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 شرح األربعني النووية 

بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ
ضبًٚت افُتٚب
افىبً ٜاألوػ بٚفٌِ ٜافًربٔ ٜبٚفّٔـ شْ5102 ٜم.
افىبً ٜافث ٜٕٔٚبٚفٌِ ٜاإلٕدؤٕسٔ ٜبٚفّٔـ شْ5102 ٜم.
افىبً ٜافثٚفث ٜبٚفٌِ ٜاإلٕدؤٕسٔ ٜبٕ٘دؤٕسٔ ٚشْ5102 ٜم.
افىبً ٜافرابًة ٜبٚفٌِة ٜافًربٔة ٜبًّٓةد اال افٌِة ٜوافةدظقة
(بَٕٔٚؾ) بٕ٘دؤٕسٔ ٚشْ5102 ٜم.
افىبًةة ٜاخلٚمسةة ٜبٚفٌِةة ٜافًربٔةة ٜل جةةٚوى افؼؿٔةةةٜ
(بٚرسوان) شْ5102 ٜم.
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رشح األربعني الـووية

ذف
فإلمٚم مةحٔل افديـ أيب زـريَ ٚيةح َٔك بـ َ َ
افْقوي افة ُّ َ
تقّف شْ626 ٜهة

تٖفٔػ:
الدكتور  /عؾوي بن حامد بن حمؿد ابن صفاب الدين
األشتاذ ادشارك يف احلديث الرشيف وعؾومه بجامعة شقئون
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 شرح األربعني النووية 
ادوضوع  :متةـ احلدي ٞافؼيػ  ،تةراجؿ افهحٚبة ، ٜشب ٛولوا
احلدي ، ٞافدلوس ادستةٍٚاة مـ احلدي ، ٞافتًريػ بٌري ٛاحلدي.ٞ
العــــــــوان  :ذح األلبًغ افْقوي ٜفِحٚؾظ يةحٔك بـ ذف افْقوي.
ادملف  :افدـتةةةةقل/ظِةةةقي بـ حةٚمد بـ مةةحّد ابـ صٓٚب افديـ.
رقم اإليداع ل اال افُت ٛافّْٔٔ / ٜصًْٚء (5104/52م).

حَقق افىبع حمٍقطٜ
ُيّْع تهقير افُتٚب أو َِٕف بٖي صقلة إلَ ب٘ذن خىل
جةةقال افّٔـ 11262292051906 /
ج ـ ـ ـ ــوال إندونيسيا +2656686526826 :
EM :Dralwibinshehab@gmail.com
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مؼدمة خادم الؽتاب
بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ
احلّد هلل لب افًٚدغ  ،وافهالة وافسالم ظذ شٔد
ادحجِغ  ،شٔدٕٚ
ادرشِغ  ،وخٚتؿ افْبٔغ  ،وؿٚئد اف ٌُر
َ
حمّد وظذ آفف افىٔبغ افىٚهريـ  ،والض افِٓؿ ظـ
صحٚبتف أمجًغ  ،وتٚبًٔٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ.
وبةًةةد ....
ؾُتٚب األلبًغ افْقوي ٜفِحٚؾظ افْقوي لمحف اهلل
َظ َؿ افٍْع بف فًِبٚا  ،ؾٖحبب ٝأن ُأ ِ
شٓ َؿ ل ِ
ٕؼ ِه  ،وخدمتف
بسط و ُمةختك فىالب افًِؿ  ،شٚئال ادقػ
بنُؾ ُم َ
افُريؿ أن يةْيّْل ل شِؽ خدم ٜهذا افديـ بّْف
وـرمف  ،وؿد جٚءت هذه افىبً ٜبّقاصٍةٚت خٚصٜ
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حَٔ ٞتةَّٔزت بٚآلتةل :


ترجةُّ ٜمةختكة فإلمٚم احلٚؾةظ افْةقوي.



ظْٚويـ خٚص ٜفُؾ حدي.ٞ




ضبةط ادنُؾ مـ متـ احلدية ٞافنةريةػ بٚحلرـةٚت.
ختري ٟاألحٚاي ٞوذـر ألؿٚمِٓ ٚمـ مهٚاله.ٚ



افتةًريػ بٚألفٍٚظ افٌريةب ٜل متةـ احلدي.ٞ



ذـةر شبة ٛولوا افةحدية ٞافنةريةػ إن وجد.



افسمج ٜافًِّٔ ٜفِهحٚيب لاوي احلدي.ٞ



تِخٔةص افٍقائةد ادستٍٚاة مـ احلدي.ٞ



ظّؾ ؾٓرس صٚمؾ فةّحتقيٚت افُتٚب.
بَِؿ خٚام افسْ ٜادىٓرة
ظِقي بـ حٚمد بـ حمّد ابـ صٓٚب افديـ
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ترجـؿة اإلمام الـووي
اشؿه وكـقته  :هق أبقزـري ، ٚذف افديـ حئك بـ
ذف بـ مري افْقوي.
والدته وكشلته  :وفد بْقى مـ ألض افنٚم  ،شْٜ
إحدى وثالثغ وشتامئ690( ٜهة) ولزم الصتٌٚل
بىِ ٛافًِؿ  ،وافتهْٔػ  ،وٕةؼ افًِؿ  ،وافًبٚاة ،
واألولاا  ،وافهٔٚم  ،وافذـر  ،وافهز ظذ ادًٔنٜ
اخلنْ ، ٜحتك مْع ٍٕسف مـ أـؾ افٍٚـٓ ٜواخلٔٚل ؿٚئال :
(أخٚف أن ُيرض ٛجسّل وجيِ ٛافْقم).
مملػاته  :أفػ اإلمٚم افْقوي افًديد مـ افُتٛ
افْٚؾً ، ٜوؿد اصتٓرت مًيؿ ـتبف ؾّْٓ: ٚ
 -0ذح صحٔح مسِؿ.
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 -5افتبٔٚن ل آااب محِ ٜافَرآن.
 -9اإللصٚا ل ظِقم احلدي.ٞ
 -4ليٚض افهٚحلغ.
 -2األشّةٚء وافٌِٚت.
 -6ـتٚب األذـٚل.
 -2األلبًقن افْقوي ، ٜوهق ـتٚبْ ٚهذا.
وفاته  :تقل لمحف اهلل شٍْ ٜ
ش ٝوشبًغ وشتّةٚئٜ
(626هة) واؾـ بْقى ِمـ ألض افنٚم.
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مؼدمة اإلمام الـووي
ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ
بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ
احلّد هلل لب افًٚدغ  ،ؿٔقم افساموات واأللضغ ،
مدير اخلالئؼ أمجًغ  ،بٚظ ٞافرشؾ صِقات اهلل وشالمف
ظِٔٓؿ أمجًغ إػ ادٍُِغ ؛ ف ِةٓدايتٓؿ وبٔٚن ذائع
افديـ  ،بٚفدلئؾ افَىًٔ ٜوواضحٚت افزاهغ  ،أمحده
ظذ مجٔع ًّٕف  ،وأشٖفف ادزيد ِمـ ؾوِف وـرمف  ،وأصٓد
أن ل إفف إل اهلل وحده ل ذيؽ فف افقاحد افَٓٚل ،
افُريؿ افٌٍٚل  ،وأصٓدُ َ
أن شٔدُٕ ٚمةحّدً ا ظبده ولشقفف
ادُرم بٚفَرآن افًزيز
وحبٔبف وخِِٔف ؛ أؾوؾ ادخِقؿغ َ ،
ادًجزة ادستّرة ظذ تًٚؿ ٛافسْغ  ،وبٚفسْـ ادستْرة
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حّد ادخهقص بجقامع افُِؿ
فِّسسصديـ  ،شٔدُٕ ٚمة َ
وشامح ٜافديـ  ،صِقات اهلل وشالمف ظِٔف وظذ شٚئر
افْبٔغ وادرشِغ  ،وآل ٍّ
ـؾ وشٚئر افهٚحلغ.
أم ٚبًةد ...
ؾَد لويْ ٚظـ ظع بـ أيب ضٚف ، ٛوظبداهلل بـ
()1

مسًقا  ،و ُمةًٚذ بـ جبؾ  ،وأيب افدلااء  ،وابـ
()2

()4

()3

ُظ َّر  ،وابـ ظبٚس  ،وإٔس بـ مٚفؽ ............
()5

()7

()6

( )0مٍتٚح اجلْ ٜل الحتجٚج بٚفسْ.)62( ٜ
( )5حِٔ ٜاألوفٔٚء (.)002/4
( )9ادحدث افٍٚصؾ برؿؿ [ ]02و ظِؾ افدالؿىْل برؿؿ [.]222
( )4صً ٛاإليامن برؿؿ [.]0256
( )2مٔزان الظتدال (.)524/2
( )6ـتٚب ادجروحغ لبـ حبٚن (.)094/0
( )2افُٚمؾ ل ضًٍٚء افرجٚل (.)22/2
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وأيب هريرة  ،وأيب شًٔد افة ُخدلي ليض اهلل ظْٓؿ مـ
()1

ضرق ـثرات  ،ومـ لوايٚت متْقظٚت َ
أن لشقل اهلل
صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ؿٚل َ ( :مـ َح ٍِ َظ ظذ أمتل
ِ
ألبًغ حدي ًث ٚمـ ِ
ةّة )ٚول
َ
أمر ايْٓ ٚبً َثة ُف اهللُ ً
ؾَٔٓ ٚظٚف ً
لواي ٜأيب افدلااء ليض اهلل ظْف (وـْ ٝفف يقم افَٔٚمٜ
صٚؾِ ًً ٚوصٓٔدً ا) ول لواي ٜابـ مسًقا ليض اهلل ظْف
ِ
ئ )ٝول لوايٜ
(ؿٔؾ فف  :ااخؾ ِمـ أي
أبقاب اجلْ َِِ ٜص َ
()2

()3

ابـ ظّر ليض اهلل ظْٓام (ـت ٛل زمرة افًِامء وحؼ ل
زمرة افنٓداء) واتٍؼ احلٍٚظ ظذ إٔف حدي ٞضًٔػ
()4

( )0صً ٛاإليامن برؿؿ [.]0252
( )5صً ٛاإليامن برؿؿ [.]0256
( )9حِٔ ٜاألوفٔٚء (.)002/4
( )4إير ؾٔض افَدير (.)002/6
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وإن ـ ُثرت ضرؿف  ،وؿد صَْػ افًِامء ليض اهلل ظْٓؿ ل
ِ
ؾٖول َمـ ظِّتف
هذا افبٚب م ٚل ُيةحل مـ ادهٍْٚت َ ،
صَْةػ ؾٔف ظبداهلل بـ افة ُّبٚلك  ،ثؿ ابـ أشِؿ افىقد
افًٚمل افربٚين  ،ثؿ احلسـ ابـ شٍٔٚن افْسٚئل  ،وأبقبُر
اآلجري  ،وأبقبُر بـ إبراهٔؿ األصٍٓٚين  ،وافدالؿىْل
 ،واحلٚـؿ  ،وأبق ًٕٔؿ  ،وأبق ظبدافرمحـ افسِّل  ،وأبق
شًٔد ادٚفْٔل  ،وأبق ظثامن افهٚبقين  ،وظبداهلل بـ حمّد
ةحهقن ِم َـ
األٕهٚلي  ،وأبقبُر افبَٔٓل  ،وخالئؼ ل ُي َ
ادتَدمغ وادتٖخريـ.
وؿد اشتخرت اهلل تًٚػ ل مجع ألبًغ حدي ًث ٚ؛
اؿتدا ًء هبٗلء األئّ ٜاألظالم وح ٍَٚظ اإلشالم  ،وؿد اتٍؼ
افًِامء ظذ جقاز افًّؾ بٚحلدي ٞافؤًػ ل ؾوٚئؾ
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األظامل  ،ومع هذا ؾِٔس اظتاماي ظذ هذا احلدي ٞبؾ
ظذ ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ل األحٚايٞ
افهحٔح( : ٜفُٔبِغ افنٚهد مُْؿ افٌٚئ )ٛوؿقفف صذ
()1

(َّٕض اهلل امراء شّع مَٚفتل
اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ َ :
ؾقظٚه ٚـام شًّٓ. )ٚ
()2

ثؿ مـ افًِامء مـ مجع األلبًغ ل أصقل افديـ ،
وبًوٓؿ ل افٍروع  ،وبًوٓؿ ل اجلٓٚا  ،وبًوٓؿ ل
افزهد  ،وبًوٓؿ ل اآلااب  ،وبًوٓؿ ل اخلى، ٛ
وـِٓ ٚمَٚصد صٚحل ٜليض اهلل ظـ ؿٚصدهي.ٚ
وؿد لأي ٝمجع ألبًغ أهؿ ِمـ هذا ـِف  ،وهل

( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [ِ ]012م ـ لواي ٜأيب بُرة ليض اهلل ظْف.
( )5جٚمع افسمذي برؿؿ [ِ ]5620مـ لواي ٜظبداهلل بـ مسًقا ليض اهلل ظْف.
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ألبًقن حدي ًثُ ٚمنتِّ ٜظذ مجٔع ذفؽ  ،وـؾ حدي ٞمْٓٚ
ؿٚظدة ظئِّ ٜمـ ؿقاظد افديـ  ،ؿد وصٍف افًِامء َ
بٖن
مدال اإلشال ِم ظِٔف  ،أو هق ٕهػ اإلشالم  ،أو ثِثف  ،أو
َ
َ
تُقن صحٔح ًٜ
ٕحق ذفؽ  ،ثؿ افتز ُم ل هذا األلبًغ أن
و ُمًيّٓ ٚل صحٔحل افبخٚلي ومسِؿ  ،وأذـرهٚ
الٕتٍٚع هبٚ
َمةحذوؾ ٜاألشٕٔٚد ؛ فٔسٓؾ حٍيٓ ، ٚويًؿ
ُ
إن صٚء اهلل تًٚػ  ،ثؿ أتبًٍٓ ٚ
ببٚب ل ضبط مَ ٚخ ٍِل مـ
أفٍٚطٓ ، ٚويْبٌل فُؾ لاؽ ٛل اآلخرة أن يًرف هذه
األحٚاي ٞوم ٚاصتِّ ٝظِٔف ِم َـ ادٓامت  ،واحتقت ظِٔف
طٚهر دـ تد َبره ،
ِم َـ افتْبٔف ظذ مجٔع افىٚظٚت  ،وذفؽ
ٌ
وظذ اهلل اظتاماي  ،وإفٔف تٍقييض واشتْٚاي  ،وفف احلّد
وافًّْ ، ٜوبف افتقؾٔؼ وافًهّ.ٜ
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احلديث األول
َح ِد ُ
يث الــقـَّ ِـة
َعن ِ
ص ُع َؿ َر بن اخلط ِ
ادممـني أيب َحػ ٍ
اب ريض اهلل
أمر
َ
ت َر ُش َ
ول اهللِ َصذ اهللُ َتـ َعاىل عؾقـ ِه َو َع َذ
تعاىل عـه قال َ :ش ِؿع ُ
ِِ
وشؾ َم َي ُ
األعؿـ ُال بالـقـات  ،وإك َؿـا لِؽل
ؼول  (( :إك َؿـا
َ
آله َ
ِ
ٍ
ور ُشولِ ِه َ ،ف ِفجر ُت ُه
جر ُتـ ُه إىل اهللِ َ
امرئ َما َك َوى ؛ َف َؿن َكاكت ه َ
ٍ
ِِ
امرأة
ومن كاكت ِهج َر ُتـ ُه لدُ ك َقا ُيـ ِصق ُبـ َفا  ،أو
ور ُشوله َ ،
إىل اهللِ َ
َيـؽِ ُح َفا ِ ،
اج َر إلقه )) .رواه إماما الـ ُؿ َحدثني :
جر ُتـ ُه إىل ما َه َ
فف َ
أبو ع ِ
بن الـ ُؿغرة ِ
إبراهقم ِ
إشامعقل ِ
َ
بن
بن
بد اهلل ُمـحؿدُ بن
َ
َ
ِ ِ
ِ
بن ُمسؾِم
بردز َبه الب َخاري  ،وأبو
بن احلجاج ُ
احلسني ُمسؾم ُ
ِ
قسـابـُ ِ
قح ِ
ين ُهـ َؿـا َأ َصح
قف َؿـا الؾ َذ َ
وري يف َصح َ
ال ُؼ َش ِري الـ َ
()5

()0

( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]0
( )5صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]0212
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الؽتب ادصـػة.
شبب ورود احلديث :

دا ؿدم رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف شِؿ ادديْة
وظؽ ؾٔٓا أصحابف ريض اهلل ظْٓؿ  ،و َؿـ ِ َد َم رجؾ ؾتزوج
ُ
رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف
امرأة ـإت ُمٓاجرة  ،ؾَام
وشِؿ ظذ ادْز ؾَال  (( :يا أهيا افْاس  ،إٕام األظامل بافْٔة
ؾّـ ـإت هجرتف إػ اهلل ورشقفف  ،ؾٓجرتف إػ
(ثالثا) َ
اهلل ورشقفف  ،و َمـ ـإت هجرتف يف دٕٔا يىِبٓا  ،أو امرأة
َيـخىبٓا  ،ؾّٕ٘ـا هجرتف إػ ما هاجر إفٔف)) .
()1

ترجـؿة ُع َؿر بن اخلطاب ريض اهلل عـه :
 هق ظّر بـ اخلىاب بـ ُٕـٍٔؾ بـ ظبد اف ًُزى بـ رياح بـ
ظبداهلل بـ ؿرط بـ َرزاح بـ ظدي بـ ـًب بـ فٗي بـ
( )0أشبٚب ولوا احلدي.)29( ٞ
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ؽافب افًدوي افَرر  ،يِتَل ٕسبف مع رشقل اهلل صذ
اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ يف ـًب بـ ُفٗي بـ ؽافب.
 ـْٔتف  :أبق حٍص.



وفد افٍاروق ريض اهلل ظْف بًد افٍٔؾ بثالث ظؼة شْة.



أمف َحْـ َت َّة بْت هاصؿ بـ ادٌرة  ،وهل ابْة ظؿ أيب جٓؾ.

 ـان إشالم ظّر ريض اهلل ظْف يف افسْة افسادشة مـ
افـْبقة  ،وحتديدً ا بًد بداية هجرة ادسِّغ إػ احلبنة ،
ّر ُه يقم اشالمف ثالثا وثالثغ شْة  ،وؿد أشِؿ
وـان ظُ ُ
افٍاروق بًد اشالم أربًغ ً
رجال مـ افهحابة.
 مرويٚتف مـ افسْ ٜادىٓرة ( )292حدي ًث.ٚ

 تزوج افٍاروق بسبع ِٕسقة هـ :
 -1زيْب بْت ميًقن  :تزوجٓا يف اجلاهِٔة وإٔجبت فف ثالثة :
ظبداهلل وظبدافرمحـ األـز وحٍهة  ،وتقؾٔت بُّة ُمسِِ َّة.
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 -2مُِٔة بْت جرول  :وإٔجبت فف ظبٔداهلل.
ُ -3ؿ َريبة بْت أيب أمٔة ادخزومل  :ومل تْجب فف.
 -4أم حُٔؿ بْت احلارث بـ هنام  :وإٔجبت فف ؾاضّة.
 -5مجِٔة بْت ظاصؿ بـ ثابت بـ أيب األؿِح  :وهل ِمـ ؿبِٔة
األوس  ،ومل يذـر أهنا إٔجبت فف أحدً ا.
اضا.
 -6ظاتُة بْت زيد بـ ظّرو  :وإٔجبت فف ِظ َٔ ً
 -7أم ـِثقم بْت اإلمام ظع بـ أيب ضافب ريض اهلل ظْف :
شبب زواجف مْٓا ضِ ًبا دهاهرة افرشقل صذ اهلل ظِٔف
وـان
ُ
ٍ
شبب
وآفف وشِؿ  :فَقفف صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ( :ـؾ

()1

و َٕ َس ٍ
ب يَْىع يقم افَٔامة إال شببل وٕسبل) وؿد إٔجبت فف
()2

ورؿٔة.
زيدً ا ُ

( )0افسب : ٛادهٚهرة.
( )5األحٚاي ٞادختٚلة فِؤٚء ادَدد برؿؿ [.]500
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ُ
افٍاروق ظذ يد أيب فٗفٗة ادجقد  -ؽالم ادٌرة بـ
ُ ؿتِ َؾ
صًبة وـان ٕكإٔا – بًد أن ضًْف ضًْات يف ادسجد
ظّر ريض اهلل ظْف
وهق يستًد فهالة افٍجر  ،ؾاشتخِػ ُ
ظبدَ افرمحـ بـ ظقف فٔهع بافْاس صالة افٍجر.
 ـان مَتؾ افٍاروق ريض اهلل ظْف ألربع بَغ مـ ذي
احلجة شْة 23هـ  ،وصذ ظِٔف صٓٔب ريض اهلل ظْف.
ّر ُه
 ـإت مدة خالؾتف حقايل ظؼ شْقات وٕهػ  ،وظُ ُ
يقم وؾاتف ثالث وشتقن شْة.
ِمن فوائد احلديث :

()1

 جاء افتًبر بٍِظ اجلّع فِْٔات  :ألن ـؾ ظّؾ بْٔـ ٍة
ٍ
خاصة  ،ؾافْٔة تـتْـقع بتْقع األظّـال.

( )0دًرؾ ٜادزيد ِمـ ِشرة شٔدٕ ٚظّر بـ اخلىٚب يْير ـتٚب (تٚليخ اخلٍِٚء
افراصديـ) فِدـتقل ظِقي بـ حٚمد ابـ صٓٚب افديـ.
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 ؿال افْقوي ( :افْٔة  :افَهد وهل ظزيّة افَِب).
ُ
افْٔة َمـحِ َٓا افَِب  ،واألظامل تتبع افْٔة  :فَقفف يف

ؾّـ ـإت هجرتف إػ اهلل ورشقفف .)...
احلديث َ ( :
ُ يـستـٍاد ِمـ احلديث ُمـخاضبة ادسِؿ فٍْسف بّدى
ؽر اهلل.
اخالصف يف ٕٔتف افتل ال يىِع ظِٔٓا ُ
ُ يدظَ ك افهحايب افذي هاجر  :فُْٔح امرأة ومل هياجر
خِها هلل شبحإف وتًاػ (مٓاجر أم ؿـٔس) ويف هذا
ُمـ ً
درس بٖمهٔة شس حال ادسِّغ افذيـ َيـَ ًُقن يف اخلىٖ.
ٌ
 ؿال اإلمام أمحد ابـ حْبؾ  :أصقل اإلشالم ثالثة أحاديث :
حديث األظّـال بافْٔات  ،وحديث مـ أحدث يف أمرٕا هذا
ما فٔس مْف ؾٓق رد  ،وحديث احلالل بغ واحلرام بغ.
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احلديث الثاين
ِ
َح ِد ُ
السالم
يث ِجزيل َعؾقه َّ
حن
عن ُع َؿ َر ريض اهللُ ت َع َال َعـ ُه أيضا قال َ :بقـَ َؿـا َك ُ
ول اهللِ صذ اهلل عؾقه ِ
وس ِعـدَ رش ِ
ات َيو ٍم إِذ
وآله وش َّؾ َم َذ َ
ُج ُؾ ٌ
َ ُ
اض الثقـاب َ ،ص ِديدُ شو ِ
اد َّ
الش َع ِر ،
َ َ
َض َؾ َع َع َؾقـَـا َر ُج ٌل َصديدُ َب َقـ ِ َ
ال يـرى ع َؾ ِقه َأثـر الس َػ ِر  ،وال ي ِ ِ
أحدٌ  ،ح َّتى َج َؾ َس إل
عر ُفـ ُه مـَّـا َ
ُ َ َ
َ
ُ َّ
ؾقه ِ
الـبي صذ اهللُ ع ِ
وآله وش َّؾ َم َ ،فلشـَدَ ُرك َب َت ِقه إل ُرك َب َت ِقه ،
َ
وو َضع َك َّػقـ ِه ع َذ َف ِ
خ َذ ِيه َو َق َال َ :يا ُم َّؿدُ  ،أخزين َع ِن
َ
َ َ َ
ِ
ِ
اإلشـال ِم َ ،ف َؼـ َال َر ُش ُ
ول اهللِ َّ
وآله َو َش َّؾ َم :
عؾقه
صذ اهللُ
شفدَ أن ال إل َه إال اهلل َ
حؿدً ا َر ُش ُ
ول اهلل ،
((
اإلشالم أن َت َ
وأ َّن ُمـ َّ
ُ
ِ
ِ
ان َ ،و َتـ ُح َّج
وم َر َم َض َ
قم َّ
مت الزكا َة  ،و َتـ ُص َ
و ُتؼ َ
الصال َة  ،و ُت َ
ت ِ
ت َ ،ف َع ِ
جبـَـا َل ُه
إلقه َشبِقال )) َق َال َ :صدَ ق َ
قت إِ ِن اشتطع َ
ال َب َ

يؿـ ِ
َيسل ُلـ ُه و ُي َصد ُقـ ُهَ .ق َال  :فلخزين عن ا ِ
مم َن
ان َ ،ق َال َ (( :أن ُت َ
إل َ
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اآلخ ِر  ،و ُت ِ
الئؽته  ،و ُكـ ُتبِ ِه  ،ورشؾِ ِه  ،والقو ِم ِ
ِ
مم َن
وم
ُ ُ
باهللِ َ ،
بال َؼدَ ِر َخ ِر ِه َ
ت  ،قال  :فلخزين َع ِن
وش ِه )) َق َال َ :صدَ ق َ
حس ِ
ا ِ
ان  ،قال  (( :أن َتـع ُبدَ اهللَ كل َّك َك َترا ُه ؛ فنن َلـم َت ُؽن َت َرا ُه ،
إل َ
اع ِة  ،قال  (( :ما ادس ُم ُ
َفنِ َّكـ ُه َي َر َ
ول
الس َ
اك )) َق َال  :فلخزين َع ِن َّ
ِ
ِ
فلخزين َعن َأ َم َاراتِـ َفا  ،قـال :
السائِـ ِل )) قال :
َعــ َفا َبلع َؾ َم م َن َّ
ِ
اء
(( َأن َتؾدَ َ
األم ُة َر َّبـ َت َفا  ،وأن َت َرى الـ ُح َػا َة ال ُع َرا َة ال َعا َل َة ُر َع َ
الش ِ
َّ
ثت َمؾِقا ُ ،ث َّم َق َال َ (( :يا
ون يف ال ُبـ َقا ِن)) ثم اكط َؾ َق َف َؾبِ ُ
اء َيت َط َاو ُل َ

