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والصالة والسالم  ،الحؿد هلل رب العالؿقـ

وصحبف أمجعقـ ،أما  عىل كبقـا محؿد وعىل آلف

مرتبة على  األربعون النوويةففذه بعد :

وتؿفقدا لغقرها إن  ،تسفقال لحػظفا املسانيد

أثـل عؾقفا وعىل مملػفا أهؾ  وقد شاء اهلل

 العالمة ابـ باز  الشلن، ومـ ذلؽ ما قالف

فعؾقـا  (:5/99لف) جمموع الفتاوىكؿا يف

أن كعـك بؽتاب اهلل، تالوة وحػظا، وتدبرا 

أشؽؾ، وهؽذا سـة وتػؼفا، وعؿال وسمآ عؿا 

، هل القحل الثاين، وهل إصؾ الرسقل 
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الثاين، وهل الؿػسرة لؽتاب اهلل، والدالة عؾقف، 

فعىل صالب العؾؿ، وعىل كؾ مسؾؿ أن يعـك 

بذلؽ حسب صاقتف، وحسب عؾؿف بالحػظ 

كحػظ إربعقـ الـقوية وتؽؿؾتفا والؿراجعة، 

، وهل مـ أمجع ٓبـ رجب مخسقـ حديثا

أكػعفا، وهل مـ جقامع الؽؾؿ، إحاديث و

 .اهـفقـبغل حػظفا لؾرجؾ والؿرأة

يف  العالمة العثقؿقـ  وقال

هذه إربعقن  :شرحه على األربعنيمؼدمة

يـبغل لطالب العؾؿ أن يحػظفا، ٕهنا مـتخبة 

 اهـويف أبقاب متػرقة. ،مـ أحاديث عديدة
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 Kوقال العالمة عبد الؿحسـ العباد 

وإحاديث التل : نيشرحه على األربعيف

، قد ااثـان وأربعقن حديثً  مجعفا الـقوي 

مع حذف الؽسر  اأصؾؼ عؾقفا أربعقـ تغؾقبً 

لؾـقوي مع الزائد، وقد ُرزق هذا الؽتاب 

الؼبقل عـد الـاس،  رياض الصاحلنيكتابف

ُل كتاب  وحصؾ اشتفارمها والعـاية هبؿا، وأوَّ

الحديث يـؼدح يف إذهان ُيرَشد الؿبتدئقن يف 

 .اهـ إلقف هذه إربعقن لإلمام الـقوي

وقال شقخـا يحقك بـ عيل الحجقري 

K  هذا  :شرحه على األربعنييف

مجع فقفا اإلمام  األربعون النووية الؽتاب
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أحاديث ُمػقدة، جامعة، متـقعة،   الـقوي

بقـ صحقح لذاتف، أو صحقح لغقره، حسـ 

ا أهؾ لذاتف، أو حسـ لغقره ولفذا اعتـك هب

 اهـالعؾؿ، وصالبف حػًظا، وشرًحا.

  ما كان مـ زوائد الحافظ ابـ رجب 

 وباهلل التقفقؼ. كتبت قبؾ الحديث)ز(،
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  عور

 
      اخلطاب بي

 عـ أمقِر الؿممـقـ أبل حػصٍ  

َسِؿْعُت  :َقاَل   َخطَّاِب ـالْ  ُعَؿَر ْبنِ 

إكَّؿا إعؿاُل »:َيُؼقُل   َرُسقَل اهلل

ـْ بالـقَّ  ات، وإّكؿا لُِؽؾِّ امِرٍئ ما َكقى، َفَؿ

 وَرُسقلِفِ 
ِ
َفِفْجَرُتُف  ،كاكت ِهجَرُتُف إىل اهلل

ـْ كاكْت ِهْجَرُتف   وَرُسقلِِف، وَم
ِ
إىل اهلل

 ،أو امرأةٍ َيـْؽُِحفا ،لُِدْكقا ُيِصقبُفا

«َفِفْجَرُتُف إىل ما هاَجَر إلقف
(1)

.   
 

 (. 1997ورواه مسؾم ) ،(1)البخاري (1)
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 :َقاَل  ،اْْلَطَّاِب  ْبنِ  ُعَؿرَ عن  

ـُ ِعـَْد َرُسقِل اهلل َبقْ  َذاَت  ـََؿا َكْح

َيْقٍم إِْذ َصَؾَع َعَؾْقـَا َرُجٌؾ َشِديُد َبَقاِض 

َٓ ُيَرى َعَؾقِْف  َعِر  الثَِّقاِب َشِديُد َسَقاِد الشَّ

َٓ َيْعِرُفُف مِـَّا َأَحٌد َحتَّك  َػِر َو َأَثُر السَّ

 َفَلْسـََد ُرْكَبتَْقفِ  ،  َجَؾَس إَِلك الـَّبِلِّ 

ْقِف َعَؾك َفِخَذْيفِ   ،إَِلك ُرْكَبَتْقِف َوَوَضَع َكػَّ

دُ » :َوَقاَل   َأْخبِْركِل َعـ ،َيا ُمَحؿَّ

ْساَلمِ   :َفَؼاَل َرُسقُل اهلل  ،«اإْلِ

« َّٓ َٓ إَِلَف إِ ْساَلُم َأْن َتْشَفَد َأْن  َوَأنَّ  اهللاإْلِ

ًدا َرُسقُل اهلل اَلةَ  ،ُمَحؿَّ  ،َوُتِؼقَؿ الصَّ

َكاةَ َوُتْمتِ  َوَتُحجَّ  ،َوَتُصقَم َرَمَضانَ  ،َل الزَّ
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 :َقاَل  ،«اْلبَقَْت إِْن اْستََطْعَت إَِلقِْف َسبِقاًل 

 .َصَدْقَت 

ُقفُ  :َقاَل   :َقاَل  ،َفَعِجْبـَا َلُف َيْسَلُلُف َوُيَصدِّ

يَؿانِ  َفَلْخبِْركِل َعـ ـَ أ» :َقاَل  ،؟اإْلِ
 َْن ُتْممِ

َواْلقَْقِم  ،َوُرُسؾِفِ  ،َوُكتُبِفِ  ،بِاهلل َوَماَلئَِؽتِفِ 

ِخرِ  ْٔ هِ  ،ا  َوَشرِّ
ـَ بِاْلَؼَدِر َخقِْرهِ

 ،«َوُتْممِ

 .َصَدْقَت  :َقاَل 

ْحَسانِ  َفَلْخبِْركِل َعـ :َقاَل    :َقاَل  ؟،اإْلِ

ـْ  :َكَلكََّؽ َتَراهُ اهلل َأْن َتْعبَُد » َفنِْن َلْؿ َتُؽ

ُف َيَراكَ   .«َتَراُه َفنِكَّ

ِنر عَ  :َقاَل   ْ
اَعةر  نَفَأْخِبر  :َقاَل  ،؟السَّ

ائِؾِ  ْسئُقُل َعـَْفا بَِلْعَؾَؿ مِـَما اْلؿَ »  .«السَّ
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ا َفَلْخبِْركِل :َقاَل  َ
 :َقاَل  ،؟َعْن َأَماَرِتر

تََفا» ََمُة َربَّ ْٕ ُحَػاَة ـَوَأْن َتَرى الْ  ،َأْن َتؾَِد ا

اِء َيتََطاَوُلقَن فِل  اْلُعَراَة اْلَعاَلَة ِرَعاَء الشَّ

ُثؿَّ  ،ُثؿَّ اْكَطَؾَؼ َفَؾبِْثُت َمؾِقًّا :اَل قَ  ،«اْلبُـْقَانِ 

ائُِؾ  َأَتْدِري َمـ ،َيا ُعَؿرُ » :َقاَل لِل  «؟السَّ

َفنِكَُّف » :َقاَل  ،َوَرُسقُلُف َأْعَؾؿُ  اهلل :ُقْؾُت 

«ِجبِْريُؾ َأَتاُكْؿ ُيَعؾُِّؿُؽْؿ دِيـَُؽؿْ 
(2)

 . 

 

 (.8) مسؾم (2)



 

 00 

ـْ  (ز)   اْْلَطَّاِب  َؿَر ْبنعُ َع

َلْق »:   اهلل َقاَل: َقاَل َرُسقُل  

ؾِِف  ُؾقَن َعَؾك اهلل َحؼَّ َتَقكُّ َأكَُّؽْؿ ُكـْتُْؿ َتَقكَّ

َتْغُدو ِخَؿاًصا  ْقتُْؿ َكَؿا ُيْرَزُق الطَّقْرُ َلُرزِ 

 «َوَتُروُح بَِطاًكا
(3)

. 

 

قال  (4164، ابن ماجه)(2344السمذي )(، 295أمحد) (3)

 (:1/626) السلسلة الصحوحةيف العالمة األلباين 

الصحوح العالمة الوادعي يف وحؽم. صحوح عذ رشط مسلم

  حسن لغره.بلكه : عؾقه ادسند
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 اهلل  عبد

 
  عور  بي

َقاَل  :َقاَل  ،اْبِن ُعَؿَر  َعـ  

 
ِ
بُـَِل اإْلِْساَلُم َعؾَك » : َرُسقُل اهلل

َّٓ اهلل :َخْؿسٍ  َٓ إِلََف إِ ًدا  ،َشَفادَةِ أَْن  َوأَنَّ ُمَحؿَّ

اَلةِ  ،اهلل َرُسقُل  َكاةِ  ،َوإِقَاِم الصَّ  ،َوإِيتَاِء الزَّ

«َوَصْقمِ َرَمَضانَ  ،َوالَْحجِّ 
(4)

.  

 

 .[21]( 16وأخرجه مسؾم )، (4513) البخاري (4)

3 
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َأنَّ   اْبِن ُعَؿرَ  َعـ 

اتَِؾ ُأمِْرُت َأْن ُأقَ »َقاَل:  اهلل  َرُسقَل 

َّٓ اهلل  َٓ إَِلَف إِ الـَّاَس َحتَّك َيْشَفُدوا َأْن 

ًدا َرُسقُل اهلل، َوُيِؼقُؿقا  َوَأنَّ ُمَحؿَّ

َكاَة، َفنَِذا َفَعُؾقا َذلَِؽ  اَلَة، َوُيْمُتقا الزَّ الصَّ

َّٓ بَِحؼِّ  َعَصُؿقا مِـِّل دَِماَءُهْؿ َوَأْمَقاَلُفْؿ إِ

ْساَلِم َوِحَساُبُفْؿ َعؾَ  «ك اهللاإْلِ
(5)

. 

 

، مسؾم(25) البخاري (5)
 

(22). 
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ـْ     َعْبِد اهلل ْبِن ُعَؿَر َع

بَِؿـْؽِبِل،    َقاَل: َأَخَذ َرُسقُل اهلل

ْكقَا َكَلكََّؽ َغِريٌب َأْو »َفَؼاَل:  ـْ فِل الدُّ ُك

«َعابُِر َسبِقؾٍ 
(6)

.  

ـُ ُعَؿَر َيُؼقُل: إِ  َذا َأْمَسقَْت َوَكاَن اْب

َباَح، َوإَِذا َأْص  َفاَل َتـْتَظِر َفاَل بَْحَت الصَّ

تَِؽ  َتـْتَظِر ـْ ِصحَّ
اْلَؿَساَء َوُخْذ مِ

ـْ َحَقاتَِؽ لَِؿْقتَِؽ.
 لَِؿَرِضَؽ َومِ

 

 (.6416)البخاري (6)
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  اهلل عبد

 
  هسعىد  بي

 اهلل دِ َعبْ أيب عبد الرمحن عن  

َثـَا َرُسقُل اهلل قال: بن مسعود   َحدَّ

ادُِق   إِنَّ » :َقاَل  اْلَؿْصُدوُق َوُهَق الصَّ

ـَ َأَحَدُكْؿ ُيْجَؿُع َخ  ِف َأْرَبِعق ـِ ُأمِّ ْؾُؼُف فِل َبْط

َيْقًما، ُثؿَّ َيُؽقُن َعَؾَؼًة مِثَْؾ َذلَِؽ، ُثؿَّ 

 .َيُؽقُن ُمْضَغًة مِثَْؾ َذلَِؽ 

وَح،  ،ُثؿَّ ُيْرَسُؾ اْلَؿَؾُؽ   َفقَـُْػُخ فِقِف الرُّ

َوُيْمَمُر بَِلْرَبِع َكؾَِؿاٍت: بَِؽتِْب ِرْزقِِف، َوَأَجؾِِف، 

0 
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 .َشِؼلٌّ َأْو َسِعقدٌ َوَعَؿؾِِف، وَ 

َٓ إَِلَف َغقُْرُه إِنَّ َأَحَدُكْؿ َلقَْعَؿُؾ   َفَقالَِّذي 

بَِعَؿِؾ َأْهِؾ اْلَجـَِّة َحتَّك َما َيُؽقُن َبقْـَُف َوَبقْـََفا 

َّٓ ذَِراٌع، َفقَْسبُِؼ َعَؾقِْف اْلؽِتَاُب، َفقَْعَؿُؾ  إِ

 .بَِعَؿِؾ َأْهِؾ الـَّاِر، َفقَْدُخُؾَفا

َأَحَدُكْؿ َلقَْعَؿُؾ بَِعَؿِؾ َأْهِؾ الـَّاِر،  َوإِنَّ  

َّٓ ذَِراٌع، َفقَْسبُِؼ  َحتَّك َما َيُؽقُن َبقْـَُف َوَبقْـََفا إِ

َعَؾقِْف اْلؽِتَاُب، َفقَْعَؿُؾ بَِعَؿِؾ َأْهِؾ اْلَجـَِّة، 

«َفقَْدُخُؾَفا
(7)

.  

 

 (.2643)مسؾمو، (3332) (3298) البخاري (7)
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َقاَل:   ابـ مسعقد َعـ 

 اْمِرئٍ  َدمُ  َيِحؾُّ  َٓ »:   َقاَل َرُسقُل اهلل

َّٓ  ُمْسؾِؿٍ  اكِل،  :َثاَلٍث  بِنِْحَدى إِ الثَّقُِّب الزَّ

َوالـَّْػُس بِالـَّْػِس، َوالتَّاِرُك لِِديـِِف 

 .(8)«اْلُؿَػاِرُق لِْؾَجَؿاَعةِ 

 

 (.1676) (، مسؾم6878البخاري) (8)
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  عائشت

ُّ
   املؤهٌني أم

ـْ   َقاَلْت: َقاَل   َعاِئَشةَ َع

 َرُسقُل 
ِ
ـْ أَ »:   اهلل ْحَدَث فِل َأْمِرَكا َم

«َهَذا َما َلقَْس فِقِف َفُفَق َردٌّ 
(9)

.  

ـْ َعِؿَؾ َعَؿاًل َلقَْس »:ويف رواية ملسلم َم

 « َفُفَق َردٌّ  :َعَؾقِْف َأْمُرَكا
(19)

. 

 

 .[17](1718) مسؾم (،2697البخاري) (9)

 .[18] (1718) مسؾم (19)

0 
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 َزْوِج  َعْن َعاِئَشةَ  (ز)  

َضاَعُة »: عـ الـبل  الـَّبِلِّ  الرَّ

َدةُ  َٓ ُم اْلِق ُم َما ُتَحرِّ «ُتَحرِّ
(11)

. 

 

 (.1444) (، مسؾم5999البخاري) (11)
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و
ْ
ع
ُّ
 الٌ

 
ي
ْ
 ب
 
شِريٍ  اى

 
  ب

 :َيُؼقُل  َبِشير  الـُّْعََمَن ْبنِ  عـ 

 َسِؿْعُت َرُسقَل 
ِ
إِنَّ »َيُؼقُل:   اهلل

، َوَبقْـَُفَؿا  ـٌ ، َوإِنَّ اْلَحَراَم َبقِّ ـٌ اْلَحاَلَل َبقِّ

ـَ 
َـّ َكثِقٌر مِ َٓ َيْعَؾُؿُف  .الـَّاسِ ُمْشتَبَِفاٌت 

ـِ   بَُفاِت اْستَبَْرَأ لِِديـِِف َفَؿ اتََّؼك الشُّ

ـْ  .َوِعْرِضفِ  بَُفاِت َوَقَع  َوَم َوَقَع فِل الشُّ

اِعل َيْرَعك َحْقَل  فِل اْلَحَراِم، َكالرَّ

 .اْلِحَؿك، ُيقِشُؽ َأْن َيْرَتَع فِقفِ 

6 
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َٓ َوإِنَّ   َٓ َوإِنَّ لُِؽؾِّ َمؾٍِؽ ِحًؿك، َأ َأ

 
ِ
َٓ َوإِنَّ فِل اْلَجَسِد  .َمَحاِرُمفُ ِحَؿك اهلل َأ

َسُد ُكؾُُّف، ُمْضَغًة، إَِذا َصَؾَحْت، َصَؾَح اْلجَ 

َٓ َوِهَل  َوإَِذا َفَسَدْت  َفَسَد اْلَجَسُد ُكؾُُّف، َأ

«اْلَؼْؾُب 
(12)

  . 

 

 . [197] (1599)مسؾم ،(52)البخاري  (12)
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6-   
 
وٍِن

 
  ت

ِّ
ارِي

َّ
  الد

ـْ   اِري  َع  َأنَّ   ََتِقمر الدَّ

ـُ الـَِّصقَحةُ »َقاَل:   الـَّبِلَّ  ي  :ُقْؾـَا .«الدِّ

ـْ  ِ » :َقاَل  ،؟لَِؿ َولِؽِتَابِِف َولَِرُسقلِِف  فِ ؾَّ ل

تِِفؿْ  ـَ َوَعامَّ ِة اْلُؿْسؾِِؿق َئِؿَّ
ِ
«َوٕ

(13)

. 

 

 (.55)مسؾم (13)

6 



 

 23 

ب  -7   ىأ 
 
ة
 
ر
ْ
ٌ
 
ر
 
   ه

ـْ    َعـ  َأيِب ُهَرْيَرةَ َع

َما َكَفقْتُُؽْؿ َعـُْف »َقاَل:  الـَّبِلِّ 

َفاْجتَـِبُقُه، َوَما َأَمْرُتُؽْؿ بِِف َفاْفَعُؾقا مِـُْف َما 

ـْ َقبْؾُِؽْؿ 
ـَ مِ ِذي اْستََطْعتُْؿ، َفنِكََّؿا َأْهَؾَؽ الَّ

َكثَْرُة َمَسائِؾِِفْؿ، َواْختاَِلُفُفْؿ َعَؾك 

 «َأْكبَِقائِِفْؿ 
(14)

 . 

 

(، ومسؾم7288البخاري) (14)
 

(1337). 

4 
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ـْ   : َقاَل   َأيِب ُهَرْيَرَة َع

 
ِ
ـُ »:   َقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ َكاَن ُيْممِ َم

 
ِ
ِخِر: َفْؾقَُؼْؾ َخقًْرا َأْو  بِاهلل ْٔ َواْلقَْقِم ا

ـُ بِا
ـْ َكاَن ُيْممِ  لِقَْصُؿْت، َوَم

ِ
َواْلقَْقِم  هلل

ِخِر:  ْٔ ـُ  ا
ـْ َكاَن ُيْممِ َفْؾقُْؽِرْم َجاَرُه، َوَم

 
ِ
ِخِر: َفْؾقُْؽِرْم َض  بِاهلل ْٔ «قَْػفُ َواْلقَْقِم ا

(15)

.  

ـْ َأبِل ُهَرْيَرةَ    :َقاَل    َع

 
ِ
 ُكؾُّ ُساَلَمك مِـ»:  َقاَل َرُسقُل اهلل

الـَّاِس َعَؾقِْف َصَدَقٌة، ُكؾَّ َيْقٍم َتْطُؾُع فِقِف 

ْؿُس  ـِ  .الشَّ ْثـَقْ
ِ
ـَ آ  .َصَدَقةٌ  َتْعِدُل َبقْ

 

 .[74،75] (47) ؾم(، مس6475البخاري) (15)
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تِِف َفتَْحِؿُؾُف   ُجَؾ فِل َدابَّ ـُ الرَّ َوُتِعق

،  ْو َتْرَفُع َلُف َعَؾقَْفا َمتَاَعُف َصَدَقةَعَؾقَْفا، أَ 

َوُكؾُّ ُخْطَقةٍ ، َواْلَؽؾَِؿُة الطَّقِّبَُة َصَدَقةٌ 

اَلةِ َصَدَقٌة، َوُتِؿقُط  َتْؿِشقَفا إَِلك الصَّ

ـِ الطَِّريِؼ َصَدَقةٌ  ََذى َع ْٕ « ا
(16)

 . 

ـْ   َقاَل:   َأيِب ُهَرْيَرةَ َع

 
ِ
َقاَل: تعاىل  : إِنَّ الؾَّفَ  َقاَل َرُسقُل اهلل

ـْ َعاَدى لِل َولِقًّا َفَؼْد آَذْكتُُف بِاْلَحْرِب، » َم

َب إَِللَّ َعبِْدي بَِشْلٍء َأَحبَّ إَِللَّ  َوَما َتَؼرَّ

ا اْفتََرْضُت َعَؾقْفِ   .مِؿَّ
 

 (.1999) (، مسؾم2989البخاري) (16)
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ُب إَِللَّ   َوَما َيَزاُل َعبِْدي َيتََؼرَّ

ـُْت بِالـََّقافِِؾ َحتَّك ُأِحبَُّف، َفنَِذا َأْحبَبْتُُف كُ 

َسْؿَعُف الَِّذي َيْسَؿُع بِِف، َوَبَصَرُه الَِّذي 

تِل َيبْطُِش بَِفا، َوِرْجَؾُف  ُيبِْصُر بِِف، َوَيَدُه الَّ

تِل َيْؿِشل بَِفا، وَ  ُْعطِقَـَُّف، ـْ َسلَ َلئِ الَّ َٕ َلـِل 

فُ  َوَلئِـ ُِعقَذكَّ َٕ «اْستََعاَذكِل 
(17)

. 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   َأنَّ   َع

َٓ »َأْوِصـِل، َقاَل:  اَل لِؾـَّبِلِّ َرُجاًل قَ 

َد مَِراًرا َقاَل: «َتْغَضْب  َٓ »، َفَردَّ

«َتْغَضْب 
(18)

 . 
 

 (.6592) البخاري (17)

 (.6116) البخاري(18)
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ـْ   َقاَل:   َأيِب ُهَرْيَرةَ َع

 
ِ
َٓ إ»:   َقاَل َرُسقُل اهلل نَّ اهلَل صَقٌِّب 

ـَ بَِؿا أََمَر  َّٓ َصقِّبًا، َوإِنَّ اهلَل أََمَر اْلُؿْممِـِق َيْؼبَُؾ إِ

، َفَؼاَل:  بِفِ  ـَ ڻ ڻ ڻ ]اْلُؿْرَسؾِق

 [51]الؿممـقن:  [ۀ ۀ ہ ہ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ]َوَقاَل: 

 .«[171]البؼرة: [ڍ ڍ ڌ

َػَر » ُثؿَّ َذَكرَ   ُجَؾ ُيطِقُؾ السَّ الرَّ
َؿاِء، َيا  َأْشَعَث َأْغبََر، َيُؿدُّ َيَدْيِف إَِلك السَّ
، َوَمْطَعُؿُف َحَراٌم، َوَمْشَرُبُف  ، َيا َربِّ َربِّ

َراٌم، َوَمْؾبَُسُف َحَراٌم، َوُغِذَي بِاْلَحَراِم، َح 
« َفَلكَّك ُيْستََجاُب لَِذلَِؽ؟

(19)

. 
 

 (.1915) مسؾم (19)
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ـْ   َقاَل:   َأيِب ُهَرْيَرةَ َع

 
ِ
َٓ »:   َقاَل َرُسقُل اهلل َٓ َتَحاَسُدوا، َو

َٓ َتَداَبُروا،  َٓ َتبَاَغُضقا، َو َتـَاَجُشقا، َو

َٓ َيبِْع َبْعُضُؽْؿ َعَؾك َبقِْع  َبْعٍض، َو

 
ِ
 .إِْخَقاًكا َوُكقُكقا ِعبَاَد اهلل

  َٓ َٓ َيْظؾُِؿُف، َو اْلُؿْسؾُِؿ َأُخق اْلُؿْسؾِِؿ، 

َٓ َيْحِؼُرُه، التَّْؼَقى َهاُهـَا  ،«َيْخُذُلُف، َو
اٍت  بَِحْسِب » َوُيِشقُر إَِلك َصْدِرِه ثاََلَث َمرَّ

رِّ َأْن َيْحِؼَر َأَخاُه اْلُؿْسؾِؿَ  اْمِرٍئ مِـ  .الشَّ

ُكؾُّ اْلُؿْسؾِِؿ َعَؾك اْلُؿْسؾِِؿ َحَراٌم َدُمُف،  

 «َوَماُلُف، َوِعْرُضفُ 
(26)

. 

 

 (.2564)مسؾم (29)
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ـْ   َقاَل:   َأيِب ُهَرْيَرةَ َع

 
ِ
ـْ »:   َقاَل َرُسقُل اهلل َس َع ـْ َكػَّ َم

َس اهللُ  ْكقَا َكػَّ ـْ ُكَرِب الدُّ
ـٍ ُكْرَبًة مِ  ُمْممِ

ـْ ُكَرِب َيْقِم اْلِؼقَامَ 
ـْ َعـُْف ُكْرَبًة مِ ِة، َوَم

َر اهللُ  َر َعَؾك ُمْعِسٍر َيسَّ ْكقَا  َيسَّ َعَؾقِْف فِل الدُّ

ـْ َستََر ُمْسؾًِؿا َستََرُه اهللُ  ، َوَم
ِخَرةِ ْٔ فِل  َوا

ِخَرةِ، َواهللُ  ْٔ ْكقَا َوا فِل َعْقِن اْلَعبِْد َما  الدُّ

ـْ َسَؾَؽ  َكاَن اْلَعبُْد فِل َعْقِن َأِخقِف، َوَم

َؾ اهللُ  َصِريًؼا َيْؾتَِؿُس  َلُف بِِف  فِقِف ِعْؾًؿا َسفَّ

َصِريًؼا إَِلك اْلَجـَِّة، َوَما اْجتََؿَع َقْقٌم فِل 

 
ِ
ـْ ُبقُقِت اهلل

  َبقٍْت مِ
ِ
 َيتُْؾقَن كِتَاَب اهلل

َّٓ َكَزَلْت َعَؾقِْفْؿ  َوَيتََداَرُسقَكُف َبقْـَُفْؿ إِ
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تُْفؿُ  ْحَؿُة، َوَحػَّ ؽِقـَُة، َوَغِشقَتُْفؿ الرَّ  السَّ

ـْ ِعـَْدُه،  اهللُ  اْلَؿاَلئَِؽُة، َوَذَكَرُهؿُ  فِقَؿ

ـْ َبطََّل بِِف َعَؿُؾُف َلْؿ ُيْسِرْع بِِف َكَسبُفُ  «َوَم
(21)

 . 

قال:   عـ أبل هريرة 

  قال
ِ
ـِ إِْساَلِم »:  َرُسقَل اهلل ـْ ُحْس

مِ

َٓ َيْعـِقفِ   «اْلَؿْرِء َتْرُكُف َما 
(22)

. 
 

 (.2699) مسؾم (21)

عن الزهري، عن  (.3976) (، ابن ماجه2476السمذي) (22)

أيب شؾؿة
 

ورواه به. يب هريرةأعن 
 

/ 3)مالك بن أكس يف ادوضل

( ، عن الزهري، عن 2471يؼه أخرجه السمذي )ومن ضر (96

قال أبو عقسى  مرشال. عيل بن حسني، قال: قال رشول اهلل 

اهـ.أصح وهذا عـدكا...السمذي: 
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ي
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ْ
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ٍّ
لًِ
 
 ع

 ْْلََسِن ْبِن َعِلي أيب حمؿد ا عـ 

  طِ بْ ِس  
ِ
وريحاكتف،   َرُسقِل اهلل

ـْ َرُسقِل  :َقاَل 
 َحِػْظُت مِ

ِ
َدْع »:  اهلل

َٓ َيِريبَُؽ  «َما َيِريبَُؽ إَِلك َما 
(23)

. 

 

وهو (.2518)(، السمذي5711الـسائي)(،1723أمحد) (23)

 (.1/251)الصحوح ادسند يف
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9-  
 
س
 
ً   أ 

 
    هالك بي

ـْ    مالكبن  َأَكسر أيب محزة  َع

   
ِ
َٓ »: قال  خادم رسقل اهلل

َِخقِف َما 
ِ
ـُ َأَحُدُكْؿ َحتَّك ُيِحبَّ ٕ

ُيْممِ

«ُيِحبُّ لِـَْػِسفِ 
(24)

 . 

  َمالٍِؽ  ْبـ َأَكسِ  عـ 

 َسِؿْعُت َرُسقَل  َقاَل:
ِ
 َيُؼقُل:   اهلل

ـَ آَدَم، إِكََّؽ  اهللُ َقاَل » َتبَاَرَك َوَتَعاَلك: َيا اْب
 

 .(45، ومسؾم)(13) البخاري (24)

0 
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َجْقَتـِل َغَػْرُت َلَؽ َعَؾك َما َدَعْقَتـِل َورَ 

ـَ آَدَم، َلْق  َٓ ُأَبالِل، َيا اْب َما َكاَن فِقَؽ َو

َؿاِء ُثؿَّ  َبَؾَغْت ُذُكقُبَؽ َعـَاَن السَّ

ـَ  َٓ ُأَبالِل، َيا اْب اْستَْغَػْرَتـِل َغَػْرُت َلَؽ َو

َْرِض  ْٕ آَدَم، إِكََّؽ َلْق َأَتقْتَـِل بُِؼَراِب ا

َٓ ُتْشِرُك بِل َشقْئًا َخَطاَيا ُثؿَّ َلؼِ  قتَـِل 

ََتقْتَُؽ بُِؼَرابَِفا َمْغِػَرةً  َٕ»
(25)

. 

 

 بشواهده  األلباينالعالمة ـه حّس  (.3549) السمذي (25)

 (  .1/256) السلسلة الصحوحةيف

 

 



 

 34 

 

11-  
 
اد
َّ
د
 
  ش

 
ي
ْ
سٍ  ب

ْ
و   أ 

ـْ   اِد ْبِن َأْوسر أيب يعىل َع  َشدَّ

  أن رسقل 
ِ
إِنَّ الؾََّف »َقاَل:   اهلل

ْحَساَن َعَؾك ُكؾِّ َشْلٍء، َفنِ  َذا َكتََب اإْلِ

ا َذَبْحتُْؿ َقتَْؾتُْؿ َفَلْحِسـُقا اْلِؼتَْؾَة، َوإِذَ 

، َوْلقُِحدَّ َأَحُدُكْؿ ةَ ْبحَ َفَلْحِسـُقا الذِّ 

«ْلقُِرْح َذبِقَحتَفُ وَ َشْػَرَتُف 
(26)

 . 

 

 (.1955)مسؾم (26)

6 
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بى 11-12   أ 
ٍّ
ر
 
 ذ

 
   وهعاذ

ـْ   جـدب بن جـادة َأيِب َذري َع

  عـ َرُسقل  بن جبل  َوُمَعاذ
ِ
 اهلل

 َحقْثَُؿا ُكـَْت َوَأْتبِع اهللَ اتَِّؼ »: قال 

قِّئََة اْلَحَسـََة َتْؿُحَفا َوَخالِِؼ الـَّاَس  السَّ

ـٍ  «بُِخُؾٍؼ َحَس
(27)

.  

 

جامع  يفبني احلافظ ابن رجب  (.1987) السمذي (27)

 مـؼطع.َهَذا احْلَِديُث أن  ( :2/362) العلوم واحلكم

 السلسلة الصحوحةيف اشتشفد العالمة األلباين  ولؽن 

= 

3 0 
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ـْ    َعـ الغػاري َأيِب َذري َع

  ى َعـفِقَؿا َروَ  الـَّبِلِّ 
ِ
َتَباَرَك  اهلل

ُف َقاَل:  ْمُت َيا ِعبَادِ »َوَتَعاَلك َأكَّ ي، إِكِّل َحرَّ

ًما الظُّْؾَؿ َعَؾك َكْػِسل َوَجَعْؾتُُف َبقْـَؽُ  ْؿ ُمَحرَّ
 

= 

/  5أخرجه أمحد ) ة عـده الذيهبذا احلديث حلديث السمج

( : حدثـا أبو معاوية حدثـا األعؿش عن صؿر بن عطقة 169

، قال «قؾت: يا رشول اهلل أوصـي»أصقاخه عن أيب ذر قال:  عن

قال: قؾت: يا » . وزاد:«إذا عملت سوئة فيتبعها حسنة متحه»

 رشول اهلل أمن احلسـات ٓ إله إٓ اهلل؟ قال: هي أفضل

أن حديث الرتمجة صحوح ومجؾة الؼول  م قال:ث . «احلسـات

 اهـ. واهلل أعؾم.بمجموع طرقه
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َّٓ  .َفاَل َتَظاَلُؿقا َيا ِعبَادِي، ُكؾُُّؽْؿ َضالٌّ إِ

ـْ َهَدْيتُُف َفاْستَْفُدوكِل َأْهِدُكؿْ   .َم

ـْ   َّٓ َم َيا ِعبَادِي، ُكؾُُّؽْؿ َجائٌِع إِ

َيا  .ُأْصِعْؿُؽؿْ َأْصَعْؿتُُف َفاْستَْطِعُؿقكِل 

ـْ َكَسْقُتُف  َّٓ َم ِعبَاِدي، ُكؾُُّؽْؿ َعاٍر إِ

 .َفاْستَْؽُسقكِل َأْكُسُؽؿْ 

َيا ِعبَادِي، إِكَُّؽْؿ ُتْخطِئُقَن بِالؾَّقِْؾ  

ُكقَب َجِؿقًعا  َوالـََّفاِر َوَأَكا َأْغِػُر الذُّ

 .َفاْستَْغِػُروكِل َأْغِػْر َلُؽؿْ 

ي َيا ِعبَادِي، إِكَُّؽْؿ لَ   ـْ َتبُْؾُغقا َضرِّ

ـْ َتبُْؾُغقا َكْػِعل َفتَـَْػُعقكِل وكِل َوَل  .َفتَُضرُّ

َلُؽْؿ َوآِخَرُكْؿ،   َيا ِعبَادِي، َلْق َأنَّ َأوَّ
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َوإِْكَسُؽْؿ َوِجـَُّؽْؿ، َكاُكقا َعَؾك َأْتَؼك َقْؾِب 

َرُجٍؾ َواِحٍد مِـُْؽْؿ َما َزاَد َذلَِؽ فِل ُمْؾؽِل 

 .َشقْئًا

َلُؽْؿ َوآِخَرُكْؿ، َيا ِعبَادِ   ي، َلْق َأنَّ َأوَّ

َوإِْكَسُؽْؿ َوِجـَُّؽْؿ، َكاُكقا َعَؾك َأْفَجِر َقْؾِب 

ـْ ُمْؾؽِل 
َرُجٍؾ َواِحٍد َما َكَؼَص َذلَِؽ مِ

 .َشقْئًا

َلُؽْؿ َوآِخَرُكْؿ،  َيا ِعبَادِي، َلْق َأنَّ َأوَّ

َوإِْكَسُؽْؿ َوِجـَُّؽْؿ، َقاُمقا فِل َصِعقٍد 

واحد َسَلُلقكِل َفَلْعَطقُْت ُكؾَّ َواِحٍد فَ 

َّٓ َكَؿا  ا ِعـِْدي إِ َمْسَلَلتَُف َما َكَؼَص َذلَِؽ مِؿَّ

 إَِذا ُأْدِخَؾ اْلبَْحَر. َيـُْؼُص اْلِؿْخقَطُ 
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َيا ِعبَادِي، إِكََّؿا ِهَل َأْعَؿاُلُؽْؿ  

قُؽْؿ إِيَّاَها: فَ  ـْ ُأْحِصقَفا َلُؽْؿ ُثؿَّ ُأَوفِّ َؿ

ـْ َوَجَد َغقَْر  ْؾقَْحَؿدِ َوَجَد َخقًْرا فَ  الؾََّف، َوَم

َّٓ َكْػَسفُ  َـّ إِ «َذلَِؽ َفاَل َيُؾقَم
(28)

 . 

ـْ َأبِل َذر    َأنَّ  أيًضا:  َع

ـْ 
 َكاًسا مِ

ِ
َقاُلقا   َأْصَحاِب رسقل اهلل

  لِؾـَّبِلِّ 
ِ
، َذَهَب َأْهُؾ : َيا َرُسقَل اهلل

ُُجقِر ُيَصؾُّقَن َكَؿا ُكَص  ْٕ ُثقِر بِا ؾِّل، الدُّ

ُققَن  َوَيُصقُمقَن َكَؿا َكُصقُم، َوَيَتَصدَّ

َأَوَلقَْس َقْد َجَعَؾ »بُِػُضقِل َأْمَقالِِفْؿ َقاَل: 

 

 (.2577) مسؾم(28)
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ُققنَ  اهللُ  دَّ إِنَّ بُِؽؾِّ َتْسبِقَحٍة  ،َلُؽْؿ َما َتصَّ

َوُكؾِّ  ،َوُكؾِّ َتْؽبِقَرةٍ َصَدَقةً  ،َصَدَقةً 

 ،َدَقةً َوُكؾِّ َتْفؾِقَؾٍة َص  ،َتْحِؿقَدةٍ َصَدَقةً 

ـْ  ،َوَأْمٌر بِاْلَؿْعُروِف َصَدَقةٌ  َوَكْفٌل َع

َوفِل ُبْضِع َأَحِدُكْؿ  ،ُمـَْؽٍر َصَدَقةٌ 

 «َصَدَقةٌ 
ِ
، َأَيلتِل . َقاُلقا: َيا َرُسقَل اهلل

َأَحُدَكا َشْفَقَتُف َوَيُؽقُن َلُف فِقَفا َأْجٌر؟ َقاَل: 

َؾقِْف َأَرَأْيتُْؿ َلْق َوَضَعَفا فِل َحَراٍم َأَكاَن عَ »

ل فِقَفا ِوْزٌر؟ َفَؽَذلَِؽ إَِذا َوَضَعَفا فِ 

 «اْلