَال: مسَِْعت َرُسـول اهلِل صـلّ  اهلل عنو
ٍ  َمـا نـَـَوف، َفَمـْن  »  إنََّما اأَلْعَمال بِالنـِّيَّاِت، َوِإنََّما لُكل اْمـِر

ــى اهلِل َوَرُســولِه،  َكانَــتْ  ــُه إل ــى اهلِل َوَرُســولِه َفِهْجَرُت ــُه إل ِهْجَرُت
ا ُيِصيبـَُها َأْو اْمَرَأة  يـَْنِكُحَهـا َفِهْجَرتُـُه اَنْت ِهْجَرتُُه لُدنْيـَمْن كَ وَ 

 . « إلْيهِ  اَجَر ـــــإلى َما هَ 
إمامــا اِّــدِّثني أبــو عبــد اهلل زلّمــد بــن إمساعيــل بــن رواه 

بـن  مسلمأبو احلسني و  ،البخاريغرية بن بـَْرِدْزبَو بن ادلاإبراىيم 
احلجــاج بــن مســلم القشــريي النيســابوري رضــي اهلل عنهمــا يف 

 صحيحيهما اللاين مها أصح الكتب ادلصن فة.
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 الحديث الثاني
َنَمـــا ضَلْـــُن ِعْنـــَد أَْيض ـــا قَـــال:  رضـــي اهلل عنـــوَعـــْن ُعَمـــَر  بـَيـْ

ــــا م ذَ ى اهلل عليــــو وســــلّ َرُســــول اهلِل صــــلّ  َن ــــَع َعليـْ ، إْذ طَل ــــْوم  اَت يـَ
َرُجل  َشِديُد بـََياِض الثِـَّياِب، َشِديُد َسَواِد الش ْعِر، ال يـُـَر  َعلْيـِو 

ــَفرِ  ُــُو ِمن ــا َأَحــد  أَثـَــُر الس  ى َحــ   َجلــَس إىل الن ــِ ِّ صــلّ  ،، َوال يـَْعرِف
ْيــــِو َعلــــى   َضــــعَ َووَ  تَـْيــــوِ فََأْســــَنَد رُْكَبتَـْيــــِو إىل رُْكبَ م اهلل عليــــو وســــلّ  َكف 

َأْخربْين َعْن اإِلْسالِم. فـََقال َرُسـول اهلِل  ،َوقَال: يَا زُلَم دُ  َاْيوِ َفخِ 
ــَه إه »   :مى اهلل عليــو وســلّ صــلّ  اإِلْســُُم َأْن َتْشــَهَد َأْن ه إل

َََّكـاَة،  ِتَي ال ِْ ا َرُسول اهلِل، َوتُِقـيَم الصَّـَُة، َوتـُـ اهلُل َوَأنَّ ُمَحمَّد 
ُ  َوَتصُ  . « وَم رََمَضاَن، َوَتُحجَّ البَـْيَت إْن اْسَتَطْعت إلْيـِه َسـِبي

قُوُ فـََعِجبْـ ، قَال: َصَدْقت : فَـَأْخربْين َعـْن قَـال .َنا لُو َيْسأَلُو َوُيَصـدِّ
ــــال: ،اإِلميـَـــانِ  ــــا»  َق ِمَن ِب ِْ ــــ ــــلِه َأْن تـُ ــــِه َوُرُس ــــِه وَُكُتِب هلِل َوَمُِئَكِت

ِمنَ  ِْ ـــــ قَـــــال: . « َوَشـــــرِّ ِ   بِالَقـــــَدِر َخْيـــــرِِ   َواليَـــــْوِم اِِخـــــِر، َوتـُ
َأْن تـَْعبُـَد اهلَل   »قَـال:  ،فَـَأْخربْين َعـْن اإِلْحَسـانِ  قَال: ،َصَدْقت
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: فَـَأْخربْين قَـال ،« َكأَنَّك تـََراُ ، فَِإْن لْم َتُكْن تـَـَراُ  فَِإنَـُّه يـَـَراك
ــــــاَعةِ  َهــــــا بِــــــَأعْ » قَــــــال:  ،َعـــــْن الس      لَم ِمــــــنْ َمــــــا الَمْســــــُئول َعنـْ

َأْن تَلـَد اأَلَمـُة »  قَـال: ،ال: فََأْخربْين َعـْن أََماَرِهَـاقَ  ،« السَّاِئل
رَبَـّتَـَها، َوَأْن تـََرف الُحَفاَة الُعَراَة الَعالَة رَِعاَء الشَّاِء يـََتطَاَولوَن 

َيانِ  نـْ  .« ِفي البـُ
    تَـْدِري َمـنأَ يَـا ُعَمـُر  » َمليًّا، مُث  قَال: تُ مُث  اْنطَلَق، فَلِبثْ  

ـــاِئل  ـــتُ  « السَّ ـــل  » قَـــال: ،: اهللُ َوَرُســـولُو أَْعلـــمُ قَل فَِإنَّـــُه ِجْبرِي
 .. َرَواُه ُمْسلم  « ُمُكْم ِديَنُكمْ َأتَاُكْم يـَُعلِّ 

  
 الحديث الثالث

ِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ْبِن اخَلط اِب َرِضَي َعْن َأيب َعْبِد الر زتْ 
ُهَمـــــا قَـــــال: ْعـــــتُ  اهللُ َعنـْ م ى اهلل عليـــــو وســـــلّ َرُســـــول اهلِل صـــــلّ  مسَِ

: َشــَهاَدِة َأْن ه إلــَه إه  »يـَُقــول:  ــَي اإِلْســُُم َعلــى َخْمــا  بُِن
ا  اهللُ  ــــد  ــــولُ َعْبــــُدُ  وَ َوَأنَّ ُمَحمَّ ــــُِة، َوِإيتَــــاِء هُ َرُس ، َوِإقَــــاِم الصَّ
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ــــِت، َوَ ــــْومِ  ــــاِة، َوَحــــجِّ البَـْي َََّك ُبَخــــارِي  َرَواُه ال. « رََمَضــــانَ  ال
  .َوُمْسلم  

 
 الحديث الرابع

 رضــي اهلل عنــوِن َعْبــِد اهلِل بْــِن َمْســُعود  َعـْن َأيب َعْبــِد الــر زتْ 
ثـََنا َرُســـول اهلِل صـــلّ  ـــاِدُق ى اهلل عليـــو وســـلّ قَـــال: َحـــد  م َوُىـــَو الص 

ِن ُأمِّـِه َأْربَِعــيَن إنَّ َأَحـدَُكْم ُيْجَمـُع َخلُقـُه ِفــي َبطْـ»  :ادلْصـُدوقُ 
ــايَـ  ــلَ ْوم  ــة  ِمْث ُــمَّ َيُكــوُن َعلَق ُــمَّ َيُكــوُن ُمْضــَغة  ِمثْــلَ  ، ث ــَك، ث  َذل

َمُر بِــَأْرَبِع   َذلــَك، ثُــمَّ يـُْرَســلُ  ِْ ــ ُِ ِفيــِه الــريوَح، َويـُ ُف ــنـْ الَملــُك فـَيَـ
: ِبَكْتــِب رِْزِقــِه، ؛ َســِعيد   وْ أَ  َوَأَجلــِه، َوَعَملــِه، َوَشــِقي   َكلَمــات 

ُر ُ الّ  فـَوَ  ِبَعَمـل َأْهـل الَجنَّـِة  إنَّ َأَحـدَُكْم ليَـْعَمـلُ  ِذي ه إلَه َغيـْ
نَـَهـا إه ِذرَا   فـََيْسـِبُع َعلْيـِه الِكتَـاُب  نَـُه َوبـَيـْ َحتَّى َما َيُكوُن بـَيـْ

ـــْدُخلُ  َأْهـــلِ  ِبَعَمـــلِ  فـَيَـْعَمـــلُ  َي َوِإنَّ َأَحـــدَُكْم ليَـْعَمـــل  ،َهاالنَّـــاِر فـَ
نَـَهــــا إه ِذرَا   ِبَعَمــــل َأْهــــل النَّــــاِر َحتَّــــى َمــــا َيُكــــوُن بـَيْـ  نَــــُه َوبـَيـْ



 ٕٔ 

ـــــــاُب فـَيَـْعَمـــــــلُ  ـــــــِه الِكَت ـــــــل َأْهـــــــل الَجنَّـــــــِة  فـََيْســـــــِبُع َعلْي     ِبَعَم
  .َرَواُه الُبَخارِي  َوُمْسلم   .« َهافـََيْدُخلُ 

 
 الحديث الخاما

َهــــــا  ْؤِمِننَي أُمِّ َعْبــــــِد اهللِ ادلــــــ َعــــــْن أُمِّ  َعاِئَشــــــَة َرِضــــــَي اهللُ َعنـْ
َمــْن َأْحــَدَث »  :مى اهلل عليــو وســلّ  صــلّ َرُســول اهللِ  قَالــْت: قَــال

ــــَو َرد  ــــُه فـَُه ــــْيَا ِمْن ــــا ل ــــَذا َم ــــا َه ــــي َأْمرَِن َرَواُه الُبَخــــارِي   .« ِف
:َويف رَِوايَة  دل. َوُمْسلم   ُ  »  ْسلم  لْيَا َعلْيِه َأْمُرنَا  َمْن َعِمل َعَم

 .« َرد  فـَُهوَ 
 

 الحديث السادس
ُهَمــــاْعَمــــاِن بْـــِن َبِشــــَعـــْن َأيب َعْبــــِد اهلِل النـ    ري  َرِضــــَي اهللُ َعنـْ

ْعـــت َرُســـول اهلِل صـــلّ  ـــال: مسَِ إنَّ »  م يـَُقـــول:ى اهلل عليـــو وســـلّ َق
نَـُهَما ُمْشَتِبَهات  ه يـَْعلُمُهنَّ الَحُل بـَيِّن ، وَ    الَحَراَم بـَيِّن ، َوبـَيـْ
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ــــبـَُهاتِ  َقــــى الشي ــــْن النَّــــاِس، َفَمــــن اتَـّ َرَأ لدِ  َكِثيــــر  ِم ــــِه اْســــَتبـْ يِن
َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع ِفي الشيبـَُهاِت َوَقَع ِفي الَحَراِم، َكالرَّاِعي 
 يـَْرَعـــى َحـــْول الِحَمـــى يُوِشـــُك َأْن يـَْرتَـــَع ِفيـــِه، َأه َوِإنَّ لُكـــلِّ 

ِإنَّ ِفــي َمَحارُِمــُه، َأه تعــالى ى، َأه َوِإنَّ ِحَمــى اهلِل ك  ِحمــَمِلــ
ُه، َوإَذا َ ــــلَل الَجَســـــُد ُكليـــــ الَجَســــِد ُمْضـــــَغة  إَذا َ ـــــلَحتْ 
ـــــبُ َفَســـــَدْت َفَســـــَد الَجَســـــُد ُكليـــــ ـــــَي الَقل َرَواُه . « ُه، َأه َوِه

  .الُبَخارِي  َوُمْسلم  
 

 الحديث السابع
ارِي َعـــْن َأيب رُقـَي ــــةَ  أَن   رضــــي اهلل عنــــو دَتِـــيِم بْــــِن أَْوس  الـــد 

يُن » م قَـال: ى اهلل عليو وسلّ الن ِ   صلّ  قُلنَـا: . « النَِّصـيَحةُ الـدِّ
ــــ» : ْن؟ قَــــالدلــــ ِة الُمْســــلِميَن هلِل، َولِكَتابِــــِه، َولَرُســــولِه، َوألَِئمَّ
 .. َرَواُه ُمْسلم  « َعامَِّتِهمْ لوَ 

  



 ٔٗ 

 الحديث الثامن
ى اهلل أَن  َرُســول اهلِل صــلّ  ُعَمــَر َرِضـَي اهللُ َعنـُْهَمــا ابْــنِ  َعـن
َهُدوا ـل النَّــاَس َحتَّــى َيْشـــاتِـــْرت َأْن أُقَ ــــُأمِ »  م قَــال:عليـو وســلّ 

ا َرُسول اهلِل، َويُِقيُمـوا ا لصَّـَُة، َأْن ه إلَه إه اهللُ َوَأنَّ ُمَحمَّد 
َََّكـــاةَ  تُـــوا ال ِْ فَـــِإَذا فـََعلـــوا َذلـــَك َعَصـــُموا ِمنِّـــي ِدَمــــاَءُهْم  ،َويـُ

. « لىَوَأْمَوالُهْم إه ِبَحعِّ اإِلْسُِم، َوِحَسـابـُُهْم َعلـى اهلِل تـََعـا
 .َرَواُه الُبَخارِي  َوُمْسلم  

 
 الحديث التاسع

ــــِد الــــر زتْ َعــــْن أَ  ــــَرَة َعْب  رضــــي اهلل عنــــوِن بْــــِن َصــــْخر  يب ُىَريـْ
ْعـــت َرُســـول اهلِل صـــلّ  ـــا » م يـَُقـــول: ى اهلل عليـــو وســـلّ قَـــال: مسَِ َم
ـــُه فَـــاْجَتِنُبوُ ،  ـــُتُكْم َعْن ـــِه فَـــنـََهْي ـــا َأَمـــْرُتُكْم ِب ـــ افْـَعُلْواَوَم ـــا ِمْن ُه َم

ــِذيَن اْســَتَطْعُتْم، فَِإنََّمــ ــَرُة َمَســائِلِهْم مــا َأْهلــَك ال ــْبلُكْم َكثْـ ْن قـَ
 .. َرَواُه الُبَخارِي  َوُمْسلم  «َواْخِتُفـُُهْم َعلى َأنِْبَيائِِهْم 
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 الحديث العاشر
ى قَال: قَال َرُسول اهلِل صلّ  رضي اهلل عنوَعْن َأيب ُىَريـَْرَة 

إه طَيِّب ا،  طَيِّب  ه يـَْقَبلُ تعالى إنَّ اهلَل »  م:اهلل عليو وسلّ 
ِمِنيَن ِبَما َأَمَر ِبِه الُمْرَسليَن فـََقال عَّ وجّل َوِإنَّ اهلَل  ِْ َأَمَر الُم
  تـََعالى:                  

ٔ
، :َوقَال تـََعالى                 

       ٕ ، ثُمَّ ذََكَر الرَُّجل يُِطيل السََّفَر َأْشَعَث
َوَمْطَعُمُه َحَرام   ،يَا َربِّ  يَا َربِّ  لسََّماِء:َأْغبَـَر َيُمدي يََديِْه إلى ا

َراِم، فَأَنَّى الحَ َي بِ َوَمْشَربُُه َحَرام  َوَملَبُسُه َحَرام  َوُغذ
 َرَواُه ُمْسلم   .«ذلك ُيْسَتَجاُب ل

 

                                                
 51سورة ادلؤمنون:   1
 172سورة البقرة:   2
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 الحديث الحادي عشر
ــــد  احَلَســــِن بْــــِن َعلــــيِّ بْــــِن َأيب طَالــــب  ِســــْبِط  َعــــْن َأيب زُلَم 

ُهَمــــام َوَرحيَْ ى اهلل عليــــو وســــلّ َرُســــول اهلِل صــــلّ   انَِتــــِو َرِضــــَي اهللُ َعنـْ
دَْ  َمــا » م  عليــو وســلّ ى اهللقَــال: َحِفْظــت ِمــْن َرُســول اهلِل صــلّ 

ــا ي ــى َم ــك إل ــكه يرِيُب َوقَــال  ،َرَواُه التـِّْرِمــِاي  َوالن َســاِئيّ  .« رِيُب
 َحِديث  َحَسن  َصِحيح .   التـِّْرِمِاي  

 
 الحديث الثاني عشر

ى قَـال: قَـال َرُسـول اهلِل صـلّ  رضي اهلل عنـوَعْن َأيب ُىَريـَْرَة 
 ْســــِن إْســــُِم الَمــــْرِء تـَرُْكــــُه َمــــا ه ِمــــْن حُ »  :ماهلل عليــــو وســــلّ 

 وغريه.َرَواُه التـِّْرِمِاي   ،َحِديث  َحَسن   .« يـَْعِنيهِ 
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 الحديث الثالث عشر
ى اهلل َخـاِدِم َرُسـول اهلِل صـلّ  يب زَتَْزَة أََنِس ْبِن َمالـك  َعْن أَ 

ِمُن » م قَـال: ى اهلل عليـو وسـلّ الن ِ ِّ صلّ  َعن ،معليو وسلّ  ِْ ه يـُـ
. َرَواُه « َأَحـــــدُُكْم َحتَّـــــى ُيِحـــــبَّ أَلِخيـــــِه َمـــــا ُيِحـــــبي لنَـْفِســـــهِ 

 .الُبَخارِي  َوُمْسلم  
 

 الحديث الرابع عشر
قَــــال: قَـــال َرُســــول اهلِل  رضــــي اهلل عنـــوَعـــْن ابْــــِن َمْســـُعود  

ٍ  ُمْســــــلم   ه َيِحــــــلي » : مى اهلل عليــــــو وســــــلّ صـــــلّ   إهّ  َدُم اْمــــــِر
: الثَـّيِّــ بِــالنـَّْفِا، َوالتَّــاِرُك  نِــي، َوالــنـَّْفاالََّا ببِِإْحــَدف ثَــُث 

 .َرَواُه الُبَخارِي  َوُمْسلم   .« لِديِنِه الُمَفاِرُق للَجَماَعةِ 
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 الحديث الخاما عشر
ى اهلل اهلِل صـــلّ  َرُســـولِ  عـــن رضـــي اهلل عنـــوَعـــْن َأيب ُىَريـْـــَرَة 

ِمُن بِا»  م قَال:عليو وسلّ  ِْ ِم اِِخِر فَليَـُقـل هلِل َواليَـوْ َمْن َكاَن يـُ
ـــر ا َأْو لَيْصـــ ـــاَخيـْ ِمُن ِب ِْ ـــ ـــاَن يـُ ـــْن َك ـــِر ُمْت، َوَم ـــْوِم اِِخ هلِل َواليَـ

ِمُن بِــافَلُيْكــرِْم َجــا ِْ هلِل َواليَـــْوِم اِِخــِر فَلُيْكــرِْم رَُ ، َوَمــْن َكــاَن يـُــ
َفهُ   َرَواُه الُبَخارِي  َوُمْسلم   .« َضيـْ

 
 الحديث السادس عشر

ــرَ  ى َرُجــال  قَــال للن ــِ ِّ صــلّ  أَن رضــي اهلل عنــوَة َعــْن َأيب ُىَريـْ
فـَـــَرد َد ِمـــرَار ا،  « ه تـَْغَضــبْ » : قَـــال ،أَْوِصــيِن  :ماهلل عليــو وســـلّ 

 .َرَواُه الُبَخارِي   .«ه تـَْغَضبْ »  قَال:
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 الحديث السابع عشر
اِد بْـِن أَْوس   َعـْن َرُسـول  رضـي اهلل عنـوَعْن َأيب يـَْعلـى َشـد 

ََّ َوَجــــلَّ  إنَّ اهلَل » م قَــــال: ى اهلل عليــــو وســــلّ اهلِل صـــلّ  َكَتــــَب َعــــ
َتلـــُتْم فََأْحِســـُنوا الِقْتلـــَة، ىاإِلْحَســـاَن َعلـــى ُكـــل َشـــ ء ، فَـــِإَذا قـَ

ْبَحــــَة، َولُيِحــــدَّ َأَحــــدُُكْم َشــــْفَرَتُه،  َوِإَذا َذَبْحــــُتْم فََأْحِســــُنوا الذِّ
 .َرَواُه ُمْسلم  . « َولُيِرْح َذبِيَحَتهُ 

    
 حديث الثامن عشرال

 ِن ُمَعاِذ ْبنِ اَدَة َوَأيب َعْبِد الر زتْ ِب ْبِن ُجنَ َعْن َأيب َذرٍّ ُجْندُ 
ُهَمــا م ى اهلل عليــو وســـلّ َعــْن َرُســول اهلِل صــلّ  َجبَــل  َرِضــَي اهللُ َعنـْ

ــــال:  ــــعاتَّــــِع ا»  َق ــــت، َوَأْتِب ــــا ُكْن ــــيَِّئةَ  هلَل َحْيُثَم الَحَســــَنَة  السَّ
َوقَـال: ْرِمـِاي  . َرَواُه التـِّ « ع  َحَسن  النَّاَس ِبُخلُ  عَتْمُحَها، َوَخالِ 

 َحِديث  َحَسن ، َويف بـَْعِض الن َسِخ: َحَسن  َصِحيح . 
  



 ٕٓ 

 الحديث التاسع عشر
ُهَمــــا أيب الَعب ـــاِس َعـــْن  َعْبــــِد اهلِل بْـــِن َعب ــــاس  َرِضـــَي اهللُ َعنـْ

ـــت َخلـــَف  ـــا مى اهلل عليـــو وســـلّ صـــلّ  الن ـــِ ِّ قَـــال: ُكْن    فـََقـــال:  يـَْوم 
:إنِّي ُأَعلِّ  ،يَا ُغُم»  ____________  ُٔمك َكلَمـات 

َذا اهلَل َتِجــْدُ  ُتَجاَهــك، إَذا َســأَلت فَاْســَأل اهلَل، َوإِ  َفــظ، احْ 
هلِل، َواْعلـْم َأنَّ األُمَّـَة لـْو اْجَتَمَعـْت َعلـى اْستَـَعْنت فَاْسَتِعْن بِـا

َفعُ  َفُعوك ِبَشْيء  لْم يـَنـْ وك إه ِبَشْيء  َقْد َكَتبَـُه اهللُ لـك، َأْن يـَنـْ
ْيء  َوِإْن اْجَتَمُعوا َعلى َأْن َيُضريوك ِبَشْيء  لْم َيُضريوك إه ِبشَ 

. « الصيــُح ُ  رُِفَعــت األَقْــُُم، َوَجفَّــت .قَــْد َكَتبَــُه اهللُ َعلْيــك
  َوقَال: َحِديث  َحَسن  َصِحيح   َرَواُه التـِّْرِمِاي  

اهلَل َتِجــْدُ  أمامــك،  اْحَفــظ» َغــرْيِ التـِّْرِمــِايِّ: رَِوايَــِة  َويف 
ِة، َواْعلْم َأنَّ َما  تـََعرَّْف إلى اهلِل ِفي الرََّخاِء يـَْعرِفك ِفي الشِّدَّ

                                                

1
  اهللَ َيْحَفْظك اْحَفظ 
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َأْخطََأك لْم َيُكْن لُيِصيَبك، َوَما َأَ اَبك لْم َيُكـْن لُيْخِطئَـك، 
ـــْم َأنَّ  ـــَع الصَّـــْبِر،َواْعل َوَأنَّ  ،__________ ٔالنَّْصـــَر َم

  .« َمَع الُعْسِر ُيْسر ا
  

 العشرون
ــــْدرِيِّ  أَبِـــــيْ َعــــْن  ــــَة بْــــِن َعْمــــر و األَْنَصــــارِيِّ الَب َمْســــُعود  ُعْقَب

ـــال: قَـــال َرُســـول اهلِل صـــلّ  رضـــي اهلل عنـــو     :مى اهلل عليـــو وســـلّ َق
ـــ»  ــــإنَّ ِم ـــْن َكـــُِم النيبـُ ا َأْدَرَك النَّـــاُس ِم ـــْم مَّ ـــى: إَذا ل ِة اأُلول وَّ
 . َرَواُه الُبَخارِي  «فَاْ َنْع َما ِشْئت يَتحَتسْ 

 
 
 

                                                

1
 الَفَرَج َمَع الَكْربِ  َوَأنَّ   



 ٕٕ 

 الحادي والعشرون
ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد اهلِل  - َوِقيل: َأيب عمرة -َعْن َأيب َعْمر و 

قُـــل ي يف اإِلْســـالِم  ،قُلـــت يَـــا َرُســـول اهللِ : قَـــال رضـــي اهلل عنـــو
ا َغيـْـَرك قـَْوال  ال ثُـمَّ  ،هللِ بِـا َمْنـتُ قُـل:  »  قَـال: َأْسَأل َعْنُو َأَحـد 
  .. َرَواُه ُمْسلم  « اْسَتِقمْ 

 
 الثاني والعشرون

َعْن َأيب َعْبِد اهلِل َجاِبِر بْـِن َعْبـِد اهلِل األَْنَصـارِيِّ َرِضـَي اهللُ 
م فـََقـال: ى اهلل عليـو وسـلّ أَن  َرُجال  َسَأل َرُسـول اهلِل صـلّ  َعنـُْهَما
 َرَمَضــــاَن، َوَأْحللـــــتُ  اِت، َوُصــــْمتُ ْكُتوبَـــــادل ْيتُ إَذا َصــــلّ  أَرَأَيْــــتَ 

أَْدُخـــــل  ،وملْ أَزِْد َعلـــــى َذلـــــَك َشـــــْي  ااحلَـــــالل، َوَحر ْمـــــت احلَـــــرَاَم، 
ـــــــال: ـــــــمْ »  اجلَن ـــــــَة؟ َق     حرمـــــــت»  . ومعـــــــى. َرَواُه ُمْســـــــلم  « نـََع

فعلتــــو «:  احلَــــالل َأْحللــــتُ »  أي اجتنبتــــو، ومعــــى«: احلــــرام 
  واهلل أعلم. ؛وا حل  د  معتقِ 
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 الثالث والعشرون
رضـــي اهلل َعـــْن َأيب َمالـــك  احلَـــاِرِث بْـــِن َعاِصـــم  اأَلْشـــَعرِيِّ 

ُهـــوُر الطي »  :مى اهلل عليـــو وســـلّ قَـــال: قَـــال َرُســـول اهلِل صـــلّ  عنــو
ـــْبَحاَن  ََاَن، َوُس ـــ ـــَُ الِمي ـــُد هلِل َتْم ـــاِن، َوالَحْم اهلِل َشـــْطُر اإِليَم

ـــمَتْمـــَُ َمـــ َوالَحْمـــُد هلِل َتْمـــوِن َأوْ  ـــْيَن السَّ َواأَلْرِض،  واتِ ا بـَ
ــْر ُن  ُر ِضــَياء ، َوالُق ــبـْ ــَدَقُة بـُْرَهــان ، َوالصَّ ــُُة نُــور ، َوالصَّ َوالصَّ

ــــة  لــــك َأْو َعلْيــــك، ُكــــلي  ــــاِئع  نـَْفَســــُه  ُحجَّ َب النَّــــاِس يـَْغــــُدو، فـَ
 .َرَواُه ُمْسلم   .« َفُمْعِتُقَها َأْو ُموِبُقَها

 
 الحديث الرابع والعشرون

ى اهلل عليـــــو الن ــــِ ِّ صــــلّ  َعــــن اهلل عنــــو رضــــيَأيب َذرٍّ  َعــــنْ 
 ،يَــا ِعبَــاِدي» ، أَن ــُو قَـال: جـلّ وَ عــّز  اهللَعـْن  م ِفيَمـا يـَــْرِويوسـلّ 

ـَنُكْم ُمَحرَّم ـا فَـُ إنِّي َحرَّْمت الظيلَم َعلى نـَْفِسي، َوَجَعلتُ  ه بـَيـْ
فَاْستَـْهُدوِني  َهَديْتهإه َمْن  ُكْم َضالّ ُكلي   ،َتظَالُموا. يَا ِعَباِدي



 ٕٗ 

ــــــاِدي َــــــا ِعَب ــــــدُِكْم. ي ــــــُكلي   ،َأْه ــــــْن َأْطَعْمُت ــــــاِئع  إه َم ــــــْم َج ه، ُك
ُكـــْم َعـــار  إه َمــــْن  ُكلي   ،وِني ُأْطِعْمُكـــْم. يَـــا ِعبَـــاِديفَاْســـَتْطِعمُ 

وَن ئُــإنَُّكـْم ُتْخطِ  ،ُسـوِني َأْكُسـُكْم. يَـا ِعبَـاِديفَاْسَتكْ  َكَسْوته
ــل َوالنـََّهــارِ  نُوَب َجِميع ــا، َوَأنَــبِاللْي ــُر الــذي ي فَاْســتَـْغِفُرونِ  ،ا َأْغِف

رِّي فـََتُضـريوِني، إنَُّكـْم لـْن تـَْبلغُـوا ضـ ،َأْغِفـْر لُكـْم. يَـا ِعبَـاِدي
ـــوا نـَْفِعـــ ـــاِديَولـــْن تـَْبلُغ ـــوِني. يَـــا ِعَب َفُع لـــْو َأنَّ َأوَّلُكـــْم  ،ي فـَتَـنـْ

ـــانُوا َعلـــى ـــ َو ِخـــرَُكْم َوِإْنَســـُكْم َوِجـــنَُّكْم َك ـــل  َأتْـَق ـــِب رَُج ى قَل
لــْو  ،يَمــا زَاَد َذلــَك ِفــي ُملِكـي َشــْيئ ا. يَــا ِعبَــادِ  َواِحـد  ِمــْنُكمْ 

قَلِب  َأنَّ َأوَّلُكْم َو ِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا َعلى َأْفَجرِ 
ـــْنُكمْ  ـــ رَُجـــل  َواِحـــد  ِم ـــا نـََقـــَك َذلـــَك ِم ْن ُملِكـــي َشـــْيئ ا. يَـــا َم

ْم قَـاُموا ِفـي نَّ َأوَّلُكْم َو ِخرَُكْم َوِإْنَسـُكْم َوِجـنَّكُ لْو أَ  ،ِعَباِدي
ـــتُ  أَلوِنيَفَســـ َ ـــِعيد  َواِحـــد   ـــا  َمْســـأَلته إنســـان  ُكـــل   فََأْعطَْي َم

ُقُك الِمْخـَيُ  إَذا ُأْدِخـل  نـََقَك َذلَك ِممَّا ِعْنِدي إه َكَما يـَـنـْ
ِصــيَها لُكــْم، ثُــمَّ إنََّمــا ِهــَي َأْعَمــالُكْم ُأحْ  ،الَبْحــَر. يَــا ِعَبــاِدي
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ــ ــْن ُأَوّف ــا؛ َفَم ــر ا فَلَيْحَمــد َعِمــلَ يُكْم إيَّاَه ــْن َوَجــَد  َخيـْ اهلَل، َوَم
َر َذلَك فَُ يَلوَمنَّ    .َرَواُه ُمْسلم   .« إه نـَْفَسهُ  َغيـْ

 
 الحديث الخاما والعشرون

ــا ِمــْن َأْصــَحاِب  رضــي اهلل عنــوأيض ــا َعــْن َأيب َذرٍّ  أَن  نَاس 
ـــالوا للن ـــِ ِّ صـــلّ ى اهلل عليـــو وســـلّ صـــلّ  َرُســـول اهللِ  ى اهلل عليـــو م َق

وَن  ثُوِر بِـــاأُلُجوِر؛ ُيَصـــلّ َب أَْىـــل الـــدّ َذَىـــ ،يَـــا َرُســـول اهللِ  :موســـلّ 
ُقوَن ِبُفُضــــــول  يَكَمـــــا ُنَصــــــلّ  َوَيُصــــــوُموَن َكَمـــــا َنُصــــــوُم، َويـََتَصــــــد 

ُقونَ ل اهللُ لُكْم َمـا تَ َأَولْيَا َقْد َجعَ » أَْمَواذِلْم. قَال:  إنَّ   :صَّـدَّ
ــِبيَحة   ُكــلَّ  ــَرة  َ ــَدَقةَتْس ــل َتْكِبي ــَ ــَدَقة، وَُك ــل َتْحِمي َدة  ، وَُك

َونـَْهي   ،َ َدَقة وفِ َمْعرُ ال، َوَأْمر  بِ َ َدَقة، وَُكل تـَْهليلة  َ َدَقة
قَــالوا: يَــا  ،« َوِفــي ُبْضــِع َأَحــدُِكْم َ ــَدَقة، َعــْن ُمْنَكــر  َ ــَدَقة

؟ قَــال:أَيَــْأِ   ،َرُســول اهللِ      َأَحــُدنَا َشــْهَوَتُو َوَيُكــوُن لــُو ِفيَهــا َأْجــر 



 ٕٙ 

لَك إَذا َأرََأيـُْتْم لْو َوَضَعَها ِفي َحَرام  َأَكاَن َعلْيِه ِوْزر   َفَكذ» 
 .َرَواُه ُمْسلم   .« َكاَن لُه َأْجر    َوَضَعَها ِفي الَحُل

 
 الحديث السادس والعشرون

ى قَـال: قَـال َرُسـول اهلِل صـلّ  رضي اهلل عنـوَعْن َأيب ُىَريـَْرَة 
، ُكـل ُكل ُسَُمى من النَّاِس َعلْيـِه َ ـَدَقة»  :ماهلل عليو وسلّ 

نَــْيِن َ ـَدَقة ، وَ هْعـِدل بـَـْيَن ايَـ ْوم  َتْطلُع ِفيـِه الشَّـْمُا يَـ  ِعـيُن يُ ثـْ
َهــا َأْو ْحِملُــيَ ِفــي َدابَِّتــِه فَـ  الرَُّجــلَ  َهــا َمَتاَعــُه  ْرفَــعُ يَـ ُه َعليـْ لــُه َعليـْ

ْمِشيَها إلـى يَــطْـَوة  لطَّيَِّبُة َ َدَقة، َوِبُكل خَ ، َوالَكلَمُة اَدَقة َ 
َرَواُه  .« ِميُ  اأَلَذف َعـن الطَّرِيـِع َ ـَدَقةيُــة، وَ الصَُِّة َ ـَدقَ 

 .الُبَخارِي  َوُمْسلم  
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 السابع والعشرون
ى اهلل الن ـِ ِّ صـلّ  َعن رضي اهلل عنواِس ْبِن مَسَْعاَن النوّ  َعن

َواإِلثْـُم َمـا َحـاَك ِفـي الِبري ُحْسُن الُخلـِع، »  م قَال:ليو وسلّ ع
 . َرَواُه ُمْسلم   .« َأْن َيطَّلَع َعلْيِه النَّاسُ  ، وََكرِْهتَ نفسك

قَـال: أَتـَْيـت َرُسـول  رضـي اهلل عنـوبْـِن َمْعبَـد   َوَعْن َواِبَصـة
 «ْن البِـرِّ  َعـ ِجْئَت َتْسَألُ » م فـََقال: ى اهلل عليو وسلّ اهلِل صلّ 

ا اْطَمأَنَـّْت إلْيـِه استفت قلبـك، البِـري َمـ»  فَقـال: ،قُلت: نـََعمْ 
ــُم َمــا َحــاَك ِفــي الــنـَّْفِا  الــنـَّْفاُ  ــِه الَقلــُب، َواإِلْث َواْطَمــَأنَّ إلْي

ــَردََّد ِفــي الصَّــْدِر، َوِإْن َأفْـَتــاك النَّــاُس َوَأفْـتَـــْوك َحــِديث   .« َوتـَ
ارِِمّي َحَسن ، َرَويـَْناُه يف ُمسْ  َنَدي اإِلَمـاَمنْيِ َأزْتَـَد بْـِن َحْنبَـل  َوالـد 

 بِِإْسَناد  َحَسن .
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 الثامن والعشرون
قَـــال:  رضــي اهلل عنــوَعــْن َأيب صلَِــيح  الِعْربَــاِض بْـــِن َســارِيََة 

َهــا م َموْ ى اهلل عليــو وســلّ َوَعظََنــا َرُســول اهلِل صــلّ  ِعظَــة  َوِجلــْت ِمنـْ
َهـــا الُعيُــــَوَذَرفَــــْت مِ  الُقلـــوبُ  َكأَنـ َهــــا   ،وُن، فـَُقلنَـــا: يَــــا َرُســـول اهللِ نـْ

َّ  ُأوِ ــــيُكْم بِتَـْقــــَوف اهللِ »  َمْوِعظَــــُة ُمــــَودِّع  فََأْوِصــــَنا، قَــــال: عــــ
ــْمِع َوالطَّاَعــِة َوِإْن تَــَأمََّر َعلــْيُكْم َعْبــد  جــلّ وَ  ِإنَّــُه َمــْن وَ ؛ ، َوالسَّ

ْْ ِمـْنُكْم َفَسـيَـَرف اْخِتُفـ ا كَ  ِثيـر ا، فـََعلـْيُكْم ِبُسـنَِّتي َوُســنَِّة يَِعـ
َهــــا بِالنـََّواِجــــِذ، الُخلَفــــاِء الرَّاِشــــِديَن الَمْهــــِديّ  ــــوا َعليـْ يَن، َعضي

َرَواُه  .« َفــِإنَّ ُكــل ِبْدَعــة  َضــُلة   ،ْحــَدثَاِت األُُمــورِ َوِإيَّــاُكْم َومُ 
 لتـِّْرِمِاي  َوقَال: َحِديث  َحَسن  َصِحيح . َوا َداُودَ  أَبُو

  
 التاسع والعشرون

 ،يَا َرُسول اهللِ  :قَال: قُلت رضي اهلل عنو َعْن ُمَعاذ  
لَقْد » الن اِر، قَال:  ين ِمنَة َويـَُباِعدُ َأْخربْين بَِعَمل  يُْدِخليِن اجلَن  
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، َوِإنَُّه لَيِسير  َعلى َمْن َيسََّرُ  اهلُل  َسأَلتَ  تعالى َعْن َعِظيم 
ِتي  ه ُتْشِركُ  تـَْعُبُد اهللَ  ،َعلْيهِ  ِْ بِِه َشْيئ ا، َوتُِقيُم الصََُّة، َوتـُ

َََّكاَة، َوَتُصوُم رََمَضاَن، َوَتُحجي البَـْيتَ  َأه »  مُث  قَال: .« ال
ك َعلى َأبـَْواِب الَخْيِر  الصَّْوُم ُجنَّة ، َوالصََّدَقُة ُتْطِفُئ َأُدلي 

َجْوِف  ِمنْ ُُة الرَُّجل النَّاَر، َو َ  الَخِطيَئَة َكَما يُْطِفُئ الَماءُ 
   مُث  َتال:اللْيل،           

ٔ »
  » َحتَّى بَلغَ     

َرْأِس َأه ُأْخِبُرك بِ  » مُث  قَال: ،«ٕ
َأه »  مُث  قَال: « الِجَهادُ  ْٖرَوِة َسَناِمِه اأَلْمِر َوَعُموِدِ  َوذ

فََأَخَا  ،ُسول اهللِ قُلت: بَلى يَا رَ  «ُِك َذلَك ُكلِه  مِ ِـ ْخِبُرك بأُ 
ا َوِإن   ،قُلت: يَا َنِ   اهللِ . « ُك َّ َعلْيك َهَذا»  بِلَسانِِو َوقَال:

                                                
 16سورة السجدة:   1
 17سورة السجدة:    2
قال: رَْأُس اأَلْمِر اإلسُم،  ،قُلت: بَلى يَا َرُسول اهللِ ويف بعض النسخ زيادة:   3

 َسَناِمِه... ذْرَوةُ وَ  َوَعُموُدُ  الصُُة،
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َوَهل َيُكبي  ،َثِكلْتك ُأميك»  قَال:ُم ِبِو؟ َؤاَخُاوَن ِبَا نـََتَكل  دل
 رِِهمْ ـَعلى َمَناخِ  :َأْو قَال -َعلى ُوُجوِهِهْم في النار النَّاَس 

َوقَال: َحِديث   َرَواُه التـِّْرِمِاي   .« ِتِهْم ـنَ ـاِئُد َألسِ ـصَ ـإه حَ  -
 َحَسن  َصِحيح .

    
 الثُثون

 رضـــي اهلل عنـــو راخُلَشـــيِنِّ ُجْرثُـــوِم بـــن نَاِشـــَعـــْن َأيب ثـَْعلَبـــَة 
ـــَرَض » : م قَـــاللّ ى اهلل عليـــو وســـَعـــْن َرُســـول اهلِل صـــلّ  إنَّ اهلَل فـَ

ــَراِئَ  فَــُ ُتَضــيـُِّعوَها، َوَحــدَّ ُحــُدود ا فَــُ تـَْعَتــُدوَها، َوَحــرََّم  فـَ
ـَر  ْنَتِهُكوَهـا، َوَسـَكَت َعـْن َأْشـَياَء رَْحَمـة  لُكـْم َغيـْ َأْشَياَء فَُ تـَ

َهــا اَرُقطْ  .« ِنْسـَيان  فَـُ تـَْبَحثُـوا َعنـْ يِنّ َحـِديث  َحَسـن ، َرَواُه الــد 
 َوَغيـْرُُه. 
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 الحادي والثُثون
 رضي اهلل عنوَعْن َأيب الَعب اِس َسْهل ْبِن َسْعد  الس اِعِدّي 

م فـََقــــال: يَــــا ى اهلل عليــــو وســــلّ قَـــال: َجــــاَء َرُجــــل  إىل الن ــــِ ِّ صــــلّ 
يِن اهللُ َوَأَحب ـــــيِن يِن َعلـــــى َعَمـــــل  إَذا َعِملتُـــــُو َأَحب ـــــُدل ـــــ ،َرُســـــول اهللِ 

َيا ُيِحبّـ»   : فـََقال ،اسُ الن   نـْ ك اهلُل، َواْزَهـْد ِفيَمـا اْزَهْد ِفي الدي
حديث حسـن، َرَواُه ابْـُن َماَجـْو  .« ك النَّاسُ َد النَّاِس ُيِحبّ ِعنْ 

 َوَغيـْرُُه بَِأَسانِيَد َحَسَنة .
    

 الثاني والثُثون
ـــ ــــِعيد  َســــي َســـِـ َعـــْن أَب ـــِن ســــْعِد بْـــِن َم ّي ُخْدرِ ـَنان  الــــالِك ْب

ه  »م قَـال: ى اهلل عليـو وسـلّ أَن  َرُسـول اهلِل صـلّ  ي اهلل عنـوـرض
ــــــــَرارَ َضــــــــَرَر َوه ــــــــُن َماَجــــــــْو  .«  ِض َحــــــــِديث  َحَســــــــن ، َرَواُه اْب

ا. اَرُقْطيِنّ َوَغيـْرمُُهَــا ُمْســَند  ورواه مالــك يف ادلوطــإ عــن عمــرو  َوالــد 



 ٖٕ 

 مرســـال، مى اهلل عليـــو وســـلّ صـــلّ بـــن حيـــب عـــن أبيـــو عـــن النـــّ  
 فأسقط أبا سعيد، ولو طرق يقو  بعُضها ببعض.

 
 الثالث والثُثون

ى اهلل اْبِن َعب اس  َرِضَي اهللُ َعنـُْهَما أَن  َرُسول اهلِل صـلّ  َعن
لـــْو يـُْعطَـــى النَّـــاُس بِـــَدْعَواُهْم هدََّعــــى »  م قَـــال: عليـــو وســـلّ 

ـــْوم  َوِدَمـــاَءُهْم، لِكـــنِ  رَِجـــال  َأْمـــَوالَ  َنـــةُ  قـَ لـــى الُمـــدَِّعي عَ  البَـيـِّ
َهِقـــّي  َحــِديث   .« َأْنَكـــرَ   َعلــى َمــنْ  َوالَيِمــين َحَســن ، َرَواُه البَـيـْ

 . يـْرُُه َىَكَاا، َوبـَْعُضُو يف الص ِحيَحنْيِ َوغَ 
  

 الرابع والثُثون
ْعـــــت  :قَـــــال رضـــــي اهلل عنـــــوَعـــــْن َأيب َســـــِعيد  اخلُـــــْدرِّي  مسَِ

َمـــْن رََأف ِمـــْنُكْم  »م يـَُقـــول: ى اهلل عليـــو وســـلّ َرُســـول اهلِل صـــلّ 
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ــِإْن لــمْ  ــِدِ ، َف ــْرُ  بَِي َغيـِّ ــَتِطْع فَِبلَســانِِه، فَ  ُمْنَكــر ا فَليـُ ــنْ َيْس ــْم  َم ل
 .َرَواُه ُمْسلم   .« َيْسَتِطْع فَِبَقلِبِه، َوَذلَك َأْضَعُ  اإِليَمانِ 

 
 الخاما والثُثون

ى قَـال: قَـال َرُسـول اهلِل صـلّ  رضي اهلل عنـوَعْن َأيب ُىَريـَْرَة 
ــــــــــُدوا، َوه تـََناَجُشــــــــــوا، َوه »  :ماهلل عليــــــــــو وســــــــــلّ  ه َتَحاَس

 ، تـََباَغُضـوا، َوه تَـَدابـَُروا، َوه يَبِـْع بـَْعُضـُكْم َعلـى بـَْيـِع بـَْعــ  
ــاَد اهلِل إْخَوان ــاوَ  ــُه الُمْســلُم َأُخــو  .ُكونُــوا ِعَب الُمْســلِم ه َيْظلُم

يُر إلى َ ْدرِِ  َوُيشِ  - َناهُ  َيْحِقُرُ ، التـَّْقَوف َهاَوه  َوه َيْخُذلهُ 
ـــرِّ َأْن َيْحِقـــَر َأَخـــاُ   -ار  ثَـــَُث مـــر  ٍ  ِمـــْن الشَّ ـــِر ِبَحْســـِب اْم

ـــل ا ـــَرام  الُمْســـلَم، ُك ـــى الُمْســـلِم َح ـــُه  ،لُمْســـلِم َعل ـــُه َوَمال َدُم
 .َرَواُه ُمْسلم   .« َوِعْرُضهُ 
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 السادس والثُثون
ى اهلل عليـــو ِ ِّ صــلّ الن ــ َعــن رضــي اهلل عنــوَعــْن َأيب ُىَريـْــَرَة 

نـَْيا » م قَــال: وســلّ  ِمن  ُكْربَــة  ِمــْن ُكــَرِب الــدي ِْ ــَا َعــْن ُمــ َمــْن نـَفَّ
ْن َيسَّـَر َعلـى َوَمـ .ِمـْن ُكـَرِب يـَـْوِم الِقَياَمـةِ  نـَفََّا اهلُل َعْنُه ُكْربَة  

نـَْيا َواِِخَرِة، َوَمْن َستَـَر ُمْسـلم   ُمْعِسر   ا َيسََّر اهللُ َعلْيِه ِفي الدي
نـَْيا َواِِخَرةِ َستَـَرُ  اهللُ  ِفي َعْوِن الَعْبِد َما  تعالى هللُ َوا . ِفي الدي

َوَمــْن َسـلَك َطرِيق ــا يَلـَتِمُا ِفيــِه  .اَن الَعْبــُد ِفـي َعــْوِن َأِخيـهِ َكـ
ِعلم ا َسهَّل اهللُ لُه ِبِه َطرِيق ا إلى الَجنَِّة، َوَما اْجَتَمَع قـَْوم  ِفي 

َويـََتَداَرُسـونَُه  يـَْتلـوَن ِكتَـاَب اهللِ عَّ وجّل اهلِل بـَْيت  ِمْن بـُُيوِت 
ـــــنَـُهمْ  ـــــةُ  إه بـَيـْ ُهْم الرَّْحَم ـــــِكيَنُة َوَغِشـــــَيتـْ ـــــْيِهْم السَّ ـــــْت َعل ََل  نـَ

ُهم المُئَكــةُ  ــتـْ أَ بِــِه ُ ، َوَمــْن َبطَّــاهللُ ِفــيَمْن ِعْنــدَ  َوذََكــَرُهم وحفَّ
 ْسلم  هباا اللفظ.َرَواُه مُ  .« َعَملُه لْم ُيْسرِْ  ِبِه َنَسُبهُ 
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 السابع والثُثون
ُهَمــا َعــْن َرُســول اهلِل صــلّ  ى َعــْن ابْــِن َعب ــاس  َرِضــَي اهللُ َعنـْ

إنَّ » : قَــال ْن َربِّــِو تـَبَــاَرَك َوتـََعــاىلَعـ م ِفيَمــا يـَــْرِوياهلل عليـو وســلّ 
ـــالىاهلَل  َع ـــاَرَك َوتـَ َب ُـــمَّ بـَـــيََّن َكتَـــ تـَ ـــيَِّئاِت ث ـــَناِت َوالسَّ َب الَحَس
َفَمْن َهمَّ ِبَحَسَنة  فَلْم يـَْعَملَها َكَتبَـَها اهللُ ِعْنَدُ  َحَسـَنة    .َذلكَ 

َعْشَر َحَسَنات   َكاِملة ، َوِإْن َهمَّ ِبَها فـََعِملَها َكَتبَـَها اهللُ ِعْنَد ُ 
َئِة ِضْع   إلى َأْضَعاف  َكِثيَرة ، َوِإْن َهمَّ ِبَسيَِّئة  فَلْم إلى َسْبِعمِ 
ِعْنــَدُ  َحَســَنة  َكاِملــة ، َوِإْن َهــمَّ ِبَهــا تعــالى َتبَـَهــا اهللُ يـَْعَملَهــا كَ 

اُه الُبَخــارِي  َوُمْســلم  يف َروَ  .«فـََعِملَهــا َكَتبَـَهــا اهللُ َســيَِّئة  َواِحــَدة  
 هباه احلروف.  صحيحيهما

إىل عظــم لطــف اهلل  ،قــين اهلل وإيّــاكفــانظر يــا أخــي. وف  
إشــــارة إىل «  ِعْنــــَد ُ »  :ولــــووتأّمــــل ىــــاه األلفــــاظ. وق ،تعــــاىل

للتوكيد وشّدة االعتناء، وقال «  َكاِملة» ، وقولو: االعتناء هبا
ــــّم تركهــــا كتبهــــا اهلل حســــنة »  :يف الســــّي ة  التــــي هــــّم بهــــا ث



 ٖٙ 

َعِملَهـا َكَتبَـَهـا َسـيَِّئة  وإن »  ،« اِملـةبك»  فأّكـدىا « كاملة 
 ؛يؤّكــدىا بكاملــةومل ، « اِحــَدة  ِبوَ »  فأّكــد تقليلهــا، « َواِحــَدة  

 ، وباهلل التوفيق.فللو احلمد وادلّنة، سبحانو ال ضلصي ثناء عليو
       

 الثامن والثُثون
ى قَـال: قَـال َرُسـول اهلِل صـلّ  رضي اهلل عنـوَعْن َأيب ُىَريـَْرة 

َّ وجـــلّ إنَّ اهلَل »  :ماهلل عليـــو وســـلّ  قَـــال: َمـــْن َعـــاَدف لـــي  عـــ
ــالَحْربِ  ــُه ِب ــد  َذنْت ــِدي ِبَشــْيء  َوليًّــا فـَْق ــيَّ َعْب ــرََّب إل ــا تـََق ، َوَم

ََال َعْبــِدي يـَتَـَقــرَُّب  َمــاا افْـتَـَرْضــُت َعلْيــِه، وَ مَّ ـَأَحــبَّ إلــيَّ ِمــ يـَــ
ــ ــُه ُكْن ت َســْمَعُه الــِذي إلــيَّ بِالنـََّواِفــل َحتَّــى ُأِحبَّــُه، فَــِإَذا َأْحَبْبُت

ــي َــَدُ  الِت ــِه َوي ــِه َوَبَصــَرُ  الــِذي يـُْبِصــُر ِب ــا َيْســَمُع ِب ُْ ِبَه ــْبِط  يـَ
ــــــ ــــــا، وَ ُه الّ َورِْجَل ــــــي َيْمِشــــــي ِبَه ــــــأَلِني إِ ِت ــــــْن َس  نإلِ ُه، وَ أعطيُت

 .َرَواُه الُبَخارِي   .« اْستَـَعاَذِني أُلِعيَذنَّهُ 
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 التاسع والثُثون
ى اهلل اْبِن َعب اس  َرِضَي اهللُ َعنـُْهَما أَن  َرُسول اهلِل صـلّ  َعن

اَوَز لـــي َعــــْن ُأمَّتِـــي الَخطَــــأَ إنَّ اهلَل َتَجــــ»  م قَـــال:عليـــو وســـلّ 
َحــِديث  َحَســن ، َرَواُه ابْــُن  .« َوالنِّْســَياَن َوَمــا اْســُتْكرُِهوا َعلْيــهِ 

 وغريىـما.َماَجْو َوالبَـيـَْهِقّي 
 

 األربعون
ُهَمـــا قَـــال: َأَخــــابْـــن ُعَمـــ َعــن َا َرُســـول اهلِل ـَر َرِضـــَي اهللُ َعنـْ

نْ ـُكــــ» : الَقــــفَـ  ِك ـَمْنـــــم بِ ى اهلل عليــــو وســــلّ صــــلّ  ـــــْن ِفــــي الدي ا  ـَي
إَذا  ابْـُن ُعَمـَر يـَُقـول: انَ ـوََكـ ،« ِبيل  ـُر سَ ـب  َأْو َعابِ ـك َغرِيـأَنَّ ـكَ 

َسـاَء، ادل َتِظـرَأْصـَبْحَت فَـال تـَنْ الص َباَح، َوِإَذا  أَْمَسْيَت َفال تـَْنَتِظر
 ْوتِـــــــك. َرَواهُ َوُخـــــــْا ِمـــــــْن ِصـــــــح ِتك دلَرِضـــــــك، َوِمـــــــْن َحَياتِـــــــك دل

 .الُبَخارِي  
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 الحادي واألربعون
َرِضـَي اهللُ  يَعْمـرِو بْـِن الَعاصـ َعْن َأيب زُلَم ـد  َعْبـِد اهلِل بْـنِ 

ُهَمـــــا ه »  :مى اهلل عليـــــو وســـــلّ قَـــــال: قَـــــال َرُســـــول اهلِل صـــــلّ  َعنـْ
ـــهِ  ـــُت ِب ـــا لَمـــا ِجْئ ـــَواُ  تـَبَـع  ِمُن َأَحـــدُُكْم َحتَّـــى َيُكـــوَن َه ِْ ـــ  .« يـُ

. َرَويـَْناُه يف ِكَتاِب احُلج ةِ  ِحيح ،صَ َحِديث    بِِإْسَناد  َصِحيح 
 

 الثاني واألربعون
ْعــت َرُســول اهلِل صــلّ  رضــي اهلل عنــو َعــْن أَنَــس   ى َقــال: مسَِ

ِإنَـَّك  ،يَـا ابْـَن  َدمَ  قَـال اهللُ تـََعـالى:» م يـَُقـول: اهلل عليو وسلّ 
ِمْنــك َوه  لــى َمــا َكــانَ َمــا َدَعــْوتِني َورََجــْوتِني َغَفــْرُت لــك عَ 

َـــالي ـــَن  َدمَ  .أُب َـــا اْب ـــْت  ي ـــْو بَلَغ ُـــك عَ ل ُـــمَّ ُذنُوب ـــَماِء ث ـــاَن السَّ َن
إنَـّك لـْو أتـَْيتنِـي ِبُقـَراِب  ي َغَفْرُت لك، يَا ابْـَن  َدمَ اْستَـْغَفْرتنِ 

اأَلْرِض َخطَايَا ثُمَّ لِقيتِني ه ُتْشِرُك ِبي َشْيئ ا ألَتـَْيتُـك ِبُقَراِبَهـا 
 .  ي  َوقَال: َحِديث  َحَسن  اُه التـِّْرِماِ َروَ  .« َمْغِفَرة  
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ت معَ ـ جيتخر ما قصدتو من بيان األحاديث الآفهاا 
صى من أنواع العلوم يف نت ما ال حيمّ ضوت ،قواعد اإلسالم

 سائر وجوه األحكام.داب و آلاألصول والفروع وا
تبة ا يف  ضبط ألفاظها مر ا جدًّ ا سلتصر  وىا أنا أذكر باب  

حافظها عن مراجعة  هاـب ليستغينَ منها و  يءيف شط غلَ يُ   الل
 ،شرع ىف شرحها يف كتاب مستقلأمث  ،غريه يف ضبطها

من  ات  ن يوفقين فيو لبيان مهمّ أو من فضل اهلل جوأر 
ال يستغين مسلم عن  ،من الفوائد وادلعارف مل  ـجو  ،اللطائف

ما  عظمر دلطالعها جزالة ىاه األحاديث و يظهمعرفة مثلها و 
 اليت عليو من النفائس اليت ذكرها وادلهماتت تملشا

ها احلكمة يف اختيار ىاه األحاديث ـبِ  مُ يعلَ و  ،تهافوص
 الك عند الناظرين.ب هنا حقيقة  إو  ،األربعني

حفظ ذا اجلزء  لَ هُ ليس]ها عن ىاا اجلزء دفر أوإمنا 
 [ةنّ هلل عليو ادلو  ،يفعلليو فلْ إرح الش   راد ضمّ أمث من  ،بانفراده



 ٗٓ 

ذ يقف على نفائس اللطائف ادلستنبطة من كالم إ ،بالك
   اهلل يف حقو:]من قال               

       
ا ظاىر  ا و باطن   ،اخر  آال و ة أوّ ادلنّ وهلل احلمد و  .1

 .[عموعلى نِ 
 

 
 

                                                
 4-3سورة النجم:   1
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 ظ المشكُتالى ضب  األلفإباب اإلشارات 
 

و فيو على نبِّ أفقد  ،التمتو بادلشكِ ـن ترجإىاا الباب و 
  من الواضحات. ألفاظ  

 الخطبة يف
 ا،ختفيفهاد و تشديد الضّ ب ُرويَ  « ار اهلل امرء  نضّ » 

 .ولـَ م  ـجَ نو و معناه: حس  و  .التشديد أكثرو 
 الحديث األول

 يَ مِّ ـل من سىو أوّ  :أمري ادلؤمنني عمر رضي اهلل عنو
 .ادلؤمنني أمريَ 

   إنما األعمال »  :مسلّ اهلل عليو و ى قولو صلّ 
 ة.الّ بالنيّ إرعية الشّ  ب األعمالُ حسَ ـال تُ  :ادلراد ،« بالنيات
لى اهلل إفهجرته »  :مى اهلل عليو وسلّ صلّ قولو و 

 مقبولة. :معناه « رسولهو 
 



 ٕٗ 

 الحديث الثاني
من  ،الياء ىو بضمِّ  «: عليه أثر السفر فر ه يُ » 

 . ر يُ 
ِمنَ »  :قولو تعتقد أن  :معناه ،«  رِّ ش  و بالقدر خيرِ  ت

ميع ـج أنّ و  ،خلق اخللق ر قبلَ الشّ و  ر اخلريَ اهلل تعاىل قدّ 
 ذلا. ىو مريد  و  ،رهقدَ بقضاء اهلل تعاىل و  الكائناتِ 

 ،اذلمزة بفتحِ  :ىو :« هاـتمارَ أفأخبرني عن  » :قولو
لكن الرواية  ،غتانلُ  ء،بال ىا ،أمار :عالمتها. ويقال :أي
 هاء.ـبال

معناه و  ،هاـدتأي: سيِّ  «: هاتَ ــاألمُة ربَّ  تلدَ  » :قولو
 بنتُ ا؛ و دىا لسيِّ نت  بِ  ةُ ري  األمة الس   تلدَ  راري ح الس   ر بيعُ يكثُ 
 تشرتيَ   حراري ر السّ يكثُ  :يد. وقيلالسّ  يد يف معىالس  

؛ ذلك ها. وقيل غريها أم  ـبأنّ  ىا جاىلة  تستعبدَ ها و أم   ادلرأةُ 
 قو. رُ طُ  معِ ـجالئلو و صحيح مسلم بدَ  حر يف ش وُ وضحتُ أوقد 
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سافل أومعناه: أن  ،أي: الفقراء «: العالة»  :قولو
 الناس يصريون أىل ثروة  ظاىرة.

زمانا   :أي ،ىو بتشديد الياء «: امليًّ  تُ ثْ بِ لَ »  :قولو
يب داود أا يف رواية ن ـ ىكاا جاء مبي   ،كان ذلك ثالثاو  ،كثريا

 غريمها.ماي و الرتِّ و 
 الخاما الحديث

أي: مردود؛   «: فهو ردّ  .مرنا..أ في أحدث من» 
 .: ادلخلوقكاخللق ِبعى

 الحديث السادس
و أي: صان دينَ  «: هرضِ فقد استبرأ لدينه وعِ » 

 قوع الناس فيو.من و رضو عِ  ىمـحو 
أي:  ،كسر الشنيالياء و  ىو بضمِّ  «: كيوشِ  »قولو: 

 ب.قرُ يَ سرع و يُ 



 ٗٗ 

ماه اهلل ـمعناه: الاي ح «: مهاهلل محارِ  ىمـحِ  »قولو: 
 ها.مَ اليت حر   شياءُ و: ىو األخولَ دتعاىل ومنع 

 الحديث السابع
اء وفتح القاف رّ ال ىو بضمِّ  ،ةقيّ قولو: عن أيب رُ 

 تشديد الياء. و 
وقيل:  ،ارلو امسو الدّ  ىل جدٍّ إوب سمن ي،قولو: الدار 

 نسبة   ،يريا: الد  يض  أويقال فيو  ،يقال لو: دارين ع  ىل موضإ
 فيو. وقد بسطُت القول ىف إيضاحو يف دُ كان يتعب    ير  ىل دَ إ

 أوائل شرح صحيح مسلم.
 الحديث التاسع

 : ىو برفع الفاء ال بكسرىا.« واختُفهم »قولو: 
 الحديث العاشر

كسر الّاال الغني و  : ىو بضمِّ « ُغِذَي بالحرام »قولو: 
 ادلعجمة ادلخّففة.
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 الحديث الحادي عشر
الفتح  ،غتانلُ  ،هاضمِّ بفتح الياء و  :« د  ما يريبك» 

معناه: اترك ما شككَت فيو واعدل إىل ما أفصح وأشهر؛ و 
 فيو. ك  ال تشُ 

 الحديث الثّاني عشر
 لو.: بفتح أو  « يعنيه »قولو: 

 الرابع عشر
 .ن إذا زىنمعناه: اِّصَ  :« ب الَّانييِّ الثَـّ  »قولو: 

 لإلحصان شروط معروفة يف كتب الفقو.و 
 ما عشرالخا

 ادليم. بضمِّ  :« تليصمُ  »قولو: 
 الّسابع عشر

 هما.ـبكسر أول « بحةالذِّ تلة و القِ  »



 ٗٙ 

ىو بضّم الياء وكسر احلاء وتشديد  :« دَّ حِ يُ لْ و  »قولو: 
 .ِبعى   ،ّدىااستحَ دىا  و ّكني وحد  السِّ  حد  أيقال:  ،الدال

 الثّامن عشر
 ها.فتحِ : بضّم اجليم وبضّم الدال و «ب ندُ جُ  »
 اجليم. : بضمِّ «نادة جُ و  »

 التاسع عشر
كما   ،أمامك :فتح اذلاء أي: بضّم التاء و « كجاهَ ـتُ  »

 خر .األُ  وايةيف الرِّ 
ليو بلزوم طاعتو إب : أي حتب  «خاء ف إلى اهلل في الرَّ تعرَّ  »
 اجتناب سلالفتو.و 

 العشرون
: معناه: إذا « ئتع ما شِ إذا لم تستحي فا نَ  »

من الناس كان شلّا ال تستحي من اهلل و   فإن يءش علَ ردت فِ أ
 على ىاا مدار اإلسالم.و  ،و وإال فالعلْ و فافْ علِ يف فِ 
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 العشروني و دالحا
م كما : أي: استقِ « مقِ باهلل ثّم استَ  قل  منتُ  »

 ا هنيو.ب  اهلل رلتنِ  أمرَ  ال  ثِ رت شلتَ مِ أُ 
 العشرونالثالث و 

 نالطهور شطر اإليما »سّلم: قولو صّلى اهلل عليو و 
 تضعيفُ ي الطهور: الوضوء. وقيل: معناه: ينتهِ ادلراد ب :«

و من ما قبلَ  ب  قيل: اإلميان يُ و إىل نصف أجر اإلميان. و ثوابِ 
ّحتو على ف صِ لكن الوضوء يتوقّ  ،وكالك الوضوء ،اخلطايا
هور الط  و  ،فصار نصفا. وقيل: ادلراد باإلميان: الصالة ،اإلميان
 قيل غري ذلك.. و فصار كالّشطر ،لصّحتها شرط  

َُ  »سّلم: وقولو صّلى اهلل عليو و   الحمد هلل تم
َان  نووسبحان اهلل والحمد هلل تم »أي: ثواهبا.  « المي

تملتا عليو شما ا :دلأل؛ وسببو هما جسماـر ثوابدِّ أي: لو قُ  :«
 .ىل اهلل تعاىلإمن التنزيو والتفويض 



 ٗ8 

 عنوتنهى أي: دتنع من ادلعاصي  :« الصُة نورو  »
 اها نور ـقيل: يكون ثواباب. و و ىل الصّ إهدي ـتشاء و حالف

 قيل: ألهنا سبب الستنارة القلب.لصاحبها يوم القيامة. و 
ة لصاحبها يف أداء أي: حجّ  :« الصدقة برهانو  »

ميان صاحبها. ألن ادلنافق ال إة يف ادلال. وقيل: حجّ  حقِّ 
 يفعلها غالبا.

 ىو الصربو  ،أي: الصرب اِّبوب :« الصبر ضياءو  »
وعن ادلعاصي؛  ،الدنيا ومكارهِ  ،البالءو  ،اهلل تعاىل على طاعةِ 

 واب.ا على الصّ ا مستمرًّ و مستضي   ال يزال صاحبُ  :معناهو 
 معناه: كل   :« هنفسَ  فبائع   ،الناس يغدو كلي  »

فمنهم من يبيعها هلل تعاىل بطاعتو  ،بنفسو ىإنسان يسع
  واذلو  انطللشيا منهم من يبيعهو  ،قها من العاابتِ عفيُ 
شرح ىاا  . وقد بسطتُ هاكهلِ باعهما فيوبقها أي: يُ باتِّ 
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 من أراد زيادة  ف ،صحيح مسلم حاحلديث يف أول شر 
 وباهلل التوفيق. .اجعوريُ فلْ 

 العشرونالرابع و 
أي:  :« لَم على نفسيالظي  متُ حرّ  »قولو تعاىل: 

و رلاوزة نأل ،اهلل تعاىل يف حقِّ  لم مستحيل  فالظ   ،ست عنوتقدّ 
اهلل  يف حقِّ  ما رتيعا زلال  ـك غريه وىلْ صّرف يف مِ أو التّ  احلدِّ 

 عّز وجّل.
: ال ىو بفتح التاء أي :« ظالموافُ تَ  »: قولو تعاىل

 تتظادلوا . 
بكسر ادليم  :«  يَ خْ المِ  كُ كما ينقُ  » :قولو تعاىل

: ال ينقع ومعناه ،أي: اإلبرة ،وإسكان اخلاء وفتح الياء
 ا. شي   

 
 



 ٘ٓ 

 العشرونالخاما و 
 ،ثلثة: األموالالثاء ادلالّدال و  بضمِّ  :« ثورالدي  »

 . لوسوفُ  س  كفلْ   ،رثْ واحدىا دَ 
الباء  ىو بضمِّ  :«حدكم أوفي بضع  »: قولوو 

ناية عن اجلماع إذا نو  وىو ك ،إسكان الّضاد ادلعجمةو 
وإعفاف  ،صاحل ولد   طلبُ وجة و الزّ  ىو قضاء حقِّ و  ،العبادة

 ها عن اِّارم.كف  فس و الن  
 العشرونالسادس و 

رتعو و  ،السني وختفيف الالم وفتح ادليم المى بضمِّ الس  
وىي ثالذت ة  ،عضاءألوىو ادلفاصل وا ،بفتح ادليم ،ياتمَ السُ 

م عن رسول اهلل صّلى لك يف صحيح مسلبت ذثوستون؛ 
 سّلم. اهلل عليو و 

 العشرونالسابع و 
 تشديد الواو.اس بفتح النون و وّ الن
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 فتحها.ومسعان: بكسر السني و 
 د.: تردّ أي ،اء والكافباحل :« حاك »: قولو
 صة بكسر الباء ادلوحدة.وابِ 

 العشرونالثامن و 
 .دةبادلوحّ رباض بكسر العني و : العِ قولو

 الياء ادلثّناة حتت.وسارية بالسني ادلهملة و 
 لت.اأي: س ،بفتح الاال ادلعجمة والراء :« ذرفت »: قولو
ياب؛ : األنوىي ،ىو بالاال ادلعجمة :« نواجذبال»  قولو
 : األضراس.وقيل

 ق.ثال سبَ غري مِ  ىل علمِ : ما عُ والبدعة
 العشرونالتاسع و 

 أي: أعاله. ،هاضمِّ ر الاال و س: السنام بك« ةو ر ذِ » 
 مقصوده. :أي ،ر ادليمس: بكيء: الش« ُكمِ » 

 الكاف. ضمِّ : ىو بفتح الياء و « بّ كُ يَ » قولو: 



 ٕ٘ 

 الثُثون
 ،نبالنو متني و فتح الشني ادلعجَ اخلاء و  ين: بضمِّ شَ اخلُ 
 ة قبيلة معروفة.نَ يْـ شَ ىل خُ إمنسوب 

سكان الراء إرثوم بضم اجليم والثاء ادلثلثة و قولو: جُ 
 كثري.  اسم أبيو اختالف  بينهما. ويف امسو و 

 الثُثونالثاني و 
 .ىو بكسر الضاد :« رارضِ  وه »

 الثُثونالرابع و 
 معناه: فليكره بقلبو. :« ع فبقلبهطم يستـل فإن» 
 مرة.ـو ثأي: أقل   :« اإليمان وذلك أضع ُ » 

 الثُثونالخاما و 
ٍ  » قولو:  ىو بإسكان  :« رِّ من الشَّ  بحسب امر

 ّر.أي: يكفيو من الش   ،السني
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 الثُثونالثامن و 
 ب  همزة شلدودة أي أعلمتو بأنو زلارِ ـب :« ذنته فقد » 

 ي.
ما ـوكالى ،اءبضبطوه بالنون وال :« استعاذني» قولو: 

 صحيح.
 األربعون

أي: ال  :« ك غريب أو عابر سبيلنّ أكن في الدنيا ك »
ث نفسك بطول البقاء ا وال حتدِّ ن إليها وال تتخاىا وطن  ترك

بو منها  قيتعل   ق منها ِبا الها وال تتعل  ـفيها وال باالعتناء ب
ال يشتغل بو وال تشتغل فيها ِبا  ،الغريب يف غري وطنو

 الغريب الاي يريد الاىاب إىل أىلو.
 األربعونالثاني و 

 قيل: ىو السحاب. ،تح العنيبف :« نان السماءعَ  »
 ك.رأسَ  : ظهر إذا رفعتَ أي ،لك منها : ما عن  وقيل



 ٘ٗ 

كسرىا لغتان بضّم القاف و  :« راب األرضقُ  »: قولو
 ا.ىمألَ  بُ ارِ قَ ما يُـ  :معناهو  ،أشهر الضم   ،هماـي بوِ رُ 
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 فصل
تي من حفظ على أمّ » : ال  احلديث ادلاكور أوّ  اعلم أن  
ىل ادلسلمني إها لاحلفظ ىنا: أن ينقُ  معى « اأربعين حديث  

بو و  ،ف معناىا. ىاا حقيقة معناهال عرَ ها و ن مل حيفظْ إو 
اهلل لو اليهم ؛ و ال حبفظ ما ال ينقُ  ،ل انتفاع ادلسلمنيحيصُ 

وبو التوفيق  ،ةنّ ادلِ والفضل و  ولو احلمد ،وابأعلم بالصّ 
 العصمة.و 

لوال أن  كنا لنهتديَ  احلمد هلل الاي ىدانا ذلاا وما
بيني على سائر النّ د و م على زلمّ سل  اهلل و  ىصلّ و  .ىدانا اهلل

 رتيع الصاحلني.و  ل كلٍّ آو 
ط ادلتقن ابِ افظ الضّ امل احلَ ام العَ فو الشيخ اإلمَ ؤلِّ قال مُ 

منو ليلة  ووي عفا اهلل عنو: فرغتُ لنّ ا الدين حيب ياِّقق زلي
سنة ذتان  األوىل  مادـجمن العشرين اخلميس التاسع و 



 ٘ٙ 

لو وصحبو آد و دنا زلم  يّ سَ  ى اهلل علىصلّ و  ، ةوستني وستم
 م.لّ سَ و 

و زلمد بن سلمان ابن ىل رزتة ربِّ إالفقري  نقلها العبدُ 
 عنو؛  منتصف ذي القعدة سنة عشر   عفا اهلل ،اجلوىري

  ة.مسبعِ و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