ُع َؿ ُر َ ،أ َت ِ
الس ُ
ور ُشو ُلـ ُه أع َؾ ُم َ ،ق َال :
ائل؟ )) ُق ُ
ؾت  :اهللُ َ
دري َمن َّ
(( فن َّك ُه ِج ِز ُ
يل َأ َتا ُكم ُي َعؾ ُؿ ُؽم ِدي َــ ُؽم )) رواه مسؾم .
()1

شبب ورود احلديث :
واضح يف متـ احلديث  :ألن اهلل تبارك وتًاػ أرشؾ
أمقر ديْٓؿ.
جزيؾ ظِٔف افسالم  :فًِٔؿ ادسِّغ َ
( )0صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]0
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معاين ألػاظ احلديث :
 إذ َض َِ َع  ( :إذ ) حرف مٍاجٖة وادًْك  :إذ خرج ؾجٖة.
ُ
األمة شٔدهتا  ،وفف
 أن تَِِد األمة ربتٓا  :مًْاه أن تِد
تٍسرات ُمـختٍِة تدل مجًٔٓا ظذ ؾساد آخر افزمان
وتٍق افًَقق.
 احلٍاة  :مجع ٍ
حاف  :وهق َمـ ال ًٕؾ فف.
مجع ٍ
ظار  :وهق َمـ ال ثقب فف يسسه.
 اف ًُراة ُ :
مجع ظائؾ  :وهق افٍَر ـثر افًٔال.
 افًافة ُ :
 ؾِبثت مِ ًّٔا  :أي إتيرت زمًْا ضقيال.
ِمن فوائد احلديث :


أرـان افديـ افتل أرشؾ اهلل هبا جزائٔؾ ظِٔف افسالم :
ف ًُِّٔٓا فِّسِّغ هل ثالثة  :اإلشالم واإليامن واإلحسان.
وهل مرتبة ظذ حسب ظيّتٓام ؾال يهبح ادٗمـ مٗمًْا
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حتك يَقى إشالمف  ،وال يهبح ادحسـ حمسًْا حتك يَقى
إيّـإف  :ـام ؿال تًاػ  :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﭼ

[شقلة

احلجرات .]04 :

 أرـان اإلشالم مخسة  ،وأرـان اإليامن شتة  ،وأرـان
اإلحسان اثْان  ،ـام جاءت ُمٍهِة يف احلديث افؼيػ.
 تٖدب ضافب افًِؿ ظْد جِقشف أمام صٔخف  ،ـام جِس
جزائٔؾ ظِٔف افسالم أمام رشقفْا صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ.
 اف ُ
ساظة ال يًِؿ مقظد ؿٔامتٓا أحدٌ  ،وفُـ بغ افرشقل
صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ظالمتغ مـ ظالماهتا.
ُ ؿدرة جزائٔؾ ظِٔف افسالم ظذ افتنُؾ يف صقرة آدمل.
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احلديث الثالث
ــان اإلشــال ِم
أر َك ُ
بد الرحـؿن ع ِ
عن أيب ع ِ
بن ُع َؿ َر ِ
بد اهلل ِ
بن اخلطاب
َ
َ
َ
عت َر ُش َ
هلل عؾقه
ول اهللِ صذ ا ُ
ريض اهلل تعاىل عـفام قال َ :ش ِؿ ُ
ِ
ِ
اإلشالم عذ َخـؿ ٍ
وآله وشؾم َي ُؼ ُ
إله
ـي
س َ :ص َفا َدة َأن ال َ
ُ
ول ُ (( :ب َ
الة  ،وإِ ِ
ول اهلل  ،وإقا ِم الص ِ
هلل َ
وأن ُمـحؿدً ا َرشـ ُ
يتاء الز َك ِاة ،
إال ا ُ
وحـج الب ِ
ومسؾِ ٌم .
قت َ ،و َصو ِم َر َم َض َ
َ
َ
ان )) روا ُه ال ُبخاري ُ
()0

()5

ترمجة عبداهلل بن عؿر بن اخلطاب ريض اهلل عـفام :
 هق ظبداهلل بـ ظّر بـ اخلىاب افَرر اف ًَدَ وي.
 ـْٔتف  :أبق ظبدافرمحـ.
افـج َّ ِحل.
 أم ُف  :زيْب بْت ميًقن بـ حبٔب ُ
( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]0
( )5صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]06
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 أشِؿ مع أبٔف وهق صٌر مل يبِـغ احلِـؿ  ،ومل ينـٓد ؽـزوة
بدر  :فهٌر شْف  ،وأول مناهده ؽزوة اخلْدق.
 ـان ِمـ أهؾ افقرع وافًِؿ وــان ـثـر االتبـاع ثثـار رشـقل
اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ  ،صديد االحتٔاط يف ؾتقاه.
 بٌِت مروياتف مـ افسْة ادىٓرة ( )2632حدي ًثا.
 مات بُّة شْة ثالث وشبًغ (73هـ) بًد مَتؾ ظبـداهلل
بـ افـزبر بثالثـة أصـٓر تَري ًبـا  ،وصـذ ظِٔـف احلجـاج بــ
يقشػ افثٍَل  ،وـان ظّره يقم وؾاتف ( 86شْة).
ِمن فوائد احلديث :
 ال جيقز فِّسِؿ افتخع ظـ ُر ٍ
ــ مـ أرـان اإلشالم ،
َؾ َّـ ترك واحدً ا مْٓا  ،ؾِٔس بّسِؿ حـ ًَا.
 ال يٍر ُق بغ افهالة  ،وافهقم  ،وافزـاة  ،واحلج  ،ؾُؾ
واحد مْٓا يًد ُرـًْا بذاتف  ،وال ُيٌْل ظْف ؽره.
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احلديث الرابع
مر ِ
اإلكس ِ
اح ُل َخ ِ
ان
ؾق َ
ََ

عبد اهلل بن مسع ٍ
عن أيب عبدالرمحن ِ
ود ريض اهلل عـه
َ ُ
ول اهللِ صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم وهو الص ِ
قال :حد َثــَا َر ُش ُ
اد ُق
وق  (( :إن أحدَ ُكم ُيـج َؿ ُع َخؾ ُؼ ُه يف َب ِ
ادصدُ ُ
وما
طن ُأم ِه أر َب َ
عني َي ً
ؽون َع َؾ َؼ ًة َ
ون ُمض َغ ًة ِم َثل ذلك ،
مثل ذلك ُ ،ثم َي ُؽ ُ
ُكط َػ ًة  ،ثم َي ُ
ٍ
ِ
ِ
كؾامت ؛
ممر بِلر َب ِع
رش ُل إلقه اد َؾ ُك فقـ ُػـ ُخ فقه الر َ
وح  ،و ُي ُ
ُثم ُي َ
ِِ
ب َؽ ِ ِ ِ
وعؿؾِ ِه َ ،
وص ِؼي أو َش ِعقدٌ  ،فو اهلل الذي
تب ِرزقه  ،وأجؾه َ ،

عؿل ب َع َؿ ِل ِ
ال إل َه غَ ُر ُه  ،إِن أحدَ ُكم َل َق ُ
ون
أهل اجلـ ِة حتى َما ي ُؽ ُ
ِ
بعؿل ِ
ِ
أهل
عؿ ُل
اع  ،ف َقسبِ ُق عؾقه
بقـَ ُه
َ
ُ
وبقـفا إال ذ َر ٌ
الؽتاب ف َق َ
أهل الـ ِ
الـ ِ
عؿ ُل ب َع َؿ ِل ِ
ار َحتى َما
ار
ُ
فقدخ ُؾـ َفا  ،وإن أحدَ ُكم َل َق َ
ِ
ِ
فقعؿل بِ ِ
ُ
عؿل
اب
ي ُؽ ُ
اع  ،ف َقسبِق َعؾقه الؽت ُ
ون بقـَ ُه وبقـفا إال ذ َر ٌ
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ِ
فقدخ ُؾفا )) .رواه البخاري ومسؾم .
أهل اجلـ ِة ُ
()0

()5

معاين ألػاظ احلديث :

 افْىٍة  :أصؾ اداء افهايف  ،ويف احلديث يَهـد بـف مْـل
افرجال افذي هق أصؾ تُقيـ اإلٕسان.
وشــّٔت ظَِــة  :فًِقؿٓــا
 اف ًَ َِ ََ ـة  :افَىًــة مـــ افــدم ُ ،
بجدار افرحؿ  ،وألهنا تًِؼ بٔد مـ يّسُٓا.
 افـ ُّو ٌَة  :افَىًة مـ افِحؿ  ،بَدر ما ُيّوغ.
ترمجة عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عـه :
 هق ظبداهلل بـ مسًقد بـ ؽاؾؾ اهلذيل  ،حِٔػ بْل زهرة.
 ـْٔتف  :أبق ظبدافرمحـ.
 أمف  :أم ظبد بْت ظبد ود مـ بْل هذيؾ.
( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]9196
( )5صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]5649
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 ـان إشالمف ؿديام يف أول اإلشـالم حـغ أشـِؿ شـًٔد بــ
زيد وزوجتف ؾاضّة بْت اخلىاب ؿبؾ إشالم ظُ َّ َر بزمان.
ؽّْـا
 أما
شبب إشالمف ؾٔحدثْا ظْٓا ؿائال ُ :
ُ
ـْت أرظك ً
فًَبـة بـــ أيب ُم ًَـٔط  ،ؾّـر يب َرشـ ُ
ـقل اهلل صــذ اهلل ظِٔــف
وآفف وشِؿ ؾَال يل  (( :يا ؽالم َ ،هؾ ِمـ َف َب ٍـ ؟)) ؾَِـت :
ًٕؿ  ،وفُْْل مٗ َتـّـ  ،ؿـا َل  (( :ؾٓ ؾ مِـ ـ َـص ٍ
اة َح ٍ
ائـؾ مل
َـ
ُ َ ٌ
ٍ
ؾّس َح َض َظَٓـ ا ؾَْـزَ َل
َيْزُ ظِٔٓـا افٍحـؾ )) ؾٖتٔ ُتـ ُف بنـاة َ ،ـ
َف ـ بـ  ،ؾحِبــف يف إٕـ ٍ
ـاء َ ِ
وشــ ََ ك أبــا بُــر ثــؿ ؿــال
َ ٌ
وذ َب َ
فِوـر ِع  :اؿ ُِص  ،ؾَِص.
َ
 صٓد بـدرا واحلديبٔـة  ،وهـاجر اهلجـرتغ مجًٔـا  :األوػ
إػ أرض احلبنة  ،وافثإٔة إػ ادديْة  ،ؾهذ افَبِتغ.
 ـان ظبداهلل بـ مسًقد مـ أهؾ افَـرآن حتـك ؿـال رشـقل
اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ( :خذوا افَرآن مــ أربًـة :
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مـــ ابـــ أم ظبــد – ؾبــدأ بــف  -ومًــاذ بـــ جبــؾ  ،وأيب بـــ
ـًب  ،وشامل مقػ أيب حذيٍة) متٍؼ ظِٔف .
()0

 تقيف رمحـف اهلل بادديْـة شـْة ثْتـغ وثالثـغ (32هــ) ودؾــ
وصذ ظِٔف ظثامن بـ ظٍان ريض اهلل ظْف.
بافبَٔع َ ،
ِمن فوائد احلديث :
ِ
ـر أضقار ِ
خِؼ اإلٕسان.
 ذ ُ
 ضورة اإليامن بافَواء وافَدر  :ؾافرزق واألجؾ وافًّؾ
وافنَاوة وافسًادة مُتقبة ؿبؾ خِؼ اإلٕسان فِدٕٔا.
 أهـّٔة افثبات ظذ افًـّؾ افهافح حتك افـّقت.
 افتحذير مـ ادًايص خنٔة ادقت أثْاء ارتُاهبا.
 افـّسِؿ َيـسـٖل ربف ُحـسـ افـخاتـّة باشتـّـرار.

 



( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [ ]9222وصحٔح مسِؿ برؿؿ [.]5464
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احلديث اخلامس
ال َّت ِ
حذ ُير ِم َن البِدَ ع
عن أم ادممـني ُأم ِ
عبد اهللِ َعائشة ريض اهلل عـفا قالت :
َ
ث يف ِ
ُ
رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم َ (( :من َأحدَ َ
أمر َكا
قال
سؾم  .ويف
قس ِمـ ُه ُ
هذا َما َل َ
وم ٌ
فف َو َرد )) .رواه البخاري ُ
ِ
ِ
ٍ ِ
أمر َكا َ ،ف ُف َو َر ٌد )) .
رواية لـ ُؿسؾ ٍم (( َمن َعؿ َل َع َؿ ًال َ
لقس َع َؾقه ُ
معاين ألػاظ احلديث :
()0

()5

()9

َ مـ أحدَ َ
ث  :مـ ابتدع.
 يف أمرٕا  :يف ديْْا.
فٔس مْف ُ :مـخاف ًٍا فُِتاب وافسْة.
 ما َ

( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]5221
( )5صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]0200
( )9صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]0200
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ؾٓق َر ٌد  :ؾٓق بدظة ُمـخافٍة فِؼع.
ترمجة عائشة الصديؼة ريض اهلل عـفا :

 هل زوجة افْبـل صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف شـِؿ  ،وأم ادـٗمْغ
ظائنة بْت أيب بُر افهديؼ ريض اهلل تًاػ ظْٓا .
()1

 أمٓا  :أم رو َمان بْت ظامر بـ ظقيّر.
ُ
رشـقل اهلل صـذ اهلل ظِٔـف
 وفدت بُّة ادُرمة  ،تزوجٓـا
وآفف وشِؿ بُّة ؿبؾ اهلجرة بسْتغ  ،ودخؾ هبا يف ادديْة
ادْقرة يف صٓر صقال ِ
وشْٓا تسع شْقات.
ِ
َ
افرشقل صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف وشـِؿ يف افُْٔـة ،
اشتٖذٕت

ؾَال هلا  :اـتْل بابْؽ ظبداهلل بـ افزبر  ،وهق ابــ أختٓـا
أشامء بْت أيب بُر.

( )0دًرؾ ٜادزيد مـ أخبٚلهُ ، ٚيْير ـتٚب (أزواج افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفةف
وشِؿ) فِدـتقل  :ظِقي بـ حٚمد ابـ صٓٚب افديـ.
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 مُثت افسٔدة ظائنة ريض اهلل ظْٓا مع افرشقل صـذ اهلل
ظِٔف وآفف وشِؿ تسـع شـْقات  ،وــان ظُ ّ ُرهـا يـقم وؾـاة
افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ( 18شْة).
 بٌِت مروياهتا ِمـ افسْة ادىٓرة ( )2212حدي ًثا.
 تقؾٔت فِٔة افثالثاء فسبع ظؼة موت مـ صٓر رموان
شْة ثامن ومخسغ (58هـ) وـان ظّرها يقم وؾاهتا شتة
وشتقن ( 66شْة) وصذ ظِٔٓا أبق هريرة  -وـان ٕائ ًبا
دروان بـ احلُؿ ظذ ادديْة  -ودؾْت ببَٔع اف ٌَر َؿد
بادديْة ادْقرة.
ِمن فوائد احلديث :
 حرمة االبتداع يف ديـ اهلل تًاػ.
ُ
افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ مْٓا
 افبدظة افتل ُيـحذ ُر
هل ادخافٍة فُِتاب وافسْة.
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 أي ظّؾ مـ أظامل اخلر ال يتًارض مع افُتاب وافسْة
افؼع ظْٓا.
ؾِٔس ببدظة يْٓك
ُ

 



احلديث السادس
حذير ِمن الشبف ِ
ِ
ات
ال َّت ُ َ ُ َ

عؿـ ِ
ان ِ
بن َب ِشر ريض اهلل عـفام قال :
َعن أيب عبد اهلل الـ َ

ِ
رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم ُ
َ
يؼول  (( :إن
عت
شؿ ُ
الـ َح َ
ات ال
ور ُمش َتبِ َف ٌ
ني  ،و َب ُ
ني  ،وإن الـ َح َر َام َبـ ٌ
الل َبـ ٌ
قـفام ُأم ٌ
ِ
ِ
يع َؾؿ ُفن َك ِ
ز َأ
َ ُ
ٌ
ثر م َن الـاس ؛ َف َؿ ِن ات َؼى الش ُب َفات  ،ف َؼد اش َت َ
ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ
احلرا ِم ،
ومن َو َق َع يف الش ُب َفات َ ،و َق َع يف َ
لديـه وعرضه َ ،
وص ُك أن ير َتع ِ
حؿ ى ي ِ
ِ
كالر ِ
اعي َير َعى َح َ
فقه  ،أال وإن
َ َ
ول الـ َ ُ
لِ ُؽل َمؾِ ٍك ِحـ َؿى  ،أال وإن ِحـ َؿى اهللِ َمـ َح ِ
ار ُم ُه  ،أال وإن يف
ِ
ؾح اجلسدُ ُكؾ ُه  ،وإ َذا َف َسدَ ت ،
الـ َج َسد ُمض َغ ًة إ َذا َصؾحت َص َ
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ب )) رواه البخاري
َف َسدَ اجلسدُ ُكؾ ُه  ،أال َوهي ال َؼؾ ُ

()0

سؾم .
وم ٌ
ُ
()5

شبب ورود احلديث :
ظَ ـ شِامن افٍارد ريض اهلل ظْف ؿال  :شئؾ رشقل اهلل
صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ظـ افسّ ِـ وافـ ُج ِ
وافٍر ِاء ؾَال :
بـ
َ
(( احلالل ما أحؾ اهلل يف ـتابف  ،واحلرام ما حرم اهلل يف ـتابف )) .
ترمجة الـع َؿـان بن َب ِشر ريض اهلل عـه
()3

ًّـان بـ بنر بـ شًد بـ ثًِبة األٕهاري اخلزرجل.
 افْ َ
بْت رواحة أخت ظبداهلل بـ رواحة.
 أمف ظَ ّ َرة ُ
 وفد ؿبؾ وؾاة افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ بثامن شْغ.

( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]25
( )5صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]0222
( )9جٚمع افسمذي برؿؿ [.]0256
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ًّـان بـ بنر أمرا ظذ افُقؾة فـًّاوية شبًة
 ـان افْ َ
ٍ
أصٓر  ،ثؿ أمرا ظذ محص دًاوية ثؿ فٔزيد  ،ؾِام مات
يزيد صار زبريا ؾخافٍف أهؾ محص ؾٖخرجقه مْٓا.
 ويف شْة (64هـ) أربع وشتغ فِٓجرة َؿـ َتِت ُ
خٔؾ مروان
ابـ احلُؿ افهحايب افًْامن بـ بنر األٕهاري  ،وهق
هارب ِمـ محص.
ٌ
ِمن فوائد احلديث :
 احلث وافسؽٔب يف احلالل  ،وافسهٔب ِم َـ احلرام.
شبب فِقؿقع يف احلرام.
 افقؿقع يف افنبٓات ٌ
يهِح اجلسدُ ـامال.
 أمهٔة صالح افَِب  :ألن بهالحف
ُ
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احلديث السابع
ِ
قح ُة ِم َن الد ِ
ين
الـَّص َ
بن َأو ٍ
عن أيب ُر َققــ َة َتـ ِؿق ِم ِ
س الد ِاري ريض اهلل َت َعاىل َع ُـه
ِ
ِ ِ
قحـ ُة ،
أن الـبي صذ اهللُ َعؾقـه وآله وشؾ َم َق َال  (( :الديـ ُن الـص َ
ِ
ُقؾـَا  :لِـؿن ؟ َق َال  :هللِ ولِؽِ َت ِ
ني
ابه ولِ َر ُشولِ ِه ،
وألئؿة الـ ُؿسؾِ ِؿ َ
َ
وعامتـ ُفم )) .رواه مسؾم .
َ
ترمجة متقم بن أوس الداري ريض اهلل عـه :
()0

 متٔؿ بـ أوس بـ َخ ِ
ار َجة افد ِاري ُٕ :سبة إػ افدار وهق
بىـ ِمـ ؿبِٔة ُفـ َخؿ.
ُ يُْك بابْة فف ُتسّك ُرؿٔة مل يقفد فف ؽرها.


ـان متٔؿ ٕكإٔا ؾٖشِؿ يف افسْة افتاشًة.

 ـان يسُـ ادديْة ثؿ إتَؾ بًد مَتؾ ظثامن إػ افنام.


يَال  :تقيف شْة 42هـ.

( )0صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]22
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ِمن فوائد احلديث :
 افديـ افْهٔحة ُيـحّؾ ظذ ادبافٌة  :أي مًيؿ افديـ
افْهٔحة ـام ؿٔؾ يف احلديث ( :احلج ظرؾة) وحيتّؾ أن
()0

ُيـحّؾ ظذ طاهره  :ألن ـؾ ظّؾ مل يرد بف ظامِف
اإلخالص ؾِٔس مـ افديـ.
 افْهٔحة ُ :منتَة ِمـ ٕهحت اف ًَ َس َؾ إذا صٍٔتف.
 احلديث ظد ُه بًض افًِامء ربع ديْْا اإلشالمل  :ألمهٔتف.
 مًْك افْهٔحة فُتاب اهلل  :تًِّف  ،وتًِّٔف  ،وإؿامة
حروؾف يف افتالوة  ،وحتريرها يف افُتابة  ،وتٍٓؿ مًإٔف ،
وحٍظ حدوده وافًّؾ بام ؾٔف  ،وذب حتريػ ادبىِغ ظْف.
 مًْك افْهٔحة فرشقفف  :تًئّف وٕكه حٔا ومٔتا ،
وإحٔاء شْتف بتًِّٓا وتًِّٔٓا  ،واالؿتداء بف يف أؿقافف

( )0ادستدلك ظذ افهحٔحغ برؿؿ [.]0219
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وأؾًافف ،وحمبتف وحمبة أتباظف.
 مًْك افْهٔحة الئّة ادسِّغ  :إظإ ُتٓؿ ظذ ما ُحـِّقا
افَٔام بف  ،وتْبٔٓٓؿ ظْد افٌٍِة .ومـ أظيؿ ٕهٔحتٓؿ
دؾًٓؿ ظـ افيِؿ بافتل هل أحسـ.
 مًْك افْهٔحة فًامة ادسِّغ  :افنٍَة ظِٔٓؿ  ،وافسًل
ؾّٔـا يًقد ًٍٕف ظِٔٓؿ  ،وتًِّٔٓؿ ما يًٍْٓؿ  ،وـػ
َ
وجقه األذى ظْٓؿ  ،وأن ُيـحب هلؿ ما ُيـحب فٍْسف ،
ويُره هلؿ ما يُره فٍْسف.

 



احلديث الثامن
اء ادسؾؿني وأم ِ
حرمة ِدم ِ
والم
ُ َ َ
عن ابن ُع َؿ َر ريض اهلل تعاىل عـفام أن َر ُش َ
ول اهلل صذ اهلل
ِ
ِ
اس حتى
تعاىل عؾقه وعذ آله وشؾ َم َق َال ُ (( :أمر ُت أن أقات َل الـ َ
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ِ
شفدُ وا أن ال إل َه إال اهلل  ،وأن ُحمؿدً ا َر ُش ُ
قؿوا
َي َ
ول اهلل  ،و ُيـؼ ُ
الصال َة  ،و ُيـمتوا الزكا َة  ،فن َذا َف َع ُؾوا ذلك َع َص ُؿوا ِمــي
ِدماءهم وأموا َلـ ُفم إال بِحق اإلشالم ِ ،
وح َسـابـُـ ُفم عذ اهللِ
َ
َ
َ َُ
َتـ َع َاىل )) .رواه البخاري ومسؾم .
()5

()0

شبب ورود احلديث :
ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ؿال  :ؿال رشقل اهلل صذ اهلل
ظِٔف وآفف وشِؿ يقم خٔز  :ألظىغ افراية ؽدا رجال ُيـحب
اهلل ورشقفف يٍتح اهلل ظذ يديف  ،ؿال ظّر  :ما أحببت اإلمارة
ؿط إال يقمئذ  ،ؾتؼؾت هلا رجاء أن أدظك هلا  ،ؾدظا ظَ ِ ًّٔا ،
ؾبًثف وأظىاه افراية وؿال  :اذهب ؾَاتؾ حتك يٍتح اهلل ظذ
يديؽ وال تِتٍت  ،ؾَال  :يا رشقل اهلل  ،ظالم أؿاتؾ افْاس ؟

( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]52
( )5صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]55
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ؿال  :ؿاتِٓؿ حتك ...ؾذـر احلديث .
ِمن فوائد احلديث :
()1

 وجقب ؿتال افٍُار حتك يسِّقا أو يـخوًقا فِّسِّغ.
 ظالمة إيّـان افُاؾر افْىؼ بافنٓادتغ.
 ال ؾرق بغ أرـان اإلشالم يف احلرمة وادُإة.
ِ
مهقٕة ؾٔام بْٔٓؿ  ،واحلساب ظذ
 دما ُء وأظراض ادسِّغ ُ
اهلل تبارك وتًاػ وحده.

 



احلديث التاشع
قـل الـَّـجـاةِ
َشـبِ ُ
َ
عن أيب ُه َر َير َة عبد الرمحن بن َصخ ٍر ريض اهلل تعاىل
ول اهللِ صذ اهللُ ِ
عؾقه وآله وشؾ َم َي ُؼ ُ
عت َر ُش َ
ول :
عـه قال َ :ش ِؿ ُ
َ

( )0افبٔٚن وافتًريػ ل أشبٚب ولوا احلدي ٞافؼيػ (.)054/5
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(( َما َنق ُتـ ُؽم عـه فاج َتــ ِب ُـو ُه َ ،و َما َأ َمر ُتـ ُؽم به فلتـوا مـ ُه ما
الذين ِمن َقبؾ ُؽم َك َثر ُة َم َس ِ
ائؾفم ،
اش َت َطع ُتم ؛ فنكام أه َؾ َك
َ
ِ ِ
ومسؾِم .
واختـالف ِفم عذ أكبِ َقا َئ ُفم )) .روا ُه الب َخاري ُ
()0

()5

ترمجة أيب هريرة ريض اهلل عـه :
 ؿٚل احلةٚؾظ ابةـ ظبةدافز  :اختٍِةقا ل اشةؿ أيب هريةرة
واشؿ أبٔف اختالؾة ٚـثةرا ل يُة ة َحٚط بةف ول يُة ةوبط ل
اجلٚهِٔ ٜواإلشالم.
أن أبٚهريرة ِمـ ؿبَِٔ ٜاو ٍ
 ادتٍؼ ظِٔف َ
افّٔة ، ٜٕٔٚوأصةح
س َ
ٍ
رء ل اشؿ أيب هريرة ظبدافرمحـ بـ َصخ ٍر.
ٔ ٝبٖيب هريةرة ؛
 أم ٚـْٔتف ؾٔحدثْ ٚظْٓ ٚؿٚئال  ( :إّٕةُ ٚـْ ُ
وجدت ِهر ًة ؾجًِتٓ ٚل ُـّل ؾَٔؾ يل  :م ٚهذه ؟
ألين
ُ

( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]6020
( )5صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]0992
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ؿِِ : ٝه َرة  ،ؿٔؾ  :ؾٖٕ ٝأبقهريرة ).
 أشِؿ ل افسْ ٜافسٚبً ٜمـ اهلجرة  ،وأول منةٚهده ؽةزوة
خٔز ؾَد صٓده ٚمع لشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ.
 لزم افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ  ،ؾُٚن مةع أهةؾ
افهٍ ، ٜادَّٔغ بٚدسجد  ،ادتٍرؽغ فِتَِل ظـ افرشقل
صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ.
 بٌِ ٝمرويٚت أيب هريرة ( )2924حدي ًث.ٚ
وصة َذ ظِٔةف
 تقل بٚفًَٔؼ بٚدديْ ٜادْةقلة شةْ22( ٜهةة) َ
افقفٔد ابـ ظَب ٜبـ أيب شةٍٔٚن وـةٚن أمةرا يقمئةةذ ظةذ
ادديْ ، ٜوـٚن ظّره يقم وؾٚتف ( 20شْ.)ٜ
ِمن فوائد احلديث :
يـجب ظذ ادسِؿ أن يـجتْب ـؾ ما حرم اهلل.

ُ
 جي ٛظذ ادسِؿ أن حيٚؾظ ظذ افٍرائض.
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 يستح ٛفِّسِؿ أن ُيُثر ِم َـ افْقاؾؾ َح َس ِ
 ٛالشتىٚظ.ٜ
 ل جيقز فِّسِؿ أن ُيُثر مـ األشئِ ٜل ؽر مُٚهن ٚ؛ فَقل
اهلل تبٚلك وتًٚػ  :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵ ﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽ ﮾﮿
﯀ ﯁ ﯂      ﭼ [ادٚئدة .]010 :

 



احلديث العاش
قب ادَؽ َس ِ
احلث َع َذ ضِ ِ
َ
ب
عن أيب ُه َر َير َة ريض اهلل تعال عـه َق َال َ :ق َال َر ُش ُ
ول
اهللِ َّ
ب ال َيؼ َب ُل إال
صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم َّ (( :
إن اهللَ َت َع َال َضق ٌ
ِ
رشؾِني َف َؼ َال َتـ َع َال :
إن اهللَ َأ َم َر
ضقـَّبـًا َ ،و َّ
َ
ادممـني بِ َؿـا َأم َر به الـ ُؿ َ
ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ [ ادٗمْقن ]51 :

َو َق َال َت َع َال  :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ


44
44



 شرح األربعني النووية 

الر ُجـ َل ُيطِ ُ
الس َػ َر َأص َع َ
ث َأغبـَ َر َ ،ي ُؿد
قل َّ
[افبَرة ُ ]172 :ث َّم َذ َك َر َّ
ِ
ِ
ومط َع ُؿـ ُه َحـ َر ٌام َ ،و َمؾ َب ُس ُه
الس َؿـاء (يا َرب يا َرب) َ
َيديه إل َّ
ِ
اب َل ُه)) .رواه مسؾم .
ي
باحلرا ِم  ،فل َّكى ُيس َت َج ُ
َح َر ٌام  ،وغُ ذ َ
َ
()2

()1

معاين ألػاظ احلديث :
 األصًث  :متِبد افنًر  :ف ُبًد ظٓده بافٌسؾ.
 أؽز  :تٌر فقٕف مـ افٌبار.
 يّد ِ
يديف إػ افسامء  :يرؾًٓام إػ افسامء  :ألهنا ؿبِة افدظاء.
َُ
ستجاب دـ هذه صٍتف
 إٔك يستجاب فف  :أي ِمـ أيـ ُي
ُ
وـٔػ يستجاب فف.
من فوائد احلديث :
 إن اهلل ضٔب  :أي ُمْز ٌه ظـ افَْائص.
 هذا احلديث أحد األحاديث افتل هل ؿقاظد االشالم.
( )0ؽُ ِذ َي  :بوؿ افٌغ وختٍٔػ افذال ادُسقلة.
( )5صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]0102
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 ال تَبؾ األظامل افهاحلة إال دـ يتحرى احلالل افىٔب.
 احلث ظذ اإلٍٕاق مـ احلالل  ،وافْٓل ظـ اإلٍٕاق مـ ؽره.
 األـؾ وافؼب مـ احلرام يّْع اشتجابة افدظاء
 يْبٌك أن يُقن ادؼوب وادٖـقل وادِبقس وٕحق ذفؽ
حالال خافها ال صبٓة ؾٔف.

 



احلديث احلادي عرش
اط ِم َن الد ِ
ال َو َر ُع واالحتِ َق ُ
ين

ب ِشب ِ
بن أيب َضالِ ٍ
بن َعل ِ
عن أيب ُمـحؿد الـ َح َس ِن ِ
ط
ِ
ِ
وريـ َحا َكتِـ ِه ريض اهلل
َر ُشول اهللِ َصذ اهللُ عؾقه َوآله َو َشؾ َم َ
ت ِمن رش ِ
ول اهللِ صذ اهلل عؾقه وآله وشؾ َم
عـف َؿـا َقال َ :ح ِػظ ُ
ُ
َ ُ
()0

( )0لحيٕٚتف  :مٖخقذ مـ حدي( ٞاحلسـ واحلسغ لحيٕٚتٚي ل افدٕٔ )ٚؿٚل
ابـ حجر افًسَالين  :صبٓٓام بذفؽ ؛ أل َن افقفد ُينؿ و ُيَبَؾ.
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(( َدع َما ُي ِري ُبك إىل َما ال ُي ِري ُبك ))َ .روا ُه التِـر ِم ِذي والـ َسائي ،
ِ
وقال ِ
الس ِم ِذي َ :حدَ ٌ
قح.
يث َح َس ٌن َصح ٌ
()0

()5

ترمجة احلسن بن عيل بن أيب ضالب :
 هق احلسـ بـ ظع بـ أ يب ضٚف ٛليض اهلل ظةْٓام  ،وهةق
ِ
ِش ُ
افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف شِؿ.
بط
()9

 ـْٔتف  :أبق حمّد  ،وأمة ُف افسةٔدة ؾٚضّة ٜافزهةراء بْةٝ
لشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ.
 وفد ل مْتهػ صٓر لموٚن شْ ٜثالث فِٓجرة.
 ـٚن أصبف افْٚس برشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ مةٚ
بغ افهدل وافرأس.


ُيًد احلسـ بـ ظع خٚمس اخلٍِٚء افراصديـ ؛ فَقل

( )0جٚمع افسمذي برؿؿ [.]5200
( )5شْـ افْسٚئل برؿؿ [.]2200
( )9افسبط  :ابـ افبْ ، ٝواحلٍٔد  :ابـ البـ.
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افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفةف وشةِؿ ( :اخلالؾة ٜل أمتةل
ثالثقن شْ ٜثؿ مِؽ بًد ذفؽ) ؾَد حُؿ ادسِّغ بًد
()0

اشتنٓٚا وافده شت ٜأصٓر.
 لوى ثالث ٜظؼ (َ 09ح ِدي ًث ) ٚؾَط.
 تقل شْ )21( ٜفِٓجرة  ،واؾـ بٚفبَٔع بٚدديْ ٜادْقلة ،
وظّره يقم وؾٚتف شبً ٜوألبًقن ( 42ظً ٚم.) ٚ

ِمن فوائد احلديث :

 افريبة يف احلديث  :هل افنؽ وافسد ُد.
 اشتحباب ترك ما ُينؽ ؾٔف  :خنٔة افقؿقع يف احلرام.
 تَِل افهحابة ظـ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ وهؿ
صٌار يف افسـ  ،ؾَِد تقيف افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف
وشِؿ وظُ ّر احلسـ ريض اهلل ظْٓام ؿرابة ثامن شْقات.

( )0جٚمع افسمذي برؿؿ [.]5556
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افبًد ظـ ـؾ ما ؾٔف ريبة ُ ،يسّك ورظً ا  ،وهق مما حث
ديْْا اإلشالمل ظِٔف.

 



احلديث الثاكى عرش
َعدَ ِم ال َّتدَ خ ِل فِ َقام ال َفائد َة فِ ِقه

ِ
قال َر ُش ُ
يض اهللُ تعاىل عـه َق َال َ :
ول
عن أيب هرير َة َر َ
اهللُ صذ اهلل عؾقه وآله وشؾ َم ِ (( :من ُحس ِن إشال ِم الـ َؿر ِء َتر ُكـ ُه
َما ال َيـعـ ِـ ِقه))َ .ح ِد ٌ
يث َح َس ٌن رواه السمذي وغره هؽذا.
()0

من فوائد احلديث :
يدور ظذ أربًة
اإلشالم
 ؿال أبق داوود افسختٔاين :
ُ
ُ
أحاديث مْٓا حديث ِ
(مـ ُحس ِـ إشال ِم ادرء .)...
 اإلظراض ظام ال ٍٕع ؾٔف  :ألن ادسِؿ مٖمقر ب٘صٌال

( )0جٚمع افسمذي برؿؿ [.]5902
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وؿتف بِ َّـا ي ًُق ُد ظِٔف بافٍْع يف افدٕٔا واثخرة.

 



احلديث الثالث عرش
ِ
لإليؿـ ِ
ان
الم ٌة
َ
َمـ َح َّب ُة الـ ُؿسؾ ِم َع َ

بن مالِ ٍ
عن أيب َحـؿ َز َة ِ
ك ريض اهلل تـعاىل عـه
أكس ِ َ
عؾقه ِ
ِ
 َخاد ِم رش ِوآله َو َشؾ َم  -عن الـبي
ول اهلل صذ اهللُ
َ ُ
ممن أحدُ ُكم حتى
صذ اهللُ عؾقه وآله وشؾ َم َق َال  (( :ال ُي ُ
ح ب ل ِـ َ ـ ِ
قه ما يـ ِ
ألخ ِ
حب ِ
يـ ِ
ػس ِه))َ .ر َوا ُه البخَ ِ
ومسؾِم .
اري ُ
ُ
ُ
()0

()5

ترمجة أكس بن مالك ريض اهلل عـه :

 هق إٔس بـ مٚفؽ بـ افْوةةر اخلزلجةل افَْجَة ِ
ٚلي
افبهة ري خٚام لشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف شِؿ.

( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]09
( )5صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]42
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ّزة.
 ـْٔتف  :أبق َحة َ
 أم ُف  :أم شِٔؿ بْ ٝمِحٚن األٕهٚلي.ٜ
 ؿدَ م إٔس بـ مٚفؽ ليض اهلل ظْف ِمـ صِبف ِمـ وفةده
ٕحةقا ِمةـ مٚئة ٜؿبةؾ مقتةف ؛ وذفةؽ َ
أن
ووفد وفده
ً
لشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف شةِؿ اظة ٚفةف ؾَةٚل :
((افِٓؿ الزؿف مٚل ووفدا وبٚلك فف)) ؿٚل إٔس  :ؾة٘ين
َفة ِّـ أـثر األٕهٚل مٚل ووفةدا  ،ويَةٚل  :إٕةف وفةد
()0

ألٕس بـ مٚفؽ ثامٕقن وفدا مـ صِبف ؛ مةْٓؿ ثامٕٔةٜ
وشبًقن ذـرا وبْتٚن مه : ٚحٍه ٜوأم ظّرو.
 بٌِ ٝمرويٚتف ( )5506حدي ًث .ٚتقل إٔس بـ مٚفؽ
بٚفبكة شْ ٜثالث وتسًغ (29هة) وظّره يقم

) (0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [ ]0000مـ حدي ٞإٔس بـ مٚفؽ ليض اهلل ظْف.
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وؾٚتف ؿٔؾ  :مٚئ ٜشْ ٜوظنةر شْغ ( 001شْ)ٜ
وؿٔةؾ  :مٚئ ٜوشبع شْغ ( 012شْ )ٜو َص َذ ظِٔف
ؿىـ بـ مدلك افُاليب.
ِمن فوائد احلديث :

 ادحب ٜادذـقلة فٔس ٝإل مـ اإليامن.
 ادراا بٚألخقة هْ ٚل اإلشالم.
 ادراا بٚفٍْل (ل يٗمـ) ـامل اإليامن  ،وٍٕل اشؿ افقء
ظذ مًْك ٍٕل افُامل ظْف مستٍٔض ل افسْ ٜادىٓرة.
 ؿٚل افْقوي  :افةّحب ٜادٔؾ إػ م ٚيقاؾؼ افةّح.ٛ
 ل احلدي ٞإصٚلة إػ ترك احلسد وافٌؾ واحلَةد.
 ؿٚل افُرمٚين  :ومـ اإليامن أيو ٚأن يبٌض ألخٔف مٚ
يبٌض فٍْسف مـ افؼ.
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احلديث الرابع عرش
الـؿسؾِ ِم
ُحـر َمـ ُة َدم ُ

ابن مسع ٍ
ود ريض اهلل تعاىل عـه قال َ :قال َر ُش ُ
ول
َع ِن ِ َ ُ
ٍ
امرئ ُمسؾِ ٍم إال
هلل عؾقه وآله وشؾ َم  (( :ال َيـ ِح ُل َد ُم
اهللِ صذ ا ُ
ِ
ٍ
ػس  ،والت ِ
ػس بالـ ِ
ار ُك
ب الزاكـي  ،والـ ُ
بنحدَ ى َثالث ؛ الثق ُ

ِ
لديـ ِـ ِه اد َػ ِ
اع ِة )) .رواه الب َخاري ومسؾم .
لؾج َؿـ َ
ار ُق َ
ِمن فوائد احلديث :
()0

()5

ُ خ ُىقلة اشتبٚح ٜامٚء ادسِّغ.
 افثَٔ : ٛمـ جٚمع ل ُٕٚح صحٔح  ،وظُسف افبُر.
 يستٍٚا مـ ؿقفف ( :افٍْس بٚفٍْس) ظذ تسٚوي افٍْقس
ل افَتؾ افًّد ؾ ُٔة ََٚا فُؾ مَتقل مـ ؿٚتِف.
( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]6404
( )5صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]0626
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 افتٚلك فديْف ُ :يَهد بف ادرتد ظـ ايـ اهلل  ،وادراا
بٚجلامظ ٜمجٚظ ٜادسِّغ.

 



احلديث اخلامس عرش
فضل الصؿت وإكرام اجلار والضقف
رش َ
ول اهلل
َعن أيب ُه َر َير َة ريض اهلل تعاىل عـه أن ُ
ان ي ِ
مم ُن باهللِ وال َقو ِم
صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم َقال َ (( :من َك َ ُ
ِ
ِ
ممن باهللِ
ومن َك َ
ان ُي ُ
اآلخ ِر َ ،فؾ َقـ ُؼل َخ ًرا أو لـ َقص ُؿت َ ،
ان ي ِ
والقو ِم ِ
اآلخ ِر  ،فؾ ُق ِ
مم ُن باهللِ وال َقو ِم
ومن َك َ ُ
ؽرم َج َار ُه َ ،
َ
ِ
اآلخ ِر َ ،فؾ ُق ِ
ؽرم َضق َػ ُه )) .رواه البخاري ومسؾم .
()0

()5

( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]2625
( )5صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]42
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شبب ورود احلديث :
ظـ حمّد بـ ظبد اهلل بـ شالم إٔف أتك لشقل اهلل صذ اهلل
ظِٔف وآفف شِؿ ؾَٚل  :آذاين جٚلي  ،ؾَٚل  (( :اصز )) ثؿ ظٚا
إفٔف افث ٜٕٔٚؾَٚل  :آذاين جٚلي  ،ؾَٚل  (( :اصز )) ثؿ ظٚا إفٔف
افثٚفث ٜؾَٚل  :آذاين جٚلي  ،ؾَٚل  (( :اظّد إػ متٚظؽ ؾٚؿةذؾف
ل افسُ ، ٜؾ٘ذا أتك ظِٔؽ آت ؾَؾ  :آذاين  ،ؾةتحؼ ظِٔف
افًَِْ ، ٜمـ ـٚن يٗمـ بٚهلل وافٔقم اآلخر ؾُِٔرم جٚله  ،و َمـ
ـٚن يٗمـ بٚهلل وافٔقم اآلخر ؾَِٔؾ خرا أو فٔهّ.)) ٝ
أخرجف أبق ًٕٔؿ ل مًرؾ ٜافهحٚب. ٜ
ِمن فوائد احلديث :
()1

ِ مـ ـامل اإليامن افَقل احلسـ أو افهّ.ٝ
ِ مـ ـامل اإليامن إـرام اجلٚل وظدم أذيتةف.

ِ مـ ـامل اإليامن إـرام افؤػ وحسـ اشتَبٚفف.
( )0افبٔٚن وافتًريػ ل أشبٚب ولوا احلدي ٞافؼيػ (.)590/5
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احلديث السادس عرش
ال َّت ِ
حذ ُير ِم َن ال َغ َضب
رجال َ
َعن أيب هرير َة ريض اهلل تعاىل عـه أن ً
قال لؾـبي
صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم ِ :
غضب )) َفرد َد
أوصـ ِي  ،قال  (( :ال َت َ
غضب )) .رواه الب َخاري .
ِم َر ًارا قال  (( :ال َت َ
()0

شبب ورود احلديث :
أخرج اإلمٚم أمحد ابـ حْبؾ ل مسْده َ
أن جٚلي ٜبـ ؿدامٜ
افس ِ
ًدي ليض اهلل ظْف شٖل لشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف
َ
()2

ظع
وشِؿ ؾَٚل  :ي ٚلشقل اهلل  ،ؿؾ يل ؿقل يًٍْْل واؿ ُِؾ َ
فًع ِ
ُ
لشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ  :ل
أظٔف  ،ؾَٚل
ِ
رالا ـؾ ذفؽ ُ
يَقل :
تٌو ، ٛؾٖظٚا ظِٔف  ،حتك أظٚا ظِٔف م ً
( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]2262
ـرم اهلل وجٓف ل حروبف.
( )5صحٚيب شُـ افبكة  ،ـٚن مع اإلمٚم ظع َ
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ٌَو. ٛ
لت َ
ِ
من فوائد احلديث :
()1

 اشتحبٚب ضِ ٛافقصِٔ ٜمـ أهؾ افًِؿ وافتَقى.
ُ
ادسِؿ ظـ بٚضِف إػ احلؼ بّنٔئ ٜاهلل.
ترك افٌو ٛيرا

َ
 يستح ٛفِةّـ َؽ ِو ٛأن يهٍح وي ِ
ةسٚمح ؛ فَقفف
ُ
ُ
َ
تًٚػ  :ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﭼ [افنقلى .]92 :

 



احلديث السابع عرش
ان يف ال َّتـ َع ُام ِل
ـس ُ
اإلح َ
عن أيب يعذ صداد بن أوس ريض اهلل تعاىل عـه عن
رش ِ
ب
ول اهللِ صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم َق َال  (( :إن اهللَ َكـ َت َ
ُ
( )0مسْد أمحد ( )94/2وهق ظْد افىزاين ل ادًجؿ افُبر برؿؿ [.]5129
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فلحسـُوا ِ
ِ
الؼتـ َؾـ َة  ،وإذا
ان عذ ُكل يش ٍء ؛ فنذا َقتـَؾ ُتم
اإلحس َ
َ
فلحسـُوا الذبح َة  ،ولق ِ
ِ
حد َأ َحدُ ُكم َصػ َر َت ُه َ ،ول ُقـ ِرح
َذبـَح ُتم
َ
ُ
قح َت ُه )) .رواه مسؾم .
َذبِـ َ
()0

ترمجة صدَّ اد بن أوس ريض اهلل عـه :
 صدَ اا بـ أوس بـ ثٚب ٝبـ ادْذل ابـ أخل حسٚن بـ
ثٚب ٝاألٕهٚلي.
 ـْٔتف  :أبق يًذ وأمف  :رصيّ ٜأو رصم ٜمـ بْل ظدي بـ
افْجٚل.
ظّْٓة : ٚـٚن صدَ اا بـ
 ؿٚل ظبٚاة بـ افهٚم ٝليض اهلل
َ
أوس ممـ أويت افًِؿ واحلِؿ.
ٕ زل افنٚم بْٚحٔ ٜؾِسىغ ومٚت هب ٚشْ20( ٜهة) ثامن
ومخسغ  ،وظُ ّره يقم وؾٚتف ( )22مخس وشبًقن شْ.ٜ

( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]022
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من فوائد احلديث :
 ضِ ٛاإلتَٚن ل ـؾ ظّؾ.
ُ يستح ٛإحداا افسُغ  ،وتًجٔؾ إمراله ، ٚوظدم
الشتًجٚل ل ؿىع حلّٓ ٚبًد ذبحٓ ٚحتك يتٖـد أن ل
وفرح َذبِٔة َح َت ُف ).
حٔٚة ؾٔٓ ٚ؛ فَقفف ل احلديُ ( ٞ
ُ يستح ٛأن ل َيةحد افسُغ بحَّضة افذبٔح ، ٜوأن ل
يذبح واحدة بحَّضة أخرى  ،ول يةجره ٚاػ َمذبحٓ.ٚ
 ؿقفف ل احلدي ( ٞؾٖحسْقا افَتِ ) ٜظٚم ّف ـؾ ؿتٔؾ مـ
ؿهٚص ٚوّف حد وٕحق ذفؽ.
افذبٚئح  ،وافَتؾ
ً
 هذا احلدي ٞمـ األحٚاي ٞاجلٚمً ٜفَقاظد الشالم.
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احلديث الثامن عرش
ِ
اخل ُؾ ُق َ
ُ
ؼوى
احل َس ُن م َن ال َّت َ
بن ُجـَاد َة  ،وأيب عبد الرمحن ُم َعاذ
عن أيب ذر ُجـدُ ب ُ
رشـول اهلل صذ اهلل عؾقه وآله
ابن جبل ريض اهلل تعاىل عـفام عن ُ
ـت َ ،
وأتـبِ ِع السقـ َئة احل َسـَـ َة
وشؾم قال  (( :ا ِتق اهللَ َحق ُثؿ َـا ُك َ
وخ ِ
اس بِ ُخـ ُؾ ٍق َح َس ٍن )) .رواه السمذي وقال :
ؿح َفا َ ،
الق الـ َ
َتـ ُ
()0

ٌ
حديث َح َس ٌن  ،ويف بعض الـسخ  :حسن صحقح.
ترمجة أيب ذر الغػاري ريض اهلل عـه :
 هق ُجْدُ ب بـ ُجْادة اف ٌُ ٍَاري  ،وفَد اختِػ يف اشّف
ـثرا  ،وهق منٓقر بُْٔتف.
ً
أيوا.
 أم ُف َ :رمِة بْت افقؿًٔة ِمـ بْل ِؽ ٍَار ً

( )0جٚمع افسمذي برؿؿ [.]0202
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 ـان مـ أوائؾ افهحابة إشال ًما  ،حتك ؿٔؾ  :إٕف ثافث مـ
أشِؿ مـ افرجال  ،ثؿ رجع إػ ؿقمف ُمسِام  ،ؾِام إَوت
ؽزوة اخلْدق  ،أؿام بادديْة ُمالز ًما فرشقل اهلل صذ اهلل
ظِٔف وآفف وشِؿ.
 إتَؾ إػ افنام بًد وؾاة أيب بُر افهديؼ ريض اهلل ظْف ،
ومل يزل هبا حتك ظٓ ِد ظثامن حٔث اصتُاه مًاوية
ؾاشتَدمف ظثامن ادديْة  ،ثؿ ٍٕاه إػ افر َبـ َذة.
 أؿام بافر َبـ َذة حتك وؾاتف شْة 32هـ  ،وؿد ؿال ظْف رشقل
اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ( :ما أطِت اخلرضاء  ،وال
أؿِت اف ٌَبـراء  ،مـ ذي َفـٓ َج ٍة  ،أصدَ َق وال أو َف ِمـ أيب
ذر  ،صبف ظٔسك بـ مريؿ ظِٔف افسالم)(.)0

( )0جٚمع افسمذي برؿؿ [  ] 9015مـ حدي ٞأيب ذل ليض اهلل ظْف.
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مارا
 صذ ظِٔف ظبداهلل بـ مسًقد ريض اهلل ظْف بْٔام ـان ً
يف ضريَف بًد أن بُاه ؿائـال ( :أخل وخِٔـع  ،ظاش
وحده  ،ومات وحده  ،و ُيبًث وحده  ،ضقبك فف).
ترمجة معاذ بن جبل ريض اهلل عـه :
 هق مًاذ بـ جبؾ بـ ظّرو بـ أوس بـ ظائذ اخلزرجل
افـج َن ِّل.
األٕهاري ُ
 ـْٔتف  :أبق ظبدافرمحـ.
 هق أحد افسبًغ افذيـ صٓدوا بًٔة افًَبة مـ األٕهار.
 آخك افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ بْٔف وبغ جًٍر
ابـ أيب ضافب ريض اهلل ظْف يقم اهلجرة.

()0

افـجَْد
 بًثف افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ؿاض ًٔا إػ َ

( )0ؿٚل ابـ إشحٚق ( :آخك لشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشةِؿ بةغ مًةٚذ بةـ جبةؾ
وبغ جًٍر بـ أبك ضٚف )ٛالشتًٔٚب ل مًرؾ ٜاألصحٚب (.)0415/9
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ِ
(تًز) مـ افّٔـ ُ :يًِؿ افْاس ُ
افَرآن وذائع اإلشالم.
 تقيف بافنام وحتديدً ا (األردن) ف ضاظقن ظُ ّ َقاس شْة
ثامن ظؼة (18هـ) وظّره يقم وؾاتف ( 28شْة).
ِمن فوائد احلديث :
 يف احلديث احلث ظذ مالزمة تَقى اهلل  ،وافتَقى ـام
ظرؾٓا شٔدٕا ظع بـ أيب ضافب ريض اهلل ظْف :
( )0اإليّةٚن بٚجلِٔؾ.
( )5وافًّؾ بٚفتْزيؾ.
( )9وافرض ٚبٚفَِٔؾ.
( )4والشتًداا فٔقم افرحٔؾ.
 ظذ ادسِؿ أن ُيُثر ِمـ ُمـحاشبة ٍٕسف  :ؾ٘ذا أذٕب شارع
فِتقبة وافًّؾ افهافح.
 ـامل خِؼ ادٗمـ ٌ
إيّـإف.
دفٔؾ ظذ ؿقة َ
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احلديث التاشع عرش
كُـن َم َع اهللِ َوال تُبـَـايل
عن أيب العباس عبداهلل بن عباس ريض اهلل تعاىل
ـت َخ َ
يوما
عـفام قال ُ :ك ُ
ؾف الـبي صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم ً
امت  :اح َػ ِ
فؼال  (( :يا غُ الم إكـي ُأعؾؿ َك َكؾِ ٍ
َ
هلل َيـح َػ َ
ظك ،
ظا َ
ُ
ُ
َ
ِ
َ
فاشل ِل اهلل  ،وإ َذا
للت
اه َك  ،إ َذا َش َ
اح َػظ اهللَ َتـجد ُه ُتـ َج َ
ت فاش َت ِعن باهللِ  ،واع َؾم أن األمـ َة َلو اج َتـ َؿ َعت عذ أن
اش َتـعـ َ
وك بِ َم ٍء َ ،ل َيــ َػ ُع َ
َيــ َػ ُع َ
وك إال بِ َم ٍء َقـد َك َتـ َبـ ُه اهللُ َل َك  ،وإِ ِن
وك بِم ٍء َ ،ل َيـ ُض َ
اج َتؿ ُعوا َع َذ أن َيـ ُض َ
وك إال بِم ٍء َقـد
األقالم  ،وجػ ِ
ِ ِ
َكـتَـ َبـ ُه اهللُ َع َؾ َ
ت الص ُحـ ُ
ف )) .رواه
قك ُ ،رف َعت َ ُ َ َ
السمذي وقال  :حديث َح َس ٌن صحقح .ويف رواية غر
()0

( )0جٚمع افسمذي برؿؿ [.]5206
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السمذي (( احػظ اهلل َتـجد ُه َأ َم َام َك َ ،تـ َعـرف إىل اهللِ يف
الر َخـ ِ
اء َ ،ي ِ
عرف َك يف الشد ِة  ،واع َؾم أن َما أخ َطـ َ
لك َل َي ُؽن
ِ ِ
ِ ِ
َ
ن َم َع
ل ُقصق َب َك  ،وما أ َصا َبـ َك ل َيؽن ل ُقخط َئـ َك واعؾم أن الـ َ
()0

ب  ،وأن َم َع ال ُع ِ
الصبـ ِر  ،وأن ال َػ َر َج َم َع ال َؽر ِ
سا )).
س ُي ً
شبب ورود احلديث :
مـ خالل شٔٚق احلدي ٞيت َِوح شب ٛولوا احلدي، ٞ
وهق ابتدا ُء افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ بٚحلدي ٞمع
ِ
ظبد اهلل بـ ظبٚس ليض اهلل ظْٓام  ،ولؽب ٜلشقفْ ٚصذ اهلل
ظِٔف وآفف وشِؿ ل تًِٔؿ أمتف .
()2

ترمجة عبداهلل بن عباس ريض اهلل عـفام :
 هق ظبداهلل بـ افًبٚس بـ ظبد ادىِ ٛبـ هٚصؿ بـ ظبد

( )0إير ادستدلك ظذ افهحٔحغ برؿؿ [ ]6914مثال.
( )5افبٔٚن وافتًريػ ل أشبٚب ولوا احلدي ٞافؼيػ (.)96/0
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مْٚف  ،وهق ابـ ظؿ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ.
 أم ُف  :هل أم افٍوؾ بْ ٝاحلٚلث بـ َحزن اهلالفٔ.ٜ
 وفد ؿبؾ اهلجرة بثالث شْغ  ،وـةٚن ابةـ ثةالث ظنةةرة
شْ ٜيقم وؾٚة افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ  ،ومدحةف
افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف شِؿ بَقفف  (( :افِٓةؿ ؾَٓةف ل
افديـ وظِّف افتٖويؾ

))

( )0

.

 بٌِ ٝمرويٚتف مـ افسْ ٜادىٓرة ( )0661حدي ًث.ٚ
 تقل بٚفىٚئػ شْ ٜثامن وشتغ (60هة) وظّره يقم وؾٚتف
وـز
شبًقن ( 21شَْ )ٜ
وص َذ ظِٔف ُمةحّد بـ احلٍَْٔ ، ٜ
ظِٔف ألبً ٚوؿٚل  :افٔقم مٚت لبٚين هذه األم.ٜ
ِمن فوائد احلديث :
 تًِٔؿ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف شِؿ ألمتف ضورة

( )0ادستدلك ظذ افهحٔحغ برؿؿ [ . ]6501



66
66



 شرح األربعني النووية 

االظتامد وافتقـؾ ظذ احلؼ تبارك وتًاػ.
 ادحاؾية ظذ حدود اهلل وما ؾرضف تبارك وتًاػ  ،تُقن
شب ًبا يف حٍظ اهلل فًبده.
 ادسِؿ يستنًر ُٕكة اهلل فف يف ـؾ األوؿات.
 ادسِؿ افهادق يًِؿ بٖن ؿواء حاجاتف ال تُقن إال مـ
خافَف وحده  ،ؾِِٔجٖ إفٔف دو ًما.
 ظدم افثَة باخلِؼ دون اخلافؼ  :ألن األمقر ـِٓا بٔده.
 وجقب اإليامن بَواء اهلل وؿدره.
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احلديث العرشون
َاء ِم َن اإلي َـؿـ ِ
ان
َ
الـحقـ ُ

عن أيب مسع ٍ
األكصاري ال َبد ِري ريض
ود ُعـؼ َبـة بن َعؿرو
َ
َ ُ
عؾقه ِ
ول اهلل صذ اهللُ ِ
اهلل عـه َقال َ :ق َال َر ُش ُ
وآله وشؾم  (( :إن
ِ
َ
األوىل  :إ َذا َلـم َتس َت ِح
اس ِمن َكال ِم الـبو ِة
أدر َك الـ ُ
مـؿـا َ
ئت ))َ .روا ُه البخاري .
َفاصـَع َما ِص َ
()0

ترمجة ُعـؼ َبة بن َعؿرو األكصاري ريض اهلل عـفام :
زر ِجل األٕهاري ،
 هق ُظ َبة بـ ظّرو بـ ثًِبة افـ َخ َ
منٓقر بُْٔتف أـثر مـ اشّف.
بدرا  ،ومل يـحرض ؽـزوة
 يَال فف افبدري  :ألٕـف شُـ ً
ٍ
بدر  ،وـإت أول مناهده ؽزوة ُأ ُحد.
 ـان أصٌر مـ حرض بًٔة افًَبة.
( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]9526
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ٕ زل افُقؾة وشُْٓا  ،واختِػ يف تاريخ وؾاتف.
معاين ألػاظ احلديث :
 يَهد بـ (ـالم افْبقة)  :مما اتٍؼ ظِٔف األٕبٔاء  :أي  :إٔف
مما ٕدب إفٔف األٕبٔاء  ،ومل يْسخ ؾٔام ٕسخ مـ ذائًٓؿ.
 ؿقفف ( :ؾاصْع ما صئت) هق أمر بًّْك اخلز  ،أو هق
فِتٓديد  :أي  :اصْع ما صئت  :ؾ٘ن اهلل جيازيؽ  ،أو
مًْاه إير إػ ما تريد أن تًٍِف  :ؾ٘ن ـان مما ال ُيستحٔك
مْف ؾاؾًِف  ،وإن ـان مما ُيستحٔك مْف ؾدظف  ،أو ادًْك
إٔؽ إذا مل تستحِ ِم َـ اهلل  ،ؾٕ٘ؽ فـ تستحل مـ اخلِؼ ،
أو ادراد احلث ظذ احلٔاء وافتْقيف بٍوِف.
من فوائد احلديث :
 احلث ظذ احلٔاء  :ـقٕف مـ تًافٔؿ األٕبٔاء.
َ مـ ؾَد احلٔاء ؿد يًٍؾ افَبٔح.
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احلديث احلادي والعرشون
االشتِ َؼ َام ُة يف الد ِ
يـن

عن أيب عؿرو  -وققل أيب عؿرة  -شػقان بن ِ
عبد اهلل
َ
ُ َ
َ َ
ؾت  :يا َر ُش َ
ريض اهلل عـه َ
ول اهلل ُ ،قل يل يف اإلشال ِم
قال ُ :ق ُ
َق ً
ت باهللِ ُثم
أحـدً ا غَ َر َك َ ،قال ُ (( :قل  :آمـ ُ
وال ال َأش ُال َعـ ُه َ
اش َت ِؼم )) .رواه مسؾم .
()0

ترمجة ُشػقان بن عبداهلل ريض اهلل عـه :
ُ ش ٍٔان بـ ظبد اهلل بـ ربًٔة بـ احلارث بـ مافؽ بـ
حىٔط بـ جنؿ افثٍَل افىائٍل.
 أشِؿ مع وؾد افىائػ  ،وصٓد ؽزوة حْغ.
 ـان ظامال ف ًّر بـ اخلىاب ريض اهلل ظْف ظذ افىائػ.
 مل أؿػ يف ـتب افتاريخ ظذ تاريخ وؾاتف.
( )0صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]90
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شبب ورود احلديث :
أخرج اإلمام مسِؿ ظـ شٍٔان بـ ظبد اهلل افثٍَل ريض
اهلل ظْف ؿال  :ؿِت يا رشقل اهلل  :ؿؾ يل يف اإلشال ِم ؿـ ً
قال ال
آمْت باهلل ثؿ اشت ََِؿ )).
أشٖل ظْف أحدا بًدك  ،ؿال ُ (( :ؿؾ ُ :
()0

ِمن فوائد احلديث :
 حرص افهحابة ريض اهلل ظْٓؿ ظذ تًِؿ ما َخ ِـٍل
ظِٔٓؿ مـ أمقر ديْٓؿ.
 ضِب اإليواح  :فٔستٌْل افىافب ظـ شٗال ؽره.
 ال يٍُل اإليامن ِمـ ؽر اشتَامة ظِٔف.
ٍ
ـرامة).
ز
 يَقل بًض احلُامء ( :االشتَام ُة أـ ُ
 االشتَامة  :ضد االظقجاج  :وهل مرور افًبد يف
ضريؼ افًبقدية ب٘رصاد افؼع وافًَؾ.

( )0افبٔٚن وافتًريػ ل أشبٚب ولوا احلدي ٞافؼيػ برؿؿ (.)095/5
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احلديث الثاكى والعرشون
ـال أه ِ
أع َـؿ ُ
الـجــَّ ِة
ـل َ

بن ع ِ
األكص ِ
عن أيب عبد اهلل َ ،ج ِ
اري ريض اهلل
بد اهللِ
َ
ابر ِ َ
عـفؿـا أن َر ُجال َش َل َل َر ُش َ
ول اهللِ صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم
ان ،
وص ُ
أيت إذا َصؾ ُ
فؼال َ :أر َ
ؿت َر َم َض َ
قت ادؽ ُتو َبات ُ ،
ؾت الـ َح َ
احلر َام  ،ول ِأزد عذ َذ َ
لك َصق ًئا ،
وحـر ُ
وأح َؾ ُ
الل َ ،
مت َ
أأد ُخ ُل اجلــ َة ؟ َقـ َال َ (( :ك َعم )) .رواه مسؾم .
()0

مت الـ َح َرام  :اجتـب ُتـ ُه.
ومعـى َحـر ُ

أحؾؾت الـ َح َ
الل َ :فعؾ ُتـ ُه ُمع َتـ ِؼدً ا ِحؾـ ُه.
ومعـى
ُ
ترمجة جابر بن عبداهلل األكصاري ريض اهلل عـفام :
 هق جٚبر بـ ظبداهلل بـ َظّةرو بةـ حَة َرام األٕةةهٚلي
افس َِ ِّل ِ ،مـ َبْ ِل َش َِ َّ.ٜ
َ
( )0صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]02
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 أم ُف ِ َٕ :سٔ َب  ٜبْ ٝظَب ٜبـ ظدي.
ُ يُْك  :أب ٚظبداهلل  ،وؿٔؾ  :أب ٚظبدافرمحـ.
 صٓد افًَب ٜافث ٜٕٔٚمع أبٔف وهق صٌر ومل ينةٓد األوػ ،
وؿٚل جٚبر  :مل أصٓد بدلا ول أحدا ؛ مًْْل أيب.
 بٌِ ٝمرويٚتف ( )0241حدي ًث ، ٚؾٓق مـ افسبً ٜادُثريـ
فرواي ٜافسْ ٜافْبقي ٜادىٓرة افسبً. ٜ
()0

ـرم اهلل وجٓف.
َ ص ِٓدَ صٍغ مع اإلمٚم ظع بـ أيب ضٚفَ ٛ
بك ُه ل آخر ظُ ِ
َ 
ّر ِه.
ؾَدَ َ
ُ تقؾةل بٚدديْ ٜادْقلة شْ ٜثامن وشبًغ (20هةة) و َصة َذ
ّر ُه
ظِٔف أبٚن بـ ظثامن  -أمر ادديْ ٜيقمئذ  -وـٚن ظُ ُ
( )0افهحٚب ٜافذيـ لووا أـثر ِمـ ( )0111ح ٍ
دي ، ٞيًدهؿ ظِامء احلديٞ
َ
مُثريـ ِمـ لواي ٜافسْ ٜادىٓرة وهؿ  :أبق هريرة  ،وأبق شًٔد اخلدلي ،
وإٔس بـ مٚفؽ  ،وجٚبر بـ ظبداهلل  ،وظٚئن ٜبْ ٝأيب بُر  ،وظبداهلل بـ
ظبٚس  ،وظبداهلل بـ ُظّر بـ اخلىٚب ليض اهلل ظْٓؿ.
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يقم وؾٚتف ألب ًً ٚوتسًغ ( 24شْ.)ٜ

ِمن فوائد احلديث :

 افهحايب افذي شٖل افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ
هق افًْامن بـ َؿقؿؾ ريض اهلل ظْف .
()0

 بٔان اخلهال ادقجبة فدخقل اجلْة.
 ال ُبد فِّسِؿ أن ال يًّؾ صٔئًا إال ما أحِف اهلل  ،وأن
مجٔع ما حرم اهلل.
َيـجتْب َ
ِ
رص افهحابة ريض اهلل ظْٓؿ ظذ مًرؾة ما ُيدخِٓؿ اجلْة.
 ح ُ
شٓ قفة ضريؼ اجلْة  ،وؿِة أظامل أهؾ اجلْة  :حٔث

ُ
حك ذفؽ يف افهالة  ،وافهقم  ،واحلالل واحلرام.

 



( )0الشتًٔٚب ل مًرؾ ٜاألصحٚب (.)255
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احلديث الثالث والعرشون
جـَ َوامـِ ِع الـخَ ِ
ـر
عن أيب مالك الـ َحارث بن األصـ َع ِري ريض اهلل عـه
رش ُ
قال َ :
ور
ول اهلل صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم  (( :الطـ ُف ُ
قال ُ
اإليامن  ،واحلؿدُ هلل َتـؿ ُ ِ
ِ
ان اهلل
طر
بح َ
وش َ
ل الـؿقزَ ان ُ ،
َص ُ
ًن  -أو متل  -ما بني السؿـ ِ
واحلؿدُ هلل َتـؿ ِ
ِ
واألرض ،
اء
َ َّ َ
ان  ،والص ِ
والصدَ ُ
رآن
ور ،
قاء  ،وال ُؼ ُ
ره ٌ
قة ُب َ
َّ
وا َّ
لصال ُة ُكـ ٌ
زض ٌ
َّ ُ

قك ُ ،كل الـَّا ِ
ك أو َع َؾ َ
ُح َّج ٌة َل َ
كػس ُه ؛
س َيغدُ و :
ٌ
فبائع ُ
فؿعتِ ُؼـ َفا أو ُموبِـ ُؼـ َفا )) .رواه مسؾم
ُ
()1

ترمجة احلارث بن األصعري ريض اهلل عـه :
 هق احلٚلث بـ احلٚلث األصًري افنٚمل.
 ـْٔتف  :أبق مٚفؽ.
( )0صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]559
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 صحٚيب تٍرا بٚفرواي ٜظْف أبق شالم األشقا.
 مل يذـر تٚليخ وؾٚتف.
معاين ألػاظ احلديث :
َ ( يٌدُ و )  :اف ٌُدُ و هق افقؿت افذي بغ ضِقع افٍجر
وذوق افنّس  ،ويف احلديث احلث ظذ افتبُر يف
اخلر وافر ِ
ضِب أبقاب ِ
زق.


ٍٕس ُف )  :باذل ٍٕسف و ُمسِّٓا  ،وبًد ذفؽ َيـيٓر
( َبايع َ
أثر هذا افبٔع هؾ بٔ ًًا رابِ ًحا  :إن بـذل ٍٕسف هلل
ِ
اسا  :إن بذل ٍٕسف فـٓقاه
وفرشقفف  ،أم بٔ ًًا َخ ً
وصٔىإف وال حقل وال ؿقة إال باهلل افًع افًئؿ.



( ؾًّتَٓا )  :أي  :يٍؽ أس ٍٕسف بىاظتف هلل ورشقفف.



( ُمقبِ َُ َٓا )  :أي  :مُِٓٓا بارتُاب ادًايص و ُمـخافٍة
اهلل ورشقفف.
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ِمن فوائد احلديث :
 افىٓارة ذط فهحة ـثر مـ افًبادات.
 أمهٔة افذـر يف حٔاة ادسِؿ  ،ؾْٔبٌل فِّسِؿ أن يُثر
احلّد وافتسبٔح خلافَف تبارك وتًاػ.
 ادحاؾظ ظذ صالتف  ،هتديف صالتف إػ أبقاب اخلر
وحتٍيف مـ افؼ  :فَقفف تًاػ يف شقرة افًُْبقت :
ﭽﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯪ

ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ .
َ مـ يدؾع زـاتف دستحَٔٓا ٌ ،
دفٔؾ ظذ صدق إيّـإف.
 افهز ظـ إظىاء افٍْس صٓقاهتا افتل هنك اإلشالم
ظْٓا  ،دفٔؾ ظذ صدق االٕتامء فِديـ  :وفذفؽ ييٓر
ٕقر وضٔاء ظذ مـ حيٍظ ٍٕسف ظـ ادحرمات.
 افَرآن حج ٌة دـ يًّؾ بام جاء ؾٔف مـ األوامر  ،وصاهدٌ
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ظذ ادخافٍغ دا ؾٔف مـ األوامر وافْقاهل.

 



احلديث الرابع والعرشون
ال َعبدُ ال َيس َتغـ ِي َعن َخالِ ِؼ ِه
عن أيب ذر الغػاري ريض اهلل تعال عـه عن الـبي صذ اهلل
تعال عؾقه وآله وشؾم فقؿـا ي ِ ِ
وج َّل أ َّك ُه َ
قال :
رويه عن ربه عزَّ َ
َ َ
مت الظؾم ع َذ َك ِ
(( يا ِعب ِ
ػسـي وجعؾ ُت ُه بقـَـ ُؽم
ادي  ،إين َح َّر ُ
َ َ
َ َ
()1

حر ًما َ ،فال َت َظا َلـ ُؿوا.
ُمـ َّ
يا ِعب ِ
ادي  ،كؾؽم ضال إال َمن َهدي ُتـ ُه  ،فاشتفدوين أهدكم.
َ َ
طعؿوين ُأ ِ
ِ
ِ ِ
ضعؿ ُؽم.
َيا ع َبادي ُ ،كـؾ ُؽم َجائـ ٌع إال َمن أض َعؿ ُتــ ُه  ،فاش َت ُ
ِ ِ
كس ُؽم.
ؽسوين َأ ُ
َيا ع َبادي ُ ،كـؾ ُؽم َع ٍار إال َمن َك َسو ُت ُه َ ،فاش َتـ ُ
ار  ،وأ َكا ِ
يا ِعب ِ
قل والـَّـ َف ِ
ئون بال َّؾ ِ
أغػ ُر
ادي  ،إك ُؽم ُتـخطِ َ
َ َ

( )0تَدم ٝترمجتف ل احلدي ٞلؿؿ [.]00
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غػروين َأ ِ
ِ
ِ
غػر َلـ ُؽم.
َ
الذكوب َجـؿق ًعا  ،فاش َت ُ
يا ِعب ِ
ادي  ،إكؽم َلن َتب ُؾ ُغوا ُضي ُ
فتضوكـي  ،و َلن َتب ُؾ ُغوا
َ َ

ِ
كػعـي فتـػ ُعوين.
يا ِعب ِ
وإكس ُؽم ِ
وج َّــ ُؽم َ ،كا ُكوا
أن أو َلـ ُؽم
ادي  ،لو َّ
َ َ
وآخر ُكم َ ،
َ
ٍ
عذ أت َؼى َق ِ
ؾب َر ٍ
واحد مـؽم  ،ما زاد ذلك يف ُمؾؽِي َصق ًئا.
جل
يا ِعب ِ
وإكس ُؽم ِ
وج َّــ ُؽم كاكوا
أن أو َلـ ُؽم
ادي  ،لو َّ
َ َ
وآخر ُكم َ
َ
ؾب ر ٍ ِ ٍ
ؼص ذلك ِمن ُمؾؽِي صق ًئا.
جل واحد مـؽم ما َك َ
عذ َ
أفج ِر َق ِ َ
ِ
يا ِعب ِ
وإكس ُؽم ِ
وج َّــ ُؽم َق ُاموا يف
ادي  ،لو َّ
َ َ
أن أو َلـ ُؽم وآخ َر ُكم َ
قت ُك َّل ِ
ِ ٍ ِ ٍ
واح ٍد َمسلل َتـ ُه َ ،ما َك َؼ َص
فسل ُلوين  ،فلع َط ُ
َصعقد َواحد َ ،
ِ
ِ
ِ ِ
َ
حر.
ذلك مـام عـدي  ،إال كام َيـ ُؼ ُص الـؿخ َق ُط إ َذا ُأدخ َل ال َب َ
ادي  ،إ َّكؿـا ِهي َأعؿـا ُلـ ُؽم ُأ ِ
يا ِعب ِ
حص َقفا َلـ ُؽم ُ ،ث َّم ُأوفق ُؽم
َ َ
َ َ
َ
حؿ ِد اهللَ َ ،و َمن َو َجدَ غَ َر ذلك ،
إ َّي َ
خرا  ،فؾ َق َ
اها ؛ َف َؿن َو َجدَ ً
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ػس ُه )) .رواه مسؾم .
وم َّن إال َك َ
َفال َي ُؾ َ
()1

معاين ألػاظ احلديث :
ُ يسّك احلديث افذي يَقل ؾٔـف افهـحايب ريض اهلل ظْـف :
ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ؾّٔــا يرويـف ظــ
ربف  :حدي ًثا ؿدش ًٔا .
()2



(افيِؿ)  :هق وضع افقء يف ؽر مقضًف.

شت ظْف
 مًْك (إين حرمت افيِؿ ظذ ٍٕز)  :ت ََد ُ
وتًافٔت  ،وافيِؿ مستحٔؾ يف حؼ اهلل شبحإف وتًاػ.


(ؾال َتيا َفـ ُّقا) بٍتح افتاء  :أي ال تتيا َفـ ُّقا  ،وادراد ال
ييِؿ بًوُؿ بًوا.

( )0صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]5222
( )5دًرؾ ٜتًريػ احلدي ٞافَدد وافٍرق بْٔف وبغ احلدي ٞافْبقي وافَرآن
افُريؿ  ،يْير ـتٚب (مَدم ٜل ظِقم احلدي ٞومهىِحف) فِدـتقل ظِقي
ابـ حٚمد بـ صٓٚب افديـ.
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 مًْك (ـُِؿ َضال إال َمـ هديتف) ؿال ادازري  :طاهر
هذا أهنؿ ُخَِقا ظذ افو ِ
الل إال َمـ هداه اهلل تًاػ.
ِمن فوائد احلديث :
 حتريؿ افيِؿ ظذ ـؾ ادستقيات  ،حتك ِم َـ اخلافؼ تبارك
وتًاػ ؾَال ظز وجؾ  :ﭽﮗﮘﮙﮚﭼ [افُٓػ .]49 :



يف احلديث احلث ظذ االظساف بافًبقدية هلل وحده  :إذ
مرارا (يا ظبادي).
ـررها ً

 ظدم اشتٌْاء اخلِؼ ظـ خافَٓؿ  ،ؾٓؿ بحاجة ماشة
فُثرة افترضع واالبتٓال هلل تبارك وتًاػ  :ألٕ ُف وحده
يَيض احلاجات  :مـ مٖـؾ ومؼب ومِبس.
 شًة خزائـ اهلل تبارك وتًاػ  :ؾ٘هنا ال تٍْد حتك فق
أظىك ـؾ َمـخِقق ما يتّْاه.
 احلؼ تبارك وتًاػ جيزي ظبٔده ظذ حسب أظامهلؿ  :ؾّـ
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خرا ؾٍِْسف  ،و َمـ أشا َء ؾًذ ٍٕسف.
ظّؾ ً

 



احلديث اخلامس والعرشون
صدَ َقـ ُة ال ُػـ َؼر ِ
اء
َ
َ

أصح ِ
اب
كاشا ِمن
عن أيب ذر ريض اهللُ عـه ً
َ
أيضا َأ َّن ً
ول اهلل صذ اهللُ عؾقه ِ
رش ِ
وآله َو َش َّؾ َم َقا ُلوا لؾ َّـبِـي صذ اهلل عؾقه
َ ُ
باألج ِ
أهل الدثـُ ِ
وآله وشؾم  :يا َر ُش َ
ب ُ
ور ؛
ور
ُ
ول اهلل َ ،ذ َه َ
تصدَّ ُقون
وم َ
ُي َصؾ َ
وم  ،و َيـ َ
ون َك َؿـا َك ُص ُ
ون َك َؿـا ُك َصيل  ،و َي ُص ُ
ِ
ب ُػ ُض ِ
قس َقد َج َع َل اهللُ َلـ ُؽم َما
أموالـ ِفم  ،قال َ (( :أو َل َ
ول َ

قح ٍة َصدَ َقـ ًة  ،و ُكل َتـؽبِ َر ٍة َصدَ َقـ ٌة ،
ون ؟!؛ َّ
َت َّصدَّ ُق َ
إن ب ُؽل َتسبِ َ
وأمر بؿعر ٍ
ِ ٍ
ِ ٍ
وف
و ُكل َتـحؿقدَ ة َصدَ َقـ ٌة  ،وكل ت َـفؾقؾة َصدَ َقـ ًة ُ َ ٌ َ ،
ِ
صدَ َقـ ٌة ))
ون ٌي َعن ُمـ َؽ ٍر َصدَ َقـ ٌة  ،ويف ُبض ِع َأ َحد ُكم َ
َصدَ َقـ ٌة َ ،
َقا ُلوا  :يا َر ُش َ
فقفا
فو َتـ ُه وي ُؽـ ُ
ون َلـ ُه َ
ول اهلل  ،أ َيلتـي َأحدُ َكا َص َ
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ِ
زر ؟!
جر ؟! َق َال َ (( :أرأي ُتم َلو َو َض َع َفا يف َح َرا ٍم  ،أ َك َ
ان َعؾقه ِو ٌ
َأ ٌ
ف َؽ َذلك إذا َو َض َع َفا يف الـ َح ِ
جر )) .روا ُه ُمسؾِ ٌم .
الل َك َ
ان ل ُه َأ ٌ
()1

معاين ألػاظ احلديث :
 افدثقر  :مجع دثر  ،وهق ادال افُثر.


مًْك (ويف ُبو ِع  -بوؿ افباء  -أحدـؿ صدؿة) افبوع
ُيىِؼ ظذ اجلام ِع ويىِؼ ظذ اف ٍَرج ٍٕسف وـالمها تهح
إرادتف هْا.
شبب ورود احلديث :
واضح يف متـ احلديث أن مجاظة مـ افهحابة ريض اهلل

تًاػ ظْٓؿ جاؤوا فِْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ينتُقن
أن افتجار يربحقن ما ال يربحف افٍَراء  ،ؾٖخزهؿ رشقفْا

( )0صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]0116
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صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ بٖبقاب اخلر افتل يف احلديث .
ِمن فوائد احلديث :
()0

 ؿقفف صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ :

((

وأمر بادًروف

صدؿة  ،وهنل ظـ مُْر صدؿة )) ؾٔف إصارة إػ ثبقت
حُؿ افهدؿة يف ـؾ ؾرد مـ أؾراد األمر بادًروف
وافْٓل ظـ ادُْر  ،وهلذا جاء ُٕرة.
 افثقاب يف األمر بادًروف وافْٓل ظـ ادُْر أـثر مْف يف
افتسبٔح وافتحّٔد وافتِٓٔؾ  :ألن األمر بادًروف
وافْٓل ظـ ادُْر ؾرض ـٍاية  ،وؿد يتًغ وال يتهقر
وؿقظف ٍٕال  ،وافتسبٔح وافتحّٔد وافتِٓٔؾ ٕقاؾؾ.
 ادباحات تهر ضاظات بافْٔات افهادؿات  :ؾاجلامع يُقن
ظبادة إذا ٕقى بف ؿواء حؼ افزوجة ومًاذهتا بادًروف

( )0افبٔٚن وافتًريػ ل أشبٚب ولوا احلدي ٞافؼيػ برؿؿ (.)900/0
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افذي أمر اهلل تًاػ بف  ،أو ضِب وفد صافح  ،أو إظٍاف
ٍٕسف  ،أو إظٍاف افزوجة ومًْٓام مجًٔا مـ افْير اػ حرام ،
أو افٍُر ؾٔف  ،أو أهلؿ بف ذفؽ مـ ادَاصد افهاحلة.
 ؿقفف ( :ؿافقا يا رشقل اهلل أيٖيت أحدٕا صٓقتف ويُقن فف
ؾٔٓا أجر ؟! ؿال  :أرأيتؿ فق وضًٓا يف حرام أـان ظِٔف
ؾٔٓا وزر ؟! ؾُذفؽ إذا وضًٓا يف احلالل ـان فف أجر)
ؾٔف جقاز افَٔاس وهق مذهب افًِامء ـاؾة ومل خيافػ
ؾٔف إال افياهرية.
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احلديث السادس والعرشون
أكــواع الصـدَ َقــ ِ
ات
َ ُ َّ
قال َر ُش ُ
عن أيب ُه َرير َة ريض اهلل تعال عـه َق َال َ :
ول اهلل
المى ِم َن الـَّ ِ
اس َع َؾـ ِقه
صذ اهلل عؾقه وآله وش َّؾم ُ (( :كـل ُش َ
الشؿس ؛ َت ِ
ِ
عد ُل بني ِ
اثـني َصدَ َق ٌة ،
َصدَ َقـ ٌة  ،كل يو ٍم َتط ُؾ ُع فقه َّ ُ

و ُت ِعني الرج َل يف دابتِـ ِه ؛ ف َت ِ
حؿ ُؾ ُه َع َؾ َقفا  ،أو َتر َف ُع َل ُه َع َؾقـ َفا
َ َّ
َ ُ َّ ُ
مـ َتاعه صدَ َق ٌة  ،وال َؽؾِؿ ُة ال َّطقـبـ ُة صدَ َق ٌة  ،وبؽل َخطو ٍة َتـ ِ
ؿشقـ َفا
َ
َ َ
َ َُ َ
َ
إل الص ِ
الة َصدَ َقـ ٌة  ،و ُتـ ِؿ ُ
قط األَ َذى َع ِن ال َّط ِر ِيق َصدَ َق ٌة )) .رواه
َّ
ومسؾِ ٌم .
الب َخاري ُ
()1

()2

معاين ألػاظ احلديث :

( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]5052
( )5صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]0112
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المٔة  ،وهل األُّٕ َِة مـ ِ
ِ
إٔامؾ
 افسال َمك  :مجع ُش َ
ُ
وجيّع ظذ شالم ٍ
ٔات  ،وهل افتل بغ ُـؾ
َ
ُ َ
األصبِعَ ُ .
مٍ ِه َِغ مـ أصابِع اإلٕ ِ
سان  .وؿٔؾ  :افسالمك  :ـؾ
َ
ظَ يؿ مـجقف مـ ِص ٌَار ِ
افًي َام  ،ومًْك احلديث  :ظذ
ُ َ
ُـؾ ظيؿ مـ ِظي َام ابـ آدم صدؿة.
( بُؾ خىقة) افـ َخىقة – بٍتح اخلاء – تًْل ادنٔة
افقاحدة  ،أما بوؿ اخلاء ؾتًْل ادساؾة بغ افَدمغ.
َ أ َ
ماط َ :تَْحك و َب ًُد  ،وأماط األذى َٕ :حا ُه و َد َؾ ًَ ُف.
ِمن فوائد احلديث :
ِ
دب
 افتٖـٔد ظذ افْدب إػ افهدَ َؿة  ،وظْد افًجز ظْٓا ٕ َ
يَر ُب مْٓا ِم َـ افًّؾ واالٕتٍاع  ،وظْد افًجز ظـ
إػ ما ُ
ذفؽ َٕدَ َب إػ ما يَقم مَامف وهق اإلؽاثة  ،وظْد ظدم
ذفؽ ٕدب إػ ؾًؾ ادًروف  -أي ِمـ شقى ما تـَدم -
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ـ٘ماضة األذى  ،وظْـد ظدم ذفؽ َٕـدَ َب إػ افهالة  ،ؾ٘ن
مل يىؼ ُ ،
ؾسك افؼ وذفؽ آخر مراتب افهدؿات.
 ظدد شالمك اإلٕسان (ُ )362ش المٔة ـام جاء بٔاهنا يف
صحٔح مسِؿ ِمـ حديث ظائنة ريض اهلل ظْٓا أن
( )1

رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ؿال  :إٕف خِؼ ـؾ
ؾّـ
إٕسان مـ بْل آدم ظذ شتغ وثالثامئة مٍهؾ َ :
ـز اهلل ومحد اهلل وهِؾ اهلل وشبح اهلل واشتٌٍر اهلل
وظزل َح َج ًرا ظـ ضريؼ افْاس أو صقـة أو ظيام ظـ
ضريؼ افْاس  ،وأمر بًّروف أو هنك ظـ مُْر ظدد
تِؽ افستغ وافثالثامئة افسالمك  ،ؾٕ٘ف يّق يقمئذ وؿد
زحزح ٍٕسف ظـ افْار.
 يف احلديث احلث ظذ ٍ
ظدد ِمـ أبقاب اخلر مْٓا :

( )0صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]0112
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 -1احلث ظذ االصالح بغ ادتخاصّغ.
 -2مساظدة ادحتاج وتَديؿ افًقن فف.
 -3احلث ظذ (افُِّة افىٔبة) بٖٕقاظٓا مـ مقظية
وٕهٔحة  ،وإؾناء شالم  ،ودظاء فِّسِّغ وؽرها.
 -4ـثرة اخلىك إػ ادساجد حلوقر اجلامظة.
 -5إماضة ما ُيٗذي ادسِّغ يف ضريَٓؿ ِمـ َح َج ٍر
وص ٍ
اج َ
وزُ َج ٍ
قك وؿّـامة وٕحق ذفؽ.
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احلديث السابع والعرشون
ُحـس ُن ُ
اخلـ ُؾق
اس ِ
َع ِن الـَّـ َّو ِ
ان ريض اهلل تعال عـه َع ِن الـبي َّ
صذ
بن َشؿ َع َ
الز ُحس ُن ُ
اهلل عؾقه وعذ آله وش َّؾ َم َق َال ِ (( :
واإلثم َما َح َ
اك
اخل ُؾق ،
ُ
ِ
ِ
يف َك ِ
اس )) .رواه ُمسؾِ ٌم .
ػس َك َ ،و َك ِر َ
هت أن َي َّطؾ َع َع َؾقه الـَّ ُ
()1

وعن وابصة ِ
قت َر ُش َ
ول
بن معبد ريض اهلل تعال عـه قال  :أ َت ُ
ئت َت َ
سل ُل َع ِن ِ
الز ؟
اهلل صذ اهلل عؾقه وآله وش َّؾم َف َؼ َال ِ (( :ج َ
ِ
ؾت  :كعم  ،قال  (( :اش َت ِ
ػت َقؾ َب َك ؛ ِ
ػس ،
ُق ُ
الز َما اض َؿل َّكت إلقه الـَّ ُ
واضؿ َّ ِ
الص ِ
اك يف الـَّ ِ
واإلثم َما َح َ
در ،
ؾب ،
ػس َو َتر َّد َد يف َّ
لن إلقه ال َؼ ُ
ُ
َ

))

اس وأف َت َ
وإن أف َت َ
ٌ
حديث َح َس ٌن رويـاه يف ُمسـدي
وك )).
اك الـَّ ُ
ٍ
بنشـاد َح َس ٍن.
اإلمامني أمحد ابن حـبل والدارمي
()1

()2

( )0صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]5229
( )5مسْد أمحد بـ حْبؾ (.)550/4
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معاين ألػاظ احلديث :
حترك ؾٔف وتراا ومل
 مًْك (حٚك ل صدلك ) ؛ أي َ :
يْؼح فف افهدل  ،وحهؾ ل افَِ ٛمْف افنؽ.
ترمجة الـَّ َّواس بن َشؿ َعان ريض اهلل تعال عـه :
 افَْة َقاس بـ َشّ ًَٚن بـ خٚفد بـ ظبد اهلل بـ أيب بُر بـ
ـالب بـ لبًٔ ٜافُاليب.
 مًدوا ل افنٚمٔغ.
 مل يذـر تٚليخ وؾٚتف.
ترمجة وابصة بن معبد ريض اهلل تعال عـه :
 وابه ٜبـ مًبد بـ ظتب ٜبـ احلٚلث بـ مٚفؽ بـ احلٚلث
ابـ ؿٔس بـ ـً ٛاألشدي.

( )0شْـ افدالمل برؿؿ [.]5299
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وؾد ظذ افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ل افسْٜ
افتٚشً ٜفِٓجرة.

حقل إػ افرؿ ٜوتقل هب.ٚ
 شُـ افُقؾ ، ٜثؿ تة َ
ِمن فوائد احلديث :
وح ِ
سـ
 افز يُقن بًّْك افهِة وبًّْك افِىػ وادزة ُ ،
افهحبة وافًؼة  ،وبًّْك افىاظة وهذه األمقر هل
َمـجامع ُح ِ
سـ اخلِؼ.
 يف احلديث افتٖـٔد ظذ شٗال ادٗمـ فٍْسف ظـ أظامفف ،
وترك وشقشة افنٔىان وافٍْس األمارة بافسقء  :ألن
أظامل افؼ ال تىّئـ هلا افٍْس ادٗمْة.
 ؿد يٍتل ادٍتل بقء يقاؾؼ هقى افٍْس ؛ وذفؽ بْٚء ظذ
حس ٛطٚهر شٗال ادستٍتل  ،ؾًذ ادسِؿ أن يىّئـ ِمـ
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صح ٜافٍتقى ول يتبع هقاه  ،بؾ يٖخذ بٚألحقط
واألؿقى ِمـ ؾتٚوى افًِامء.

 



احلديث الثامن والعرشون
اء الر ِ
ك بسـَّ ِة ُ ِ
اص ِدين
اخلؾ َػ َّ
ال َّتؿس ُ ُ

عن أبـي ُكجقحٍ ِ
بن َش ِ
اض ِ
العر َب ِ
ار َيـ َة ريض اهلل تعال عـه
َ
َقـ َال َ :و َع َظـ َـا َر ُش ُ
ً
موعظة
ول اهلل صذ اهلل عؾقه وآله وش َّؾم
ِ
ون ف ُؼؾ َـا  :يا َر ُش َ
ول
وب َ ،و َذ َر َفت مـفا ال ُع ُق ُ
وج َؾت مـفا ال ُؼ ُؾ ُ
ِ
ِ
ِ
ؼوى اهللِ
اهللِ َك َّلنا ُموع َظ ُة ُم ِود ٍع َفلوصـَا َ ،ق َال  (( :أوصق ُؽم ب َت َ
اع ِة وإن َت َّلم َر عؾق ُؽم َعبدٌ ؛ فن َّكـ ُه َمن
والسؿ ِع وال َّط َ
َعزَّ َو َج َّل َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وش َّـ ِة
َيعش مـ ُؽم َف َس َرى اخت َال ًفا َكثـ ًرا َ ،ف َع َؾق ُؽم بِ ُس َّــتي ُ
اص ِدين الـؿ ِ
اء الر ِ
الـ ُخ َؾ َػ ِ
فديني ُ ،عضوا َع َؾقـ َفا بالـَّـ ِ
واج ِذ ،
َ
َّ



93
93



 شرح األربعني النووية 

ِ
األم ِ
دع ٍة َض ٌ
اللة)) .رواه أبو
ور ؛ َّ
فنن ُك َّل بِ َ
ومـحدَ َثات ُ
وإيـَّا ُكم ُ
ِ
داوود والسمذي وقال َ :ح ِد ٌ
قح.
يث َح َس ٌن َصح ٌ
()1

()2

معاين ألػاظ احلديث :
ي : ٜافْهح واف َتذـر بٚفً ِ
قاؿ ِ
 افة َّق ِظ ُ
.ٛ
ُ َ
ِ
وج َِ ٝمُْٓ ٚ
قب ؛ أي  :ؾزظ.ٝ

افَ ُِ ُ
َ ذ َل َؾ ٝمْٓ ٚافًٔقن ؛ َأي  :جرى َام ًُٓ.ٚ
ترمجة ِ
العر َباض بن شارية ريض اهلل عـه :
ِ
افًر َبٚض بـ شٚلي ٜافسِّل.

 ـْٔتف  :أبق ُٕ َجٔح.


ـٚن مـ أهؾ افهٍ ، ٜوهق ممـ ٕزل ؾٔٓؿ ؿقفف تبٚلك

( )0شْـ أيب ااووا برؿؿ [.]4612
( )5جٚمع افسمذي برؿؿ [.]5626
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وتًٚػ  :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﭼ [افتقب.]25 : ٜ

 شُـ افنٚم ومٚت هب ٚشْ )22( ٜمخس وشبًغ فِٓجرة.
ِمن فوائد احلديث :
 افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ يـْهح أصحابف ِ
ويً َي ُٓؿ
َ ُ
ؾًذ ادسِّغ اإلـثار مـ َمـجافس افقظظ وافْهٔحة.
 ظذ ادسِّغ االشتّـاع فِقظظ  :حتك يٗثر ؾٔٓؿ ـام أثر
يف افهحابة ريض اهلل ظْٓؿ.


رشق ُفْا صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ُيـخز بٖن ادسِّغ
ـثرا.
شٔختٍِقن بًد مقتف ً

 افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ َيـحثْا ظذ افتّسؽ بسْتف
وشْة اخلٍِاء افراصديـ ِمـ بًده.
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 افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ُيـحذر مـ االبتداع يف
افديـ  ،وأن ُيـحدَ َ
ث ؾٔف ما فٔس مْف.

 



احلديث التاشع والعرشون
ـس ِ
ان
ور ُة َكتـَائجِ الؾ َ
ُخـ ُط َ

بن جب ٍل ِ
ِ
ؾت  :يا َر ُش َ
ول
ريض اهللُ َعـ ُه َق َال ُ :ق ُ
َعن ُم َعاذ ِ َ َ
َ
دخـ ُؾـي اجلـَّـ َة ويب ِ
اهللِ  ،أخ ِزكِـي بِعؿ ٍل ي ِ
اعدُ كِـي َع ِن الـَّـ ِ
ار ؟
َُ
ََ ُ
ِ
ِ
ٌ ُه اهللُ
َقـ َال  (( :ل َؼد َش َل َ
لت َعن َعظق ٍم  ،وإ َّكـ ُه َل َقس ٌر َع َذ َمن َي َّ َ
ِ
ِ
َت َعال َع َؾ ِقه ؛ َتع ُبدُ اهللَ  ،ال ُتـ ِ
الصال َة ،
قم َّ
رش ُك بِـه َصق ًئا  ،و ُتؼ ُ
قتُ .ث َّم َق َال  :أال
ان  ،و َتـ ُحج ال َب َ
وم َر َم َض َ
َو ُتـمتـِي الزَّ كا َة َ ،و َت ُص ُ
دقة ُت ِ
َأ ُدلـ َك عذ أبـ َو ِ
والص ُ
طػ ُئ
وم ُجــَّ ٌة ،
َّ
اب الـ َخ ِر ؟ َّ
الص ُ
طػئ الـؿـاء الـَّار  ،وصال ُة الرج ِل يف ج ِ
ِ
ِ
وف
َ
َّ ُ
الـ َخطق َئ َة َك َؿـا ُي ُ َ ُ َ َ َ
ال َّؾ ِ
قل )) ُث َّم َت َال  :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
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ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ

[شقلة افسجدة (])02-06

ُث َّم َق َال :

ود ِه و ُِذرو ِة شـَ ِ
ِ
َ ُ
ز َك بِ َر ِ
ؾت َ :ب َذ
ام ِه ؟ )) ُق ُ
أس األم ِر َو َع ُؿ َ َ َ
(( أال أخ ِ ُ
أس األَ ِ
يا َر ُش َ
الصال ُة ،
الم َ ،و َع ُؿو ُد ُه َّ
ول اهللِ َ ،ق َال َ (( :ر ُ
مر اإلش ُ
ذلك ُ ِ
اجل َفاد )) ُثم َق َال  :أال ُأخ ِز َك بِؿ ِ
ِِ
الك َ
كؾه ؟))
ُِ
وذ َ
ُ َ
رو ُة َشـَامه ِ ُ َّ
ول اهلل َ ،ف َل َخ َذ بِؾِس ِ
ؾت َ :ب َذ يا َر ُش َ
ف َع َؾ َ
اكه َو َق َال ُ (( :ك َّ
قك
ُق ُ
َ
ون بِ َؿـا َكـت َؽ َّؾ ُم بِ ِه ؟
ؾت  :يا َكبِ َّي اهللِ  ،وإ َّكا َلـ ُؿ َم َ
َهذا )) ُق ُ
اخ ُذ َ
ِ
اس يف ال َّـ ِ
َف َؼ َال َ (( :ثـؽِ َؾ َ
ار َع َذ
وهل ُيؽب ال َّـ َ
تك أم َك َ ،
اخ ِر ِهم َّ -إال ح ِ ِ ِ
وه ِفم  -أو قال  :ع َذ مـَ ِ
وج ِ
صائدُ َألسـَت ِفم ؟ ))
َ َ
ُ ُ
َ َ
ِ
ٌ
قح.
رواه السمذي وقال :
حديث َح َس ٌن َصح ٌ
()1

شبب ورود احلديث :
يتوح مـ ٕص احلديث أن افهحايب اجلِٔؾ مًاذ بـ جبؾ

( )0جٚمع افسمذي برؿؿ [.]5606
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ريض اهلل ظْف ظْد ما شٖل رشقفْا صذ اهلل ظِٔف وآفف
وشِؿ ظـ ظّؾ يدخِف اجلْة  ،أجابف هبذا احلديث ادبارك ،
فُـ فق ظرؾْا ادُان وافزمان فُان أبِغ يف مدى اهتامم
افهحابة ريض اهلل ظْٓؿ بافسٗال ظـ آخرهتؿ  :إذ ُيـحدثْا مًاذ
ريض اهلل ظْف ؿائـال  :بْٔام ٕحـ مع رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف
وآفف وشِؿ يف ؽزوة تبقك وؿد أصابْا احلر ؾتٍرق افَقم ؾ٘ذا
رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ أؿرهبؿ مْل ؾدٕقت مْف
ؾسٖفتف .
()1

معاين ألػاظ احلديث :
( افهق ُم ُجْة  -بوؿ اجلٔؿ )-افـ ُجْ ة  :افقؿاية  :أي :
مإع مـ افْار أو مـ ادًايص  :بُرس افنٓقة وضًػ
افَقة ظِٔٓا.

( )0حتٍ ٜاألحقذي (.)914/2
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(افهدؿة تىٍئ اخلىٔئة) أي  :تذهبٓا ومتحق أثرها  :أي :
إذا ـإت متًَِة بحؼ اهلل تًاػ  ،وإذا ـإت مـ حَقق
افًباد ؾتدؾع تِؽ احلسْة إػ خهّف ظقضا ظـ ميِّتف.

( تتجاف جْقهبؿ) أي  :تتباظد ظـ ادواجع.
 برأس األمر  :أي  :بٖصؾ ـؾ أمر.
( ظَّ ِ
قده  -بٍتح افًغ  ) -أي  :ما يَقم ويًتّد ظِٔف.
ُ
روة َشَْامف) افذروة  :أظذ افقء  ،وافسْام  :ما ارتٍع مـ
ُ ( ذ َ
طٓر اجلّؾ  ،وادًْك أن اجلٓاد أظذ رء يف افديـ.
ُ ( ـػ ظِٔؽ هذا) أي  :امْع فسإؽ ِم َـ افُالم ادحرم ،
وادًْك ال تتُِؿ بام ال ئًْؽ  :ؾ٘ن َمـ ـ ُثر ـالمف ـ ُثر
َش ََ ُىف  ،و َمـ ـ ُثر َش ََ ُىف ـ ُثرت ذٕقبف  ،وفُثرة افُالم
مٍاشدُ ال ُتـحل.
َ ( ثـُِ َِتؽ  -بُرس افُاف – ُأمؽ) أي  :ؾَدتؽ وهق دظاء
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ظِٔف بادقت ظذ طاهره  ،وال يراد بف افدظاء هْا  ،بؾ هق
تٖديب وتْبٔف مـ افٌٍِة  ،وتًئؿ فألمر.
(حهائدُ أفسْتٓؿ) أي  :مـحهقداهتا َ ،صبف ما يتُِؿ بف

َ
اإلٕسان بافزرع ادحهقد.
ِمن فوائد احلديث :
 حرص افهحابة ريض اهلل تًاػ ظْٓؿ ظذ آخرهتؿ
وشٗاهلؿ ظـ األظامل افتل تدخِٓؿ اجلْة.
 ادحاؾية ظذ أرـان اإلشالم وتىبَٔٓا ظِّ ًٔا أظيؿ ما
يستحؼ هبا دخقل اجلْة.
 ؿقل افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ  (( :أال أدفؽ ظذ
أبقاب اخلر ؟ )) ؾٔف تنقيؼ دا شٔذـر بًدها.
 حذر رشقفْا صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ مـ آؾات و َمـخاضر
افِسان  :إذ جًِٓا افْاضَة وادًزة ظـ بَٔة اجلقارح.
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 يف احلديث أن دخقل افْار مـ أظيؿ أشبابف ظدم حٍظ
افِسان وظدم جلّٓا ظـ ادحرمات  :مـ ـذب واؾساء
وؽش وؽرها مـ ادًايص  ،ؾُٔب افْاس يف افْار بسببٓا.

 



احلديث الثالثون
ان حدُ ِ
ود َّ
الـش ِـري َع ِة
َب َق ُ ُ

بن كا ِ ٍ
عن أيب َثع َؾ َبـ َة الـ ُخ َشـي ُجر ُثو ِم ِ
ش ريض اهلل تعال عـه عن
رش ِ
إن اهللَ َت َعال َف َر َض
ول اهلل صذ اهلل عؾقه وش َّؾ َم َق َال َّ (( :
َ ُ
َف َر َ
أصقاء
وح َّر َم
وها َ ،
وحدَّ ُحدُ و ًدا َفال َتع َتدُ َ
وها َ ،
ائض َفال ُت َضق ُع َ
َ
اء َرحـ َؿ ًة َلـ ُؽم غَ ر كِس َق ٍ
ان َفال
وش َؽ َ
َفال َتــ َت ِف ُؽ َ
وها َ ،
ت َعن أص َق َ
َ
ٌ
حديث َح َس ٌن َر َوا ُه الدَّ َار ُقطـ ِـي َوغَ ُر ُه.
بح ُثوا َعــ َفا )).
َتـ َ
()1

( )0شْـ افدالؿىْل برؿؿ [.]45
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ترمجة ُجر ُثو ِم بن كاش ريض اهلل عـه :
قم بـ ٕٚذ بـ افَّْض افة ُخ َنْ ِل  ،وٕسبف ل خنغ
ُ جر ُث ُ
إػ إحلٚف بـ ُؿ َوٚظَ  ٜبـ مٚفؽ بـ محر.
 اختِػ ل اشؿ أبٔف ؾَٔؾ ٕٚ :ذ  ،وؿٔؾ ٕٚ :ص ، ٛوؿٔؾ :
ٕٚصؿ  ،وؿٔؾ  :لذ  ،وؿٔؾ  :جرهؿ.
 ـْٔتف  :أبق ثًِب.ٜ
 ـٚن مـ ادبٚيًغ حت ٝافنجرة.
ٕ زل افنٚم ومٚت ل خالؾ ٜمًٚوي ، ٜوؿد ؿٔؾ  :إٕف تقل شْٜ
مخس وشبًغ (22هة) ل ولي ٜظبدادِؽ بـ مروان.
ِمن فوائد احلديث :


افٍرض  :فٌة افتَدير  ،يَال  :ؾرض افَايض افٍَْة  :أي :
ؿدرها  ،واصىالحا ما يثاب ظذ ؾًِف ويًاؿب ظذ ترـف.

 افتٖـٔد ظذ أمهٔة أداء ما اؾسضف اهلل تًاػ.
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 احلدود  :مجع حد  ،وهق يف افٌِة ادْع  ،ويف افؼع
ظَقبة مَدرة وجبت حَا هلل تًاػ.
 ضورة افقؿقف ظْد حدود اهلل تبارك وتًاػ.
 ادسِؿ افهادق ال يَع يف ادحرمات افتل حرمٓا اهلل.
 ظدم جقاز افبحث ظـ األصٔاء افتل شُت اهلل ظْٓا.

 



احلديث احلادي والثالثون
َثـؿر ُة الـز ِ
هـد
ََ

عد الس ِ
فل بن ش ٍ
س َش ِ
عن أيب ال َعـ َّبا ِ
اع ِدي ريض اهلل تعال
َّ
َ
اء َر ُج ٌل إل الـبي صذ اهلل عؾقه وآله وش َّؾم
عـه َق َال َ :ج َ
َفـ َؼـال  :يا َر ُش َ
ول اهلل ُ ،د َّلــِي َع َذ َع َؿ ٍل إ َذا َع ِؿؾ ُتـ ُه أح َّبـي اهللُ
وأحبـي الـَّاس فؼال  (( :ازهد يف الدكقا يـ ِ
حب َ
وازهد
ك اهللُ ،
َ
َ
ُ
َّ
َ ُ
س يـ ِ
ِ
ِ
اس ))َ .ح ِد ٌ
حب َ
يث َح َس ٌن  ،روا ُه ابن
ك الـَّ ُ
قؿـا عـدَ الـَّا ِ ُ
ف َ
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ماجه وغره بلشاكقد حسـة.
( )1

ترمجة شفل بن شعد الساعدي ريض اهلل عـه :
 شٓؾ بـ شًد بـ مٚفؽ بـ خٚفد بـ ثًِب ٜبـ حٚلثٜ
اخلزلجل افسٚظدي األٕهٚلي.
 ـْٔتف  :أبق افًبٚس.
 ـٚن ظّره يقم وؾٚة افرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ
مخس ظؼة شْ.ٜ
ظّر شٓؾ حتك أالك احلجٚج وامتحـ بف .ؾٍل شْٜ

َ
(24هة) ألبع وشبًغ ألشؾ احلجٚج ل شٓؾ بـ شًد
يريد إذلفف  ،ؿٚل  :م ٚمًْؽ مـ ٕكة أمر ادٗمْغ ظثامن؟
ؿٚل  :ؿد ؾًِتف  ،ؿٚل  :ـذب ٝثؿ أمر بف ؾختؿ ل ظَْف ؛ يريد
إذلفف بذفؽ وأن جيتْبف افْٚس ول يسًّقا مْف.

( )0شْـ ابـ مٚجف برؿؿ [.]4015
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 تقل لمحف اهلل شْ00( ٜهة) ثامن وثامٕغ  ،وؿٔؾ  :بًده، ٚ
وؿد جٚز ظّره ادٚئ ٜشْ.ٜ
شبب ورود احلديث :
ل متـ احلديَ ٞ
أن َل ُجال جٚء إػ افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف
هلل
وش َِؿ َؾىِ ٛمْف أن يدفف ظذ ظّؾ إ َذا ظَ ِِّ ُف ُيةحبف ا ُ
ٚس  ،ؾٖجٚبف افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ هبذا
وافَْ ُ
احلدي ٞافىٚهر .
()0

معاين ألػاظ احلديث :
ؿٚل ادْٚوي ل تًريػ (افزهد)  :افزهد ل افقء  :ؿِٜ
ٌض افدٕٔ ٚواإلظراض ظْٓ. ٚ
افرؽبة ٜؾٔف  ،ول الصىالح ُ :ب ُ
()5

( )0افبٔٚن وافتًريػ ل أشبٚب ولوا احلدي ٞافؼيػ برؿؿ (.)20/0
( )5إير افتقؿٔػ ظذ مٓامت افتًريػ (.)921
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ِمن فوائد احلديث :


َٕؾ ابـ ظبدافز أن أبا داوود افسجستاين يًد هذا احلديث
ربًا مـ أصقل شْتْا افٌراء(.)0



افزهد يف افدٕٔا جيًؾ ادسِؿ منٌقال بآخرتف ؾٔحبف اهلل.



افزهد ؾٔام يُِّف افْاس  ،جيًِٓؿ ال يتخقؾقن مْؽ  :ألٕؽ ال
تْاؾسٓؿ وال تىِب ما بٖيدهيؿ  :فذفؽ يُقن شب ًبا دحبتٓؿ فؽ.

 



احلديث الثاين والثالثون
ِ
ض َار
ض َر وال َ
ال َ َ

قد ش ِ
ِ ٍ
عد ب ِن َم الِك ب ِن ِشـَان الـخُ د ِر ي ريض
عن أيب َش ع َ
اهلل َت َع ال عـه أ َّن َر ُش ول اهللِ َّ
صذ اهلل وعؾقه وآله وش َّؾ َم قال :
ِ
ض َار )) َح ِد يـ ٌ
اجـه
ابن َم َ
ث َح ـ َس ٌن روا ُه ُ
ض َر وال َ
(( ال َ َ
( )2

( )0افتّٓٔد د ٚل ادقضٖ مـ ادًٚين واألشٕٔٚد (.)510/2
( )5شْـ ابـ مٚجف برؿؿ [ ]5940مـ لواي ٜظبداهلل بـ ظبٚس ليض اهلل ظْٓام.
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وغر ُهـ َام ُم سـَدً ا  ،ورواه مالك يف ادوضل
والدَّ َار ُق طـ ِـي
ُ
()1

()2

رش ًال عن عؿرو بن يحقى  ،عن أبقه  ،عن الـبي صذ اهلل
ُم َ
عؾقه وآله وشؾم فلشؼط أبا شعقـد  ،وله ُضـ ُر ٌق ُي ـؼوي
عض ا.
عض َف ا َب ً
َب ُ
اخل ِ
ترمجة أيب شعقد ُ
دري ريض اهلل عـه :
 اشّف شًد بـ مٚفؽ بـ شْٚن بـ ثًِب ٜبـ ظبٔد بـ األبحر
وهق ُخد َلة بـ ظقف بـ احلٚلث بـ اخلةزلج األٕهةٚلي ،
وخد َلة ُ
ُ
وخدَ َالة أخقان ؛ بىْٚن مـ األٕهٚل ؛ ؾٖبق مسًقا
ِ
خلةد ِلي
األٕهٚلي ليض اهلل ظْف مـ ُخدَ َالة  ،وأبقشةًٔد ا ُ
ليض اهلل ظْف ِمـ ُخد َلة.
 أمف إٔٔس ٜبْ ٝأيب حٚلثِ ٜمـ بْل ظدي بـ افْجٚل.

( )0شْـ افدالؿىْل برؿؿ [.]500
( )5مقضٖ مٚفؽ برؿؿ [.]0452
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أحة ٍد
خلد ِلي ليض اهلل ظْف  :ظُ ِر ُ
ض ٝيةقم ُ
 ؿٚل أبقشًٔد ا ُ
ظذ افْبل صةذ اهلل ظِٔةف وآفةف وشةِؿ وإٔة ٚابةـ ثةالث
بٔدي ويَةقل  :ية ٚلشةقل
ظةؼة شْ ، ٜؾجًؾ أيب يٖخذ َ
اهلل  ،إ َٕف ظَ ب ُؾ افًيٚم  ،وافْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشةِؿ
ِ
بك ُه و ُيهق ُبف.
ُيهًد ؾة َل َ
()0

 بٌِ ٝمرويٚتف ( )0021حدي ًث.ٚ
 تقل أبقشًٔد ليض اهلل ظْف شْ24( ٜهة) بٚدديْ ٜادْقلة.
شبب ورود احلديث :
ذـر ظبد افرزاق افهًْٚين ل ادهْػ ظـ أيب جًٍر َ
أن
ٕخِ ٜـ ٕٝٚبغ لجِغ ؾٚختهام ؾٔٓ ٚإػ افْبل صذ اهلل ظِٔف
آفف وشِؿ ؾَٚل أحدمه : ٚاصََٕٓ ٚهٍغ بْٔل وبْٔؽ  ،ؾَٚل

) (0اف ًَبؾ  :افوخؿ مـ ـؾ رء.
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افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ  :ل رضل ل اإلشالم .
ِمن فوائد احلديث :
()0

 هنك ايْْ ٚاحلْٔػ ظـ إحلٚق افَّضل بٚفٍْس  ،وـذا رضل
أي إٕسٚن  ،أو حٔقان  ،أو مجٚا مـ ؽر شب.ٛ
 ل ُيًد افَهٚص وإؿٚم ٜاحلدوا ِم َـ افَّضل ؛ ألهن ٚذع
اهلل وهل ٚأشبٚهب ٚو ُمزلاهت ٚافؼظٔ.ٜ

 



احلديث الثالث والثالثون
َق ُب ُ
ون بِال َبقـَ ِة
عوى َمر ُه ٌ
ول الدَّ َ
عن ابن َع َّبا ٍ
أن َر ُش َ
ول اهلل َّ
صذ اهللُ
س ريض اهلل
عـفؿـا َّ
َ
ِ ِ
اس بدَ ع َو ُاهم ؛ ال َّد َعى
َع َؾقه وآله َو َش َّؾ َم َق َال َ (( :لو ُيع َطى الـَّ ُ
ِ
اء ُهم  ،لِؽِ ِن ال َبـقــَـ ُة َع َذ الـ ُؿدَّ ِعي ،
ِر َج ٌال أم َو َال َقو ٍم َود َم َ
) (0افبٔٚن وافتًريػ (.)520/5
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ني َع َذ َمن أك َؽ َر ))َ .ح ِد ٌ
يث َح َس ٌن َ ،ر َوا ُه ال َب َقف ِؼي
وال َق ِؿ ُ

()1

وغر ه هؽذا وبعضه يف الصحقحني .
ُ
ِمن فوائد احلديث :
()2

 ظدم ؿبقل أي اظقى بال حج ٜوافٔؾ.
 احلُّ ٜل ضِ ٛافبِْٔ ٜم َـ اددظل ؛ َ
ألن ج ٕٛٚاددظل
ضًٔػ ؛ ألٕف يَقل خالف افيٚهر ؾُُِػ احلج ٜافَقيٜ
وهل افبْٔ.ٜ

( )0شْـ افبَٔٓل افُزى (.)525/01
( )5فٍظ صحٔح افبخٚلي برؿؿ [ (( : ]4522فق يًىك افْٚس بدظقاهؿ ،
فذه ٛامٚء ؿقم وأمقاهلؿ ذـروه ٚبٚهلل وأؿرؤوا ظِٔٓ ، ٚإن افذيـ ينسون
بًٓد اهلل ؾذـروه ٚؾٚظسؾ )) ٝؾَٚل ابـ ظبٚس  :ؿٚل افْبل صذ اهلل ظِٔف
وآفف وشِؿ  (( :افّٔغ ظذ اددَ ظك ظِٔف )) وجٚء ل صحٔح مسِؿ برؿؿ
[ ]0200بٍِظ (( فق يًىك افْٚس بدظقاهؿ لاظك ٕٚس امٚء لجٚل
وأمقاهلؿ وفُـ افّٔغ ظذ اددظك ظِٔف )).
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 اددظك ظِٔف ؿقي ؛ ألن األصؾ براءة ذمتف ؾ ُٚـتٍل مْف
بٚفّٔغ ؾَط.
 احلديث ؿاظدة ـبرة مـ ؿقاظد أحُام افؼع  :ؾٍٔف إٔف
ال يَبؾ ؿقل اإلٕسان ؾٔام يدظٔف بّجرد دظقاه بؾ حيتاج
افـّدظك ظِٔف.
إػ بْٔة أو تهديؼ ُ

 



احلديث الرابع والثالثون
وب إكـ َؽ ِ
الـؿـؽ َِر
ُو ُج ُ
ار ُ

عن أيب ش ِع ٍ
قد الـ ُخ ِ
عت
دري ريض اهلل عـه َق َال َ :ش ِؿ ُ
َ
َ
عؾقه و ِ
صذ اهللُ ِ
َر ُش َ
ول اهللِ َّ
آله َو َش َّؾ َم َي ُؼو ُل َ (( :من َرأى ِمـ ُؽم
َ
ُمـ َؽ ًرا َفؾ ُقـ َغر ُه بِ َقـ ِد ِه َ ،فنن َلـم َيس َتطِع َفبِـؾِ َساكِ ِه َ ،فنن َلـم َيس َتطِع
اإليؿـ ِ
َفبِ َؼؾبِ ِه َ ،و َذ َ
لك أض َع ُ
ان )) .رواه مسؾم .
ف َ
()1

( )0صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]42
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معاين ألػاظ احلديث :
 تًريػ ادُْر  :م ٚفٔس ؾٔف لىض اهلل تًٚػ ِمـ ؿقل أو ؾًؾ.

()1

 ؿقفف ( :ؾٌِٔره) أمر إجيٚب ب٘مجٚع األم ، ٜوؿد تىٚبؼ ظذ
وجقب األمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر افُتٚب
وافسْ ٜوإمجٚع الم.ٜ
شبب إيراد احلديث :
جٚء ل مسِؿ ظْف َ
أن أول َمـ بدأ بٚخلىب ٜيقم افًٔد ؿبؾ
افهالة مروان بـ احلُؿ  ،ؾَٚم إفٔف لجؾ ؾَٚل  :افهالة ؿبؾ
اخلىب ، ٜؾَٚل مروان بـ احلُؿ  :ؿد ترك م ٚهْٚفؽ  ،ؾَٚل أبق
شًٔد اخلدلي ليض اهلل ظْف  :أم ٚهذا ؾَد ؿ ٙم ٚظِٔف ،
شًّ ٝلشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ يَقل َ (( :مـ لأى
مُْرا ؾٌِٔره بٔده  ،ؾ٘ن مل يستىع ؾبِسٕٚف  ،ؾ٘ن مل
مُْؿ ً
( )0افتًٚليػ (.)601
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يستىع ؾبَِبف  ،وذفؽ أضًػ اإليّةٚن )).
ِمن فوائد احلديث :

()1

رض ـٍٚي ٜإذا ؿٚم بف
 األمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر َؾ ُ
بًض افْٚس شَط احلرج ظـ افبٚؿغ  ،وإذا ترـف اجلّٔع
ُ
أثؿ ـؾ َمـ متُـ مْف بال ظذل ول خقف.


ؿد يتًغ األمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ظذ صخص
بًْٔف ـام إذا ـٚن ل مقضع ل يًِؿ بف إل هق  ،أو ل
ِ
ـّـ يرى زوجتف  ،أو وفده ،
يتُّـ مـ إزافتف إل هق ؛ َ
أو خٚامف ظذ مُْر أو تَهر ل ادًروف.

 ل يسَط ظـ ادُِػ األمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ؛
ج ٛظِٔف ؾًِف ؛ َ
ؾ٘ن
فُقٕف ل ئٍد ل طْف  ،بؾ َية ُ
افذـرى تٍْع ادٗمْغ ـام ؿٚل تًٚػ  :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ

( )0افبٔٚن وافتًريػ ل أشبٚب ولوا احلدي ٞافؼيػ ( )502/5بتكف.
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ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [شقلة افذاليٚت .]22 :

 ل ينسط ل اآلمر وافْٚهل أن يُقن ـٚمؾ احلٚل
ُمةّتثال م ٚيٖمر بف ُ ،مةجتْب ٚم ٚيْٓك ظْف  ،بؾ ظِٔف
األمر وإن ـٚن ُمةخال بام يٖمر بف  ،وافْٓل وإن ـٚن
جي ٛظِٔف صٔئٚن ؛ أن يٖمر
ُمةتِبس ٚبام َيْٓك ظْف ؛ ؾٕ٘ف ُ
ٍٕسف ويْٓٚه ، ٚويٖمر ؽره ويْٓٚه.
 افْٓل ظـ ادُْر مىِقب إذا مل ِ
يٗا إػ مُْر أصدَ مْف.
 ل خيتص األمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر بٖصحٚب
افقليٚت بؾ ذفؽ جٚئز آلحٚا ادسِّغ.


ل يُْر ظذ ادسٚئؾ ادختِػ ؾٔٓ ٚبغ أهؾ افًِؿ.



ل ُيٍٓؿ ؿقل اهلل تبٚلك وتًٚػ  :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼ [شقلة ادٚئدة  ]012 :خمٚفٍ ٚد ٚذـرٕٚه ؛ أل َن مًْك اآليٜ
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إُٔؿ إذا ؾًِتؿ م ٚـٍِتؿ بف  ،ؾال يَّضـؿ تَهر ؽرـؿ.
َ مـ يٖمر بٚدًروف ويْٓك ِ
ظـ ادُْر بٔده  ،أؿقى إيامٕٚ
ممـ يًٍؾ ذفؽ بَِبف ؾَط.
 إذا تُرك األمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ممـ هق ؿٚال
ظِٔف  ،تسب ٛذفؽ ل إؾنٚء ادحرمٚت وافٍسٚا وافيِؿ.

 



احلديث اخلامس والثالثون
أخ ِ
ـوق الـؿسؾِ ِم ع َذ ِ
قـه
َ
ُح ُؼ ُ ُ
َعن أيب ُه َر َير َة ريض اهلل عـه َق َال َ :ق َال َر ُش ُ
ول اهللِ َص َّذ
ِ ِِ
ـاج ُشوا وال
اشدُ وا وال َت َ
اهللُ َع َؾقه َوآله َو َش َّؾ َم  (( :ال َتـ َح َ
عض ُؽم عذ َبـق ِع َب ٍ
عض ،
َتـ َباغَ ُضوا وال َتدا َبـ ُروا  ،وال َيبِـع َب ُ
ِ
إخوا ًكا ؛ الـ ُؿسؾِ ُم َأ ُخو الـ ُؿسؾِ ِم ؛ ال َيظؾِ ُؿ ُه ،
َو ُكو ُكوا ع َبا َد اهللِ َ
ؽذبه  ،وال يـ ِ
ِ
َوال َيـ ُ
حؼ ُر ُه  ،ال َّتـؼ َوى َه ُفـَا –
خذ ُل ُه  ،وال َي ُ ُ
َ
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الث مر ٍ
ِ
ِ
ب ِ
ات  -بِ َحس ِ
امر ٍئ ِم َن َّ
الشـر أن
َو ُيـشـ ُر إِل َصـد ِره َث َ َ َّ
يـ ِ
حؼ َر َأ َخا ُه الـ ُؿسؾِ ِم ؛ ُكل الـ ُؿسؾِ ِم عذ الـ ُؿسؾِ ِم َح َر ٌام ؛ َد ُم ُه
َ
وما ُلـه ِ
وعر ُض ُه ))َ .ر َوا ُه ُمسؾِ ٌم .
َ ُ
()1

معاين ألػاظ احلديث :
 احلسد َ :تةّْل زوال ًّٕ ٜظـ ُمس َت ِح ٍؼ هل.ٚ
 افَْج ُش  :هق أن تزيد ل ثّـ شًِ ٜول لؽب ٜفؽ ل ذائٓ.ٚ
ٌض ٍٕ :قل افٍْس ظـ افقء افذي يرؽ ٛظْف  ،وهق
 اف ُبة ُ
ضد احل ٛ؛ ؾ٘ َٕف إٕجذاب افٍْس إػ افقء افذي ترؽ ٛؾٔف.
ِ
 افتدابر ِ :
ُ
اهلج ُ
صٚح َبف ُا ُب َره
افرجؾ
ران  ،مٖخقذ مـ َأن ُي َق َيل
وهي ُج َره.
وؿٍُ ٚه و ُيً ِر َض ظْف بقجٓف َ
 افيِؿ  :وضع افقء ل ؽر مقضًف .ول افؼيً ٜظبٚلة ظـ
افتًدي ظـ احلؼ إػ افبٚضؾ وهق اجلقل  ،وؿٔؾ  :هق

( )0صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]5264
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افتكف ل مِؽ افٌر و ُمةجٚوزة احلد.
 اخلذلن  :خِؼ ؿدلة ادًهٔ ٜل افًبد.
افتهٌر ،
 احلَر  :افهٌر افذفٔؾ  ،وافتَح َِ ُر :
ُ
رات  :افهٌٚئر.
وافة ُّ َح ََ ُ
ِمن فوائد احلديث :
 ل احلدي ٞهنل ظـ أصٔٚء ُمةحرم ٜمْٓ( ٚاحلسد ،
وافتْٚجش  ،وافتبٚؽض  ،وافتدابر  ،وافيِؿ  ،واخلذلن ،
وافُذب  ،والحتَٚل) جي ٛالحساز مْٓ.ٚ
 حرم ٜامٚء وأمقال وأظراض ادسِّغ.
 بدأ لشةقفْ ٚصةذ اهلل ظِٔةف وآفةف وشةِؿ بٚفتحةذير مةـ
ُ
يَةقل صةذ اهلل
افةحسد ؛ أل َٕف مـ أخىر األمةراض ؛ إذ
ؾ٘ن احلسد ُ
ظِٔف وآفف وشِؿ ( :إيٚـؿ واحلسد ؛ َ
يٖـؾ
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افْٚل احلى.)ٛ
 احلسْٚت ـّة ٚتٖـؾ ُ

()1

 افْٓل ظـ افبٌض ؛ ألَٕف ضريؼ فُؾ مُروه ؛ ؾّـ يبٌض
يُّـ أن يَتؾ  ،ويُّـ أن يٍُر ل إٔقاع األذى.
 الهتامم بٖمر األخقة بغ ادسِّغ وافًّؾ هب.ٚ

 



احلديث السادس والثالثون
أعؿـ ٌال ي ِ
هلل
ـحب َفا ا ُ
َ ُ

عؾقه ِ
هلل ِ
وآله
رير َة ريض اهلل عـه َع ِن الـبي َص َّذ ا ُ
َعن أيب ُه َ
ممن ُكر َب ًة ِمن ُكـ َر ِ
َو َش َّؾ َم َق َال َ (( :من َك َّػ َس َعن ُم ٍ
ب الدك َقا َ ،كـ َّػ َس
ٌ عذ ُم ِ ٍ
عـه ُكـر َب ًة ِمن ُكـ َر ِ
ٌ
اهللُ ُ
وم الؼقامة َ ،
ب َي َ
عٌ َ ،ي َّ َ
ومن َيـ َّ َ
ِ
واآلخرة َ ،و َمن َش َتـ َر ُمسؾِ ًؿـا  ،ش َتـ َر ُه اهللُ يف
اهللُ َعؾقـ ِه يف الدك َقا
ون ِ
ون الع ِ
ان ال َعبدُ يف َع ِ
الدكقا واآل ِ
أخقـ ِه ،
خرة  ،وا ُ
بد َما َك َ
هلل يف َع ِ َ

( )0شْـ أيب ااووا ( )526/4برؿؿ [.]4219
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ِ ِ
ؾؿـا َ ،ش َّف َل اهللُ َل ُه بِ ِه َض ِري ًؼا إل
ومن َش َؾ َك ضري ًؼا َيؾ َت ُ
ؿس فقه ع ً
َ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
هلل
تاب ا ِ
وم يف َبقت من ُبقوت اهلل َيت ُؾون ك َ
اجل َّـة  ،وما اج َت َؿ َع َق ٌ
الر ُ
محة ،
السؽِق َــ ُة وغَ ِش ُ
قتفم َّ
َو َيتدَ َار ُشو َك ُه بقـَ ُفم َّ ،إال َكزَ َلت َع َؾ ِقفم َّ
ُ
فقؿن عـدَ ُه َ ،و َمن َب َّطل بِـ ِه َع َؿ ُؾـ ُه ،
كر ُهم ا ُ
وح َّػتفم
َ
هلل َ
ادالئؽة َ ،و َذ َ
َل ُي ِ
ٌع ِبه َكس ُبـ ُه )) .روا ُه ُمسؾِ ٌم هبذا الؾػظ.
()1

معاين ألػاظ احلديث :
( افُُ ر َبة) مجًٓا ُـ َرب  -بوؿ افُاف وؾتح افراء – وهل :
اف ٌَؿ افذي يٖخذ بافٍْس.
( يف بٔت مـ بٔقت اهلل) أي  :مسجد  ،وأحلؼ بف ٕحق مدرشة
ورباط  ،ؾافتَٔٔد بادسجد أؽِبل ؾال يًّؾ بٍّٓقمف.
( ويتدارشقٕف بْٔٓؿ) أي  :ينسـقن يف ؿراءة بًوٓؿ ظذ بًض
وتذـرا فٍِْس.
وـثرة درشف  ،ويتًٓدوٕف خقف افْسٔان
ً
( )0صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]5622
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ٌ
شُْٔة ؾًِٔة ِم َـ افسُقن
ٕ( زفت ظِٔٓؿ افسُْٔة) :
فِّبافٌة  ،وادراد هْا افقؿار أو افرمحة.
( وحٍتٓؿ ادالئُة) أي  :أحاضت هبؿ مالئُة افرمحة.
( وذ َـ َر ُهؿ اهلل ؾّٔـ ظْده) أثْك ظِٔٓؿ  ،أو أثاهبؿ ؾّٔـ
ظْده مـ األٕبٔاء وـرام ادالئُة.
ِمن فوائد احلديث :
ؾّـ (ٍٕس ُـ ً
ربة)
 يف احلديث أن اجلزاء مـ جْس افًّؾ َ :
هلل ُـر َب َت ُف  ،و َمـ (يرس ظذ ُم ٍ
ًرس) يرس اهللُ ظِٔف.
ٍٕس ا ُ
افًِؿ َيـٓدي صاحبف فىريؼ اجلْة.

ُ
 االجتّـاع ظذ تالوة افَرآن افُريؿ يُقن شب ًبا فِسُْٔة
وافىّـإْٔة وٕزول افرحـّة.
 ال يـجقز االظتّـاد ظذ افْسب وترك افًّؾ افهافح.
 مًقٕة اهلل فًبده مستّرة ما دام هق يف ظقن أخٔف.
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شبب فِسس مـ اهلل ظز
 افسس ظذ افـّسِّغ مًايبٓؿ
ٌ
وجؾ يف افدٕٔا واثخرة.

 



احلديث السابع والثالثون
ات والسق ِ
احلسـَ ِ
ان ِح َس ِ
ئات
َب َق ُ
َّ
اب َ َ
عـفؿـا َعن رش ِ
ابن َع َّب ٍ
عن ِ
ِ
ول اهلل َّ
صذ اهللُ
َ ُ
اس ريض اهلل ُ َ
ؾقه وآلِ ِه وش َّؾم فقام ي ِ
ع ِ
هلل
رويه َعن َرب ِه ت َب َار َك َو َت َع َال َق َال  (( :إِ َّن ا َ
َ
َ
ات والس ِ
َك َتب الـحسـَ ِ
بني َذ َ
بح َسـَـ ٍة ف َؾم
قئات ثم َّ َ
فؿن َه َّم َ
لك ؛ َ
َّ
َ َ َ
عؿؾ َفا  ،ك َتـ َب َفا اهللُ ِعـدَ ُه َح َســ ًة َك ِام ًؾة  ،وإن َه َّم بِـ َفا ف َع ِؿ َؾـ َفا ،
َي َ
عف  ،إل أضع ٍ
بعؿـائة ِض ٍ
ِ
ٍ
ِ
اف
َ
رش َح َسـَات إل َش َ
كت َب َفا اهللُ عـدَ ُه َع َ
ٍ
ٍ
عؿؾ َفا  ،ك َتـ َبـ َفا اهللُ ِعـدَ ُه َح َس َــ ًة
بسقـئة  ،ف َؾم َي َ
كثرة  ،وإن َه َّم َ
َك ِام ًؾة وإن هم بِـ َفا َفع ِؿ َؾـ َفا  ،ك َت َبفا اهللُ شقـ ًئة و ِ
احدَ ًة )).
َ
َ
َ
َ َّ
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َر َوا ُه الب َخ ِ
اري َو ُمسؾِ ٌم يف صحقحقفام هبذه احلروف.
()2

()1

معاين ألػاظ احلديث :
ؿال افْقوي ظَب احلديث مباذة  :ؾإير يا أخل وؾَْا
اهلل وإياك إػ ظئؿ ُف ِ
ىػ اهللِ َت ًَاػ وتٖمؾ هذه األفٍاظ :
* وؿقفف ِ ( :ظْدَ ُه) إصارة إػ االظتْاء هبا.
* وؿقفف َ ( :ـ ِ
ام َِ ًة) فِتٖـٔد وصدة االظتْاء هبا.
* وؿال يف افسٔئة افتل َهؿ هبا ثؿ ترـٓا ( :ـتبٓا اهلل ظْف
حسْة ـامِة) ؾٖـدها بـ (ـامِة) وإن ظِّٓا ـتبٓا شٔئة
واحدة  ،ؾٖـد تَِِٔٓا بـ (واحدة) ومل يٗـدها بـ (ـامِة)
ؾِِف احلّدُ وادْة شبحإف ال ٕحيص ثْاء ظِٔف  ،وباهلل افتقؾٔؼ.

( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]6056
( )5صحٔح مسِؿ برؿؿ [.]090
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ِ

من فوائد احلديث :

 تَدم مًْا يف احلديث افرابع وافًؼيـ افُالم ظـ
احلديث افَدد.
 ـتَب احلسْ ِ
َات وافسٔئات  :أي أمر احلٍية أن تُتب  ،أو
َ
َ
ادراد ؿد َر ذفؽ يف ظِّف ظذ ِو ِ
ؾؼ افقاؿع مْٓا.
 افسؽٔب يف ؾًؾ احلسْات  :ؾَد أثاب َمـ يْقي ؾًؾ
احلسْة حتك إذا مل يًٍِٓا.
ً
حسْة :
 إثابة َمـ ٕقى ؾًؾ افسٔئة ثؿ مل يًِّٓا بٖن بدهلا
جزاء ترك افسٔئة.
ـر ُم اهلل تبارك وتًاػ يف مواظٍة احلسْات دون افسٔئات

َ
حتك صح ظـ رشقفْا صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ؿقفف:
ب ضٔ ٍ
( َمـ تهدق بًدل َتـّرة ِمـ َـس ٍ
هلل
ب  -وال يَبؾ ا ُ
إال افىٔب  -وإن اهلل يتَبِٓا بّْٔٔف ثؿ يربٔٓا فهاحبٓا
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ـّـا ُيربـل أحدُ ُـؿ َؾ ُِقه ).
()1

()2

 



احلديث الثامن والثالثون
ُخ ُطور ُة معاد ِاة أولق ِ
اء اهللِ تعال
َ ُ َ َ
َ
َعن أيب ُه َر َير َة ريض اهلل عـه َق َال َ :ق َال َر ُش ُ
ول اهللُ َص َّذ
عؾقه ِ
اهللُ ِ
إن اهللَ َت َع َال َق َال َ :من َعا َدى يل َولِقا ،
وآله َو َش َّؾم َّ (( :
بدي َ ٍ
ب  ،وما َتـ َؼرب إِيل ع ِ
ب إِ َّيل
بمء َأ َح َّ
َّ َ َّ َ
َفـ َؼد آذكت ُه بالـ َحر ِ َ َ
ِ
ِ
إيل بال َّـوافِ ِل َح َّتى
مـ َّام افسض ُتـ ُه َع َؾقه َ ،وال َيـزَ ُال َعبدي َيـ َت َؼ َّر ُب َّ

ن ُه الذي
ُأ ِح َّب ُه ؛ فن َذا أحبب ُت ُه ُك ُ
ـت َشؿ َع ُه الذي َي َ
سؿ ُع به َ ،و َب َ َ
بن بِـ ِه  ،ويدَ ه التي يبطِ ُش ِهبا  ،و ِرج َؾه التي ي ِ
ِ
ؿم ِ َهبا َ ،و َلئن
ُ
َ َ
َ ُ
َ
َ
ُي ُ

( )0اف ٍَ ُِق  :ادةُٓ ُر ُيٍ َه ُؾ ظَـ ُأم ِف َ ،واجلَّ ُع َأؾ َال ٌء واألٕثك َؾ ُِ َق ٌة.
( )5صحٔح افبخٚلي برؿؿ [ ]0944وصحٔح مسِؿ برؿؿ [ ]0104مـ
حدي ٞأيب هريرة ليض اهلل ظْف.
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َش َل َلـ ِي ألُعطِقـَّ ُه َ ،و َل ِ
ئن اش َت َعا َذين ألُ ِع َقذ َّك ُه ))َ .ر َوا ُه الب َخ ِاري .
()1

من فوائد احلديث :
ِ
ص يف
 ويل اهلل  :ـؾ ظامل باهلل ُ ،م
قاطب ظذ ضاظتف ُ ،مـخِ ٌ
ٌ
ظبادتف وأظّـافف.
 افـًّاداة إّٕـا تَع مـ اجلإبغ ِ ،
ومـ صٖن افقيل احلِؿ
وافهٍح ظّـ َيـجٓؾ ظِٔف  ،وأجٔب بٖن ادًاداة مل
تْحك يف اخلهقمة وادًامِة افدٕٔقية مثال  ،بؾ ؿد تَع
ظـ بٌض يْنٖ ظـ افتًهب  ،ـافراؾيض يف بٌوف أليب
بُر ريض اهلل ظْف  ،وافْاصبل يف بٌوف فًع ريض اهلل
ظْف .ويُثر افبٌض بسبب احلسد.
 أداء افٍرائض مَد ٌم ظذ افْقاؾؾ بٖٕقاظٓا.
 افزجر ظـ مًاداة األوفٔاء يستِزم مقاالهتؿ ومـحبتٓؿ.

( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]6092
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 ؿال افٍاـٓاين يف مًْك (آذٕتف باحلرب)  :هذا هتديدٌ
صديدٌ  :ألن َمـ حاربف اهلل  ،أهُِف.


يف احلديث تنديد يف مًاداة أوفٔاء اهلل  ،حتك أذن اهلل
تبارك وتًاػ يف ُمـحاربة صٍْغ مـ افْاس ؾَط  :مًادي
األوفٔاء ـام يف احلديث  ،وآـؾ افربا  :فَقفف تـًاػ :
ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﭼ [شقلة
افبَرة .]522 -520 :

 األوفٔاء ُيًىٔٓؿ اهلل تٖئدً ا مـ ظْده إذا أحبٓؿ  :حتك
يسًّقا و ُيبكوا ويبىنقا ويّنقا بخالف افـّٖفقف :
ألن اهلل يًىٔٓؿ ؿقة مـ ظْده تبارك وتًاػ.
 األوفٔاء يُقٕقن مستجايب افدظقة  :إـراما مـ اهلل تًاػ.
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احلديث التاشع والثالثون
ِ
الـؿسؾِ ُم
اش ُ
َما ال ُي َ
ب َع َؾقه ُ
ـح َ

ابن عب ٍ ِ
أن َر ُش َ
ول اهللِ َّ
صذ اهللُ
عـف َؿـا َّ
يض اهللُ ُ
َع ِن ِ َ َّ
اس َر َ
ع َؾ ِقه ِ
هلل َتـ َجاوزَ يل َعن َّأمـتِـي اخلطل
إن ا َ
وآله َو َش َّؾ َم َق َال َّ (( :
َ
وما اش ُتـ ِ
ؽر ُهوا َع َؾ ِقه ))َ .ح ِد ٌ
ابن
والـس َق َ
يث َح َس ٌن َر َوا ُه ُ
ان َ
ِ
ها .
َم َ
اجه وال َبقـ َفؼـي َوغَ ُر ُ َ
()1

()3

()2

معاين ألػاظ احلديث :
 اإلـراه  :محؾ افٌر ظذ ما يُرهف بافقظٔد افنديد.
ِمن فوائد احلديث :
ُ ي ًَد هذا احلديث ٕهػ اإلشالم  :ألن افًٍؾ إما ظـ

( )0شْـ ابـ مٚجف برؿؿ [.]5142
( )5شْـ افبَٔٓل افُزى برؿؿ [.]04020
( )9ادستدلك ظذ افهحٔحغ برؿؿ [.]5010
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ٍ
ٕسٔان أو
ؿهد واختٔار أو ال  ،افثاين ما يَع ظَ ـ َخىٖ أو
ٍ
إـراه  ،ؾٓذا افَسؿ َمًٍق ظْف باتٍاق.
 اختِػ افًِّـاء رمحٓؿ اهلل هؾ ادً ٍُـق ظْف اإلثؿ أو
احلُؿ أو ُه َـّـا مًا ؟ وطاهر احلديث األخر وما خرج
ظْف ـافَتؾ ؾِف ٌ
دفٔؾ ُمٍْهؾ.
 يف احلديث افتجاوز ظـ ثالثة أصٔاء  ،وؿد جاء افَرآن
مٗـدً ا الثْغ مّْٓـا دون افثافث  ،ؾَال تًاػ  :ﭽ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﭼ [افبَرة .]506 :

اجلّٓقر إػ ظد ِم اظتبار ما يَع ِم َـ ادُره  ،واحتج
 ذهب
ُ
فف ظىاء بَقفف تًاػ  :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [افْحؾ .]016 :
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احلديث األربعون
الزهـدُ ِيف الدكـ َقا

ِ
َع ِن ِ
يض اهللُ َع ُـف َؿـا َق َال َ :أ َخ َذ َر ُش ُ
هلل
ول ا ُ
ابن ُع َؿ َر َر َ
ص َّذ اهللُ ع َؾ ِقه و ِ
آله َو َش َّؾ َم بِـ ِؿـ َؽبِـي َفـ َؼ َال ُ (( :كن يف الدكقـَا
َ َ
َ
يب أو َعابِ ُر َش ٍ
ابن ُع َؿ َر ريض اهلل َت َعال
بقل )) .وكان ُ
كل َّك َك غَ ِر ٌ
ِ
عـفؿـا َيـ ُؼ ُ
حت
اح  ،وإ َذا أص َب َ
ول  :إ َذا أم َس َ
الص َبـ َ
قت َف َال َتـ َتـظ ِر َّ
َف َال َتــ َتظِ ِر الـؿساء  ،و ُخذ ِمن صحتِـ َك لِـؿر ِض َك ِ ،
ومن
َ َّ
َ َ َ َ
ََ
َح َقاتِـ َك لِـ َؿوتِـ َك .روا ُه الب َخ ِ
اري .
()1

معاين ألػاظ احلديث :
رأس افً ُو ِد وافَُتِ ِ
ػ  :ألَٕف يًتّد ظِٔف.
َ
 ادُْب ُ :مـج َت َّ ُع ِ َ
( ؽريب أو ظابر شبٔؾ) ؿقفف ( :أو) يف احلديث فٔست

( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]6129
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فِنؽ بؾ فِتخٔر واإلباحة  ،وؿال احلاؾظ ابـ حجر
افًسَالين  :واألحسـ أن تُقن بًّْك بؾ.
 صبـف افْ ِ
اش َؽ افسافِ َؽ بافٌريب افذي فٔس فف مسُـ
َ
يٖويف ُ ،ثؿ ترؿك إػ ظابر افسبٔؾ  :ألن افٌريب ؿد يسُـ
يف بِد افٌربة بخالف ظابر افسبٔؾ.
مسٔت ؾال تْتير افهباح) مًْاه اشتّر يف
 ؿقفف ( :إذا أ
َ
شرك وال تٗخر افًّؾ افهافح  :ؾٕ٘ؽ إن َؿـكت ،
إَىًت وهُِت يف أودية افتسقيػ.
ِمن فوائد احلديث :
 أصؾ احلديث ؾٔف احلث ظذ افزهد يف افدٕٔا  ،واالحتَار
هلا  ،وافَْاظة ؾٔٓا بافَِٔؾ.
 ؿال افْقوي  :مًْك احلديث  :ال ترــ إػ افدٕٔا و ال
تتخذها وضْا وال ُتـحدث ٍٕسؽ بافبَاء ؾٔٓا  ،وال تتًِؼ
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افٌريب ظـ وضْف.
مْٓا بّـا ال يتًِؼ بف
ُ
 ادبادرة فًِّؾ افهافح بافْٓار وظدم إتيار ادساء.
 ادبادرة فًِّؾ افهافح بادساء وظدم إتيار افْٓار.
 اؽتْام أيام افهحة ؿبؾ هجقم ادرض.
 اؽتْام أيام احلٔاة ؿبؾ هجقم ادقت.

 



احلديث احلادي واألربعون
الـؿسؾِ ِم َتبَ ًعا لِ ِديــ ِ ِه
َه َـوى ُ

عن َأيب مـحؿ ٍد ع ِ
بن َعؿرو ِ
بد اهللِ ِ
بن ال َعاص ريض اهلل
ُ َّ َ
َ
ؾقه ِ
ول اهللِ ص َّذ اهلل ع ِ
عـفام َق َال َ :ق َال َر ُش ُ
وآله َو َش َّؾ َم  (( :ال
َ
َ
يـ ِ
ئت بِ ِه ))َ .ح ِد ٌ
يث
ون َهوا ُه َتـ َب ًعا لِـ َام ِج ُ
مم ُن َأ َحدُ ُكم َح َّتى َي ُؽ َ
ُ
اد ص ِ
ٍ
ِ
حقحٍ .
قح رويـاه يف كتاب احلجة بنشـَ َ
َح َس ٌن َصح ٌ
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ترمجة عبداهلل بن عؿرو بن العاص ريض اهلل عـفام :


هق ظبداهلل بـ ظّرو بـ افًٚص بـ وائؾ بـ هٚصؿ بـ
شًٔد بـ شٓؿ افسّٓل افَرر.



ـْٔتف  :أبقحمّد  ،وؿٔؾ  :أبق ظبدافرمحـ.



افسّٓل.
أمف َ :لي َى ٜبُْ ٝمةْبف بـ َ
احلجٚج َ



ـٚن يرسا افهقم ول يْٚم بٚفِٔؾ  ،ؾنُٚه أبقه إػ
افرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ  ،ؾدخؾ لشقل اهلل
صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ظِٔف ؾَٚل  :أمل أخز إٔؽ تَقم
افِٔؾ وتهقم افْٓٚل ؟ ؿٚل  :بذ  ،ؿٚل  :ؾال تًٍؾ ؛ ُؿؿ
ؾ٘ن جلسدك ظِٔؽ حََ ، ٚ
وصؿ وأؾ ُىر ؛ َ
وإن
و َٕؿ ُ ،
وإن فزولك ظِٔؽ حََ ، ٚ
فًْٔؽ ظِٔؽ حََ ، ٚ
وإن
فزوجؽ ظِٔؽ حََ ، ٚ
وإن ِمـ حسبؽ أن تهقم مـ ـؾ
صٓر ثالث ٜأيٚم ؛ َ
ؾ٘ن بُؾ حسْ ٜظؼ أمثٚهل ٚؾذفؽ
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ظع  ،ؾَِ : ٝؾ٘ين
افدهر ـِف  ،ؿٚل  :ؾندات ؾندا َ
أضٔؼ أـثر مـ ذفؽ  ،ؿٚل  :ؾهؿ مـ ـؾ ُجةًّ ٜثالثٜ
ظع  ،ؿِ : ٝؾ٘ين أضٔؼ أـثر
أيٚم  ،ؿٚل  :ؾندات ؾندا َ
ِمـ ذفؽ  ،ؿٚل  :ؾهؿ صقم ٕبل اهلل ااووا  ،ؿِ : ٝومٚ
صقم ٕبل اهلل ااووا ؟ ؿٚل ٕ :هػ افدهر .
()1



تقل بٚفىٚئػ شْ ٜثالث وشتغ (69هة) وظّره يقم
وؾٚتف ( 25شْ.)ٜ
ِمن فوائد احلديث :

 ادَهقا بَقفف ( :ل يٗمـ) ٍٕل ـامل اإليامن ل أصِف.
ادسِؿ احلؼ يُقن هقاه تب ًً ٚفديْف (افُتٚب وافسْ.)ٜ

ُ
 افديـ اإلشالمل يتّثؾ يف ضاظة اهلل وضاظة رشقفف.
 اتبــاع اهلــقى يَِــل االٕســان يف اف ــّخافٍات افنـــرظٔة  :مـــ
( )0صحٔح افبخٚلي برؿؿ [.]2209
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مًايص وبدع.
 افتحذير مـ اتبـاع اهلـقى حتـك ال يًبـد مــ دون اهلل ــام ؿـال
تًــــــــــاػ  :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﭼ [افٍرؿٚن .]49 :

 



احلديث الثاين واألربعون
ِش َع ُة َع ِ
ػو اهللِ َت َب َار َك و َت َع َال

َعن ٍ
عت َر ُش َ
ول اهللِ َص َّذ اهللُ
أكس ريض اهلل عـه َق َال َ :ش ِؿ ُ
عؾقه ِ
ِ
وآله َو َش َّؾ َم ي ُؼ ُ
بن آ َد َم إ َّك َك َما
ول َ (( :ق َال اهللُ َت َع َال َ :يا ا َ
ِ
ـك وال ُأ َب ِ
ان ِم َ
ايل ،
ور َجو َتــي  ،غَ َػ ُ
رت َل َك َع َذ َما َك َ
َد َعو َتـــي َ
ان السؿـ ِ
اء ُث َّم اش َتغ َػر َتـ ِـي ،
َيا َ
ابن آ َد َم َ ،لو َب َؾ َغت ُذك ُـو ُب َك َع َـ َ َّ
ابن آ َد َم َ ،لو أ َتـق َتـي بِ ِؼ ِ
ِ
األرض َخ َطا َيـا ُث َّم
راب
غَ َػ ُ
رت َل َك َ ،يا َ
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رش ُك يب َصق ًئا  ،أل َتـق ُت َك بِ ِؼرابـِ َفا م ِ
َل ِؼـق َتـي ال ُت ِ
غػ َر ًة ))َ .ر َوا ُه
َ
يث حسن ص ِ
ِ
ِ
حقح.
السمذي وقال َ :حد ٌ َ َ ٌ َ
()1

معاين ألػاظ احلديث :
ُ يسّك احلديث افذي يَـقل ؾٔـف افرشـقل صـذ اهلل ظِٔـف وآفـف
وشِؿ  ( :ؿال اهلل تًاػ )  :حدي ًثا ؿدش ًٔا ـّـا تَدم.
( ظَ َْـان افســامء)  :أي  :شــحاهبا  ،وؿٔـؾ  :مــا ظــال مْٓــا  :أي :
طٓر فؽ مْٓا إذا رؾًت رأشؽ إػ افسامء.
ِ ( ؿ َراب األرض)  :أي  :بام يَارب مألها خىايا.
ِ ( ؿ َراهبا مٌٍرة)  :أي  :بام يَارب مألها تقبة ومٌٍرة.
ِمن فوائد احلديث :

 احل ٞظذ اظٚء احلؼ تبٚلك وتًٚػ  ،واوام افِجقء إفٔف.
 افًبد ل ئٖس مـ لمح ٜلبف إذا أذٕ ، ٛبةؾ ُيسةٚلع ل
( )0جٚمع افسمذي برؿؿ [.]9241
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الشتٌٍٚل ؛ َ
ذٕقب ظبةده افتٚئةٛ
ألن اهلل ـريؿ يٌٍر
َ
افهٚاق ل تقبتف.
 حسـ طـ افًبد بخافَف افذي بٔده ـؾ األمقر.
 اهللُ يٌٍر فًبده ما مل ُيؼك بف  :فَقفـف تًـاػ  :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ

[افْسٚء .]006 :

وصذ اهلل ظذ شٔدٕ ٚمةحّد وظذ آفف  ،وشِؿ
ـثرا  ،واحلّد هلل
ً
تسِّٔةً ٚ
لب افًٚدغ.
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مراجع الؽتاب ومصادره
 -1األحاديث ادختارة  /حمّد بـ ظبد افقاحد بـ أمحد
احلْبع ادَدد  ،أبق ظبد اهلل (567هـ 643 -هـ)
مُتبة افْٓوة احلديثة  ،مُة ادُرمة 1412 ،هـ  ،ط، 1
حتَٔؼ  :ظبدادِؽ بـ ظبداهلل بـ دهٔش.
 -2أشباب ورود احلديث  /جالل افديـ ظبدافرمحـ بـ أيب
بُر افسٔقضل (911 - 849هـ) دار افُتب افًِّٔة ،
بروت 1424 ،هـ 1984 -م  ،ط ، 1حتَٔؼ  :حئك
إشامظٔؾ أمحد.
ُ -3تـحٍة األحقذي بؼح جامع افسمذي  /حمّد
ظبدافرمحـ بـ ظبد افرحٔؿ ادبارـٍقري  ،أبق افًال
(1353 -1283هـ) دار افُتب افًِّٔة  ،بروت.
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 -4افتّٓٔد دا يف ادقضٖ مـ ادًاين واألشإٔد  /يقشػ بـ
ظبد اهلل بـ ظبد افز افّْري  ،أبق ظّر (- 368
463هـ) وزارة ظّقم األوؿاف وافنٗون اإلشالمٔة ،
ادٌرب 1387 ،هـ  ،حتَٔؼ  :مهىٍك بـ أمحد افًِقي
وحمّد ظبدافُبر افبُري.
 -5افتقؿٔػ ظذ مٓامت افتًاريػ  /حمّد ظبد افرءوف
ادْاوي (1231 - 952هـ) دار افٍُر ادًاس  -دار
افٍُر  ،بروت – دمنؼ  ،ط1412 ، 1هـ  ،حتَٔؼ :
افدـتقر حمّد رضقان افداية.
 -6جامع افسمذي /حمّد بـ ظٔسك افسمذي افسِّل ،
أبقظٔسك (229هـ 279 -هـ) دار إحٔـاء افساث
افًـريب  ،بروت  ،تـحَٔؼ  :أمحد حمّد صاـر وآخرون.
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 شرح األربعني النووية 

 -7حِٔة األوفٔاء وضبَات األصٍٔاء /أمحد بـ ظبد اهلل
األصبٓاين  ،أبق ًٕٔؿ (336هـ 432 -هـ) دار افُتاب
افًريب  ،بروت 1425 ،هـ  ،ط.4
 -8شْـ ابـ ماجف  /حمّد بـ يزيد افَزويْل  ،أبق ظبداهلل
(227هـ 275 -هـ) دار افٍُر  ،بروت  ،حتَٔؼ  :حمّد
ؾٗاد ظبدافباؿل.
 -9شْـ أيب داوود  /شِٔامن بـ األصًث افسجستاين
األزدي  ،أبق داوود (222هـ 275 -هـ) دار افٍُر ،
حتَٔؼ ُ :مـحّد حمٔل افديـ ظبداحلّٔد.
 -12شْـ افدارؿىْل  /ظع بـ ظّر افدارؿىْل افبٌدادي ،
أبق احلسـ (326هـ 385 -هـ) دار ادًرؾة  ،بروت ،
1386هـ – 1966م  ،حتَٔؼ  :افسٔد ظبداهلل هاصؿ
يامين اددين.
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 شرح األربعني النووية 

 -11شْـ افدارمل  /ظبداهلل بـ ظبدافرمحـ افدارمل ،
أبقحمّد (181هـ 255 -هـ ) دار افُتاب افًريب ،
بروت 1427 ،هـ  ،ط ، 1حتَٔؼ  :ؾقاز أمحد زمريل
وخافد افسبع افًِّل.
 -12شْـ افْسائل (ادجتبك) /أمحد بـ صًٔب افْسائل ،
أبقظبدافرمحـ (215هـ 323 -هـ) مُتب ادىبقظات
اإلشالمٔة  ،حِب 1426 ،هـ – 1986م  ،ط، 2
تـحَٔؼ  :ظبدافٍتاح أبق ؽدة.
 -13صًب اإليامن  /أمحد بـ احلسغ افبَٔٓل  ،أبق بُر
(384هـ 458 -هـ) دار افُتب افًِّٔة  ،بروت ،
1412هـ  ،ط ، 1حتَٔؼ  :حمّد افسًٔد بسٔقين زؽِقل.
 -14صحٔح افبخاري /حمّد بـ إشامظٔؾ افبخاري اجلًٍل
 ،أبق ظبداهلل (194هـ 256 -هـ) دار ابـ ـثر  -افٔاممة


141
141



 شرح األربعني النووية 

 ،بروت 1427 ،هـ – 1987م  ،ط ، 3تـحَٔؼ :
افدـتـقر مهىٍك ديب افبٌا.
 -15صحٔح مسِؿ  /مسِؿ بـ احلجاج افَنري
افْٔسابقري  ،أبق احلسغ (226هـ 261 -هـ) دار إحٔاء
افساث افًريب  ،بروت  ،حتَٔؼ  :حمّد ؾٗاد ظبدافباؿل.
 -16افًِؾ افقاردة يف األحاديث افْبقية  /ظع بـ ظّر بـ
أمحد بـ مٓدي افدارؿىْل افبٌدادي  ،أبق احلسـ
(326هـ 385 -هـ) دار ضٔبة  ،افرياض 1425 ،هـ –
1985م  ،ط ، 1حتَٔؼ  :افدـتقر  /حمٍقظ افرمحـ زيـ
اهلل افسٍِل.
 -17ؾٔض افَدير ذح اجلامع افهٌر  /حمّد ظبدافرؤوف
ادْاوي (1231 - 952هـ) افـُّتبة افتجارية افُزى ،
مك 1356 ،هـ  ،ط.1


141
141



 شرح األربعني النووية 

 -18افُامؾ يف ضًٍاء افرجال  /ظبداهلل بـ ظدي بـ ظبداهلل
ابـ حمّد اجلرجاين  ،أبق أمحد (277هـ 365 -هـ) دار
افٍُر  ،بروت 1429 ،هـ 1988 -م  ،ط ، 3تـحَٔؼ :
حئك خمتار ؽزاوي.
 -19افـّجروحغ  /حمّد بـ حبان افبستل  ،أبق حـاتؿ
(ت 354هـ) دار افقظل  ،حِب  ،حتَٔؼ  :حمّقد
إبراهٔؿ زايد.
 -22ادحدث افٍاصؾ بغ افراوي وافقاظل /احلسـ بـ
ظبدافرمحـ افرامـٓرمـزي (262هـ 362 -هـ) دار
افٍـُر  ،بروت 1424 ،هـ  ،ط ، 3حتَٔؼ  :افدـتقر
حمّد ظجاج اخلىٔب.
 -21ادستدرك ظذ افهحٔحغ /حمّد بـ ظبداهلل احلاـؿ
افْٔسابقري  ،أبق ظبداهلل (321هـ 425 -هـ) دار
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 شرح األربعني النووية 

افُتب افًِّٔة  ،بروت 1411 ،هـ 1992 -م  ،ط، 1
حتَٔؼ  :مهىٍك ظبد افَادر ظىا.
 -22مسْد اإلمام أمحد ابـ حْبؾ  /أمحد بـ حمّد بـ حْبؾ
افنٔباين  ،أبق ظبداهلل (164هـ 241 -هـ) مٗشسة
ؿرضبة  ،مك.
 -23مًجؿ افىزاين افُبر  /شِٔامن بـ أمحد بـ أيقب
افىزاين  ،أبق افَاشؿ (262هـ 362 -هـ) مُتبة افًِقم
واحلُؿ  ،ادقصؾ 1424 ،هـ – 1983م  ،ط، 2
تـحَٔؼ َ :حـّدي بـ ظبدادجٔد افسٍِل.
 -24مٍتاح اجلْة يف االحتجاج بافسْة  /جالل افديـ
ظبدافرمحـ بـ أيب بُر اخلوري األشٔقضل  ،أبق
افٍوؾ (849هـ 911 -هـ) اجلامًة اإلشالمٔة  ،ادديْة
ادْقرة 1399 ،هـ  ،ط.3
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 شرح األربعني النووية 

 -25مقضٖ اإلمام مافؽ  /مافؽ بـ إٔس األصبحل ،
أبقظبداهلل (93هـ 179 -هـ) دار إحٔاء افساث افًريب ،
مك  ،تـحَٔؼ  :حمّد ؾٗاد ظبدافباؿل.
 -26مٔزان االظتدال يف َٕد افرجال  /صّس افديـ حمّد بـ
أمحد افذهبل  ،أبق ظبداهلل (748 – 673هـ) دار افُتب
افًِّٔة  ،بروت 1995 ،م  ،ط ، 1حتَٔؼ  :افنٔخ ظع
حمّد مًقض وافنٔخ ظادل أمحد ظبدادقجقد
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 شرح األربعني النووية 

الموضوع

الصفحة

مَدم ٜخٚام افُتٚب

2

ممٔزات هذه افىبًٜ

6

ترمج ٜاإلمٚم افْقوي

2

مَدم ٜافْقوي

2

ضرق حديَ ( ٞمـ َح ٍِ َظ ظذ أمتل ألبًغَ حدي ًث)ٚ

01

ّٕةٚذج مـ افًِّةٚء افذيـ مجًقا ألبًغ حدي ًثٚ

05

مْٚه ٟافًِّةٚء ل ـتٚب ٜاأللبًغ حدي ًثٚ

09

 -1حدي ٞافْٜٔ

02

شب ٛولوا احلديٞ

06

ترمجُ ٜظ َّر بـ اخلىٚب ليض اهلل ظْف

06

ِمـ ؾقائد احلديٞ

02

 -2حدي ٞجزيؾ ظِٔف افسالم

50
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 شرح األربعني النووية 
الموضوع

الصفحة

شب ٛولوا احلديٞ

55

مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

59

ِمـ ؾقائد احلديٞ

59

 -9ألـٚن اإلشالم

52

ترجةّ ٜظبداهلل بـ ظّر بـ اخلىٚب ليض اهلل ظّْٓةٚ

52

ِمـ ؾقائد احلديٞ

56

 -4مراحؾ خِؼ اإلٕسٚن

52

مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

50

ترمج ٜظبداهلل بـ مسًقا ليض اهلل ظْف

50

ِمـ ؾقائد احلديٞ

91

 -5افتحذير مـ افبدع

90

مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

90

ترمج ٜظٚئن ٜافهديَ ٜليض اهلل ظْٓٚ

95

ِمـ ؾقائد احلديٞ

99
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 شرح األربعني النووية 
الموضوع

الصفحة

 -6افتحذير مـ افنبٓٚت

94

شب ٛولوا احلديٞ

92

ترمج ٜافًْ َامن بـ َب ِنر ليض اهلل ظْف

92

ِمـ ؾقائد احلديٞ

96

 -7افْهٔح ٜمـ افديـ

92

ترمج ٜمتٔؿ بـ أوس افدالي ليض اهلل ظْف

92

ِمـ ؾقائد احلديٞ

90

 -8حرم ٜامٚء ادسِّغ وأمقاهلؿ

41

شب ٛولوا احلديٞ

41

ِمـ ؾقائد احلديٞ

40

 -9شبٔؾ افْجٚة

40

ترجةّ ٜأيب هريرة ليض اهلل ظْف

45

ِمـ ؾقائد احلديٞ

49

 -11احل ٞظذ ضٔ ٛادُسٛ

44
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 شرح األربعني النووية 
الموضوع

الصفحة

مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

42

ِمـ ؾقائد احلديٞ

42

 -00افقلع والحتٔٚط مـ افديـ

46

ترجةّ ٜاحلسـ بـ ظع بـ أيب ضٚفٛ

42

ِمـ ؾقائد احلديٞ

40

 -05ظدم افتدخؾ ؾّٔة ٚل ؾٚئدة ؾٔف

42

ِمـ ؾقائد احلديٞ

42

 -09مةحب ٜادسِؿ ظالم ٜفإليّةٚن

21

ترمج ٜإٔس بـ مٚفؽ ليض اهلل ظْف

21

ِمـ ؾقائد احلديٞ

25

افةّسِؿ
ُ -04حةرمةَ ٜام ُ

29

ِمـ ؾقائد احلديٞ

29

 -02ؾوؾ افهّ ٝوإـرام اجلٚل وافؤػ

24

شب ٛولوا احلديٞ

22
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 شرح األربعني النووية 
الموضوع

الصفحة

ِمـ ؾقائد احلديٞ

22

 -06افتحذير مـ افٌوٛ

26

شب ٛولوا احلديٞ

26

ِمـ ؾقائد احلديٞ

22

 -02اإلحةسٚن ل افتةًٚمؾ

22

ترمج ٜصداا بـ أوس ليض اهلل ظْف

20

ِمـ ؾقائد احلديٞ

22

اخلِؼ احلسـ مـ افتَقى
ُ -00

61

ترجةّ ٜأيب ذل افٌٍٚلي ليض اهلل ظْف

61

ترمج ٜمًٚذ بـ جبؾ ليض اهلل ظْف

65

ِمـ ؾقائد احلديٞ

69

 -02ـُةـ مع اهلل ول تُبةةٚيل

64

شب ٛولوا احلديٞ

62

ترمج ٜظبداهلل بـ ظبٚس ليض اهلل ظْٓام

62

ِمـ ؾقائد احلديٞ

66
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 شرح األربعني النووية 
الموضوع

الصفحة

اإليةّةٚن
افةحٔةَُ ٚء مـ
َ -51
َ

62

ترمجُ ٜظةَب ٜبـ ظّرو األٕهٚلي ليض اهلل ظْٓام

60

مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

60

ِمـ ؾقائد احلديٞ

62

 -21الشتَٚم ٜل افديةـ

62

ترمج ٜشٍٔٚن بـ ظبداهلل ليض اهلل ظْف

21

شب ٛولوا احلديٞ

21

ِمـ ؾقائد احلديٞ

20

 -22أظّةٚل أهؾ اجلْٜ

25

ترمج ٜجٚبر بـ ظبداهلل األٕهٚلي ليض اهلل ظْٓام

25

ِمـ ؾقائد احلديٞ

24

 -23جقامع اخلر

22

ترمج ٜاحلٚلث بـ األصًري ليض اهلل ظْف

26

مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

22
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 شرح األربعني النووية 
الموضوع

الصفحة

ِمـ ؾقائد احلديٞ

20

 -24افًبد ل يستٌْل ظـ خٚفَف

22

مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

00

-24ؾقائد احلديٞ
ِمـ

05

 -25صدؿ ٜافٍَراء

09

مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

04

شب ٛولوا احلديٞ

04

ِمـ ؾقائد احلديٞ

02

 -26إٔقاع افهدؿٚت

02

مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

00

ِمـ ؾقائد احلديٞ

00

 -27حسـ اخلِؼ

20

مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

25

ترمج ٜافْ ََقاس بـ َشّ ًَٚن ليض اهلل تًٚػ ظْف

25
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 شرح األربعني النووية 
الموضوع

الصفحة

ترمج ٜوابه ٜبـ مًبد ليض اهلل تًٚػ ظْف

25

ِمـ ؾقائد احلديٞ

29

 -28افتّسؽ بسْ ٜاخلٍِٚء افراصديـ

24

مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

22

ترمج ٜاف ًِر َبٚض بـ شٚلي ٜليض اهلل ظْف

22

ِمـ ؾقائد احلديٞ

26

ُ -29خةىقلة ٕتةٚئ ٟافِةسٚن

22

شب ٛولوا احلديٞ

20

-29
مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

22

ِمـ ؾقائد احلديٞ

010

 -31بٔٚن حدوا افؼيًٜ

015

ترمج ٜجرثقم بـ ٕٚذ ليض اهلل ظْف

015

ِمـ ؾقائد احلديٞ

019

 -31ثّرة افزهد

014
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 شرح األربعني النووية 
الموضوع

الصفحة

ترمج ٜشٓؾ بـ شًد افسٚظدى ليض اهلل ظْف

014

شب ٛولوا احلديٞ

012

مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

016

ِمـ ؾقائد احلديٞ

016

 -32ل رضل ول رضال

012

ترمج ٜأيب شًٔد اخلدلي ليض اهلل ظْف

010

-32
شب ٛولوا احلديٞ

012

ِمـ ؾقائد احلديٞ

012

رهقن بٚفبْٜٔ
 -99 -33ؿبقل افدظقى َم ُ

001

ِمـ ؾقائد احلديٞ

000

افةَُّْر
34
 --34وجقب إٕةُٚل ُ

005

مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

005

-35
شب ٛإيراا احلديٞ

009

ِمـ ؾقائد احلديٞ

009
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 شرح األربعني النووية 
الموضوع

الصفحة

 -35حَةقق ادسِؿ ظذ أخٔةف

006

مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

006

-36ؾقائد احلديٞ
ِمـ

000

 -36أظامل ُيةحبٓ ٚاهلل

002

-37
مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

051

-38ؾقائد احلديٞ
ِمـ

050

 -37بٔٚن حسٚب احلسْٚت وافسٔئٚت

055

مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

059

-38ؾقائد احلديٞ
ِمـ

059

ُ -38خةىقلة مًةٚااة أوفٔةٚء اهلل

052

ِمـ ؾقائد احلديٞ

052

 --39م ٚل ُيةحٚش ٛظِٔف افةّسِؿ
39

050

مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

050

ِمـ ؾقائد احلديٞ

052
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 شرح األربعني النووية 
الموضوع

الصفحة

 -41افزهةد ل افدٕةٔٚ

091

مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

091

ِمـ ؾقائد احلديٞ

090

َ -41هةقى افةّسِؿ تب ًً ٚفديةْف

099

ترمج ٜظبداهلل بـ ظّرو بـ افًٚص ليض اهلل ظّْٓةٚ

099

ِمـ ؾقائد احلديٞ

092

 -42شً ُ ٜظ ِ
ٍَق اهلل تبٚلك وتًٚػ

096

-41
مًٚين أفٍٚظ احلديٞ

096

-41ؾقائد احلديٞ
ِمـ

092

مراجع افُتٚب ومهٚاله

090

ؾٓرس ادحتقيٚت

046
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 شرح األربعني النووية 

ِمن اإل صدارات ادطبوعة
لؾ دكتور عؾوي بن حامد ابن صفاب
ً
أوال  :الؽتب حجم (: )42 × 71
ْس ٛإػ ٕبْٔ ٚظِٔف افهال ُة
 -0تهحٔح األؾٓٚم ؾّٔةُ ٚي َ
وافسالم (ضبع مخس مرات).
َ
 -5مرويٚت َوه ٛبـ ُمَْبف (ت 004هة) ل افُت ٛافتةسًٜ
واوله ل اإلرسائٔةِٔٚت (ضبع مرتغ).
 -9احلٚؾظ أحةّد بـ افهديؼ افٌّةٚلي (– 0951
0901هة) وجٓقاه ل احلدي ٞوظِقمف.
 -4ترجةّ ٜاإلمةٚم ظع اف ًُة َريةيض ابـ جًٍر افهٚاق
(ضبع ألبع مرات).
 -2ـٍٔٔ ٜافقصقل إػ حمب ٜافرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ.
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 -6ترجةّ ٜاإلمةٚم مةقشةك افُٚطؿ ابـ جًٍر افهٚاق
(ضبع ألبع مرات).
افةّٗتةّـ ابـ جًٍر افهٚاق
 -2ترجةّ ٜاإلمٚم إشحٚق ُ
(ضبةع ثالث مرات).
 -0مةَدمة ٜل ظةِةقم افةحةةدي ٞو ُمةهىِةحةف [مَرل
جٚمًل] (ضبع ش ٝمرات).
 -2تةةٚليةخ افةخةِةٍٚء افراصةةةةديةـ [مَرل جٚمًل].
 -01زاا افدظٚة واددلشةغ واخلىبةٚء مـ افنًر افًربةل.
 -00هةديةَة ٜافةًةروس (ضبةةةع تسع مرات).
 -05افٍُٚءة ل افْةُٚح (ضبع ش ٝمرات).
 -09اظرف أهِؽ أهي ٚافًِقي (ضبع ألبع مرات).
 -04إتبف ايْؽ ل خىر (ضبع أـثر مـ ظؼيـ مرة).
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ثاك ًقا  :الؽتب التي ُرشف بخدمتفا حجم (: )42 × 71
 ٍٕٞ -02افروع َ
بٖن افرـً ٜل تدلك بٚفرـقع فِحٚؾظ
أحةّد بـ افهديؼ اف ٌُ َّةٚلي(ضبع مرتغ).
ِ
اجلّٔؾ ظذ أهؾ اجلرح وافتًديؾ فِسٔد
 -06اف ًَتٛ
مةحّد بـ ظَ ةَِٔةؾ ابـ يةحٔك(ت 0921هة) (ضبع
ثالث مرات).
 -02إزاف ٜاخلىر ظّـ جةّع بغ افهالتغ ل احلَّض
فِحٚؾظ أحةّد بـ افهديؼ اف ٌُ َّةٚلي(ت 0901هة)
(ضبع مرتغ).
 -00ؾتح افةِّؽ افًع بهح ٜحدي ٞبٚب مديْ ٜافًِؿ ظَ ةع.
فِحٚؾظ أحةّد بـ افهديةؼ اف ٌُ َّةٚلي (ت 0901هة)
(ضبةةع مرتغ).
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 -02ظٓقا احلبٔة ٛظبةد اهلل بـ حسٔةـ بـ ضٚهةر
فزوجٚتف وذليتف (حجؿ فىٔػ).

ثال ًثا  :كتب بنحجام لطقػة :
ِ -51مةـ اظةٚء لشةقل اهلل صذ اهلل ظِٔةف وآفةف وشةِؿ
(ضبع ثّةٚن مرات).
 -50اإلمٚم افنٔخ ظع بـ أيب بُر افسُران (ت 022هة).
 -55ظداف ٜافهحٚب ٜليض اهلل ظْٓؿ ل تةستِزم ضبىٓؿ.
 -59ألبًقن حةدي ًث ٚؾةل األاب افْةبةقي( .ضبع ظؼ
مرات).
 -54اإلمةٚم ظبةداهلل افةحةداا ُيةخٚض ٛأهةةؾ ظةكٕةٚ
(ضبع ألبع مرات).
 -52ذح األلبةًغ افْةقوي ٜفِحٚؾظ ُمةحٔل افديـ
يةحٔك ابـ ذف افْقوي (ضبع مخس مرات).
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 -56ذح مْيقم ٜافبَٔقٕٔ( ٜضبع خةّس مرات).
 -52أحٚاي ٞتةخؤ ٛافنًر بٚفسقاا واحلُؿ ظِٔٓ.ٚ

راب ًعا ( :شؾسؾة غزوات الرشول صذ اهلل عؾقه وآله وشؾم)
وؿد ضبً ٝافسِسِ ٜبٚفّٔـ واأللان وإٕدؤٕسٔ ، ٚـام
ترمج ٝإػ افٌِ ٜاإلٕدؤٕسٔ ، ٜوتتُقن ِمـ ظؼة أظداا :
 -50ؽةزوة بةدل ؾةل افةسْة ٜافثةٕٚةٔة ٜفِةٓةجةرة مـ صحٔح افسْ.ٜ
 -52ؽةزوة أحةد ل افسةْة ٜافثةٚفةثة ٜفِةٓةجةرة مـ صحٔح افسْة.ٜ
 -91ؽزوة ذات افرؿةٚع ل افسْ ٜاخلٚمس ٜفِٓجرة مـ صحٔح افسْ.ٜ
 -90ؽزوة بْل ادهىِؼ ل افسْ ٜاخلٚمس ٜفِٓجرة مـ صحٔح افسْ.ٜ
 -95ؽزوة افةخْةدق ل افسْةةة ٜاخلٚمس ٜفِٓجرة مـ صحٔح افسْ.ٜ
 -99ؽةزوة خٔةز ل افسْةة ٜافسٚبةةةً ٜفِٓةجرة مـ صحٔح افسْة.ٜ
 -94ؽةزوة مةٗتة ٜل افسْةة ٜافثةٚمةْة ٜفِةٓجةرة مـ صحٔح افسْة.ٜ
 -92ؽةزوة ؾتةح مُ ٜل افسْة ٜافثةٚمْة ٜفِٓةجرة مـ صحٔح افسْة.ٜ
 -96ؽةزوة ُحةْةغ ل افسْةة ٜافثةٚمْة ٜفِٓةجةرة مـ صحٔح افسْة.ٜ
 -92ؽةزوة تةبةقك ل افسةْة ٜافتةٚشً ٜفِٓجةةرة مـ صحٔح افسْة.ٜ
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خامـسـًا  ( :شؾسؾة (اعرف كبقك وأصحابه )
جٚءت هذه افسِسِ ٜل ظؼة أظداا ظذ افْحق اآليت :
 -90افرشةةقل صةةذ اهلل ظِٔةف وآفةف وشةِؿ ؿبةؾ افبةًثة.ٜ
 -92أزواج افرشةةةقل صةةذ اهلل ظِٔةةةف وآفةةف وشةةةِؿ.
 -41أولا افرشةقل صةِةك اهلل ظِٔةةف وآفةةف وشةةةةةةِؿ.
 -40افرشةقل صذ اهلل ظِٔةف وآفةف وشةِؿ ؿبةؾ افةٓجةرة.
 -45افرشةقل صذ اهلل ظِٔف وآفةف وشةِؿ بًةد افةٓةجةرة.
 -49مرض افرشةقل صذ اهلل ظِٔف وآفةف وشةِؿ ووؾةٚتةف.
 -44صةّةٚئةؾ افةرشةقل صذ اهلل ظِٔةةةةف وآفةف وشةةِؿ.
 -42اخلٍِٚء افراصدون فِرشقل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ.
 -46افةّةبةؼون بٚفةجْة ٜمـ افهحٚبة ٜليض اهلل ظْةٓؿ.
 -42صحٚبة ٜاظ ٚهلؿ افرشقل صذ اهلل ظِٔةةف وآفف وشِؿ.
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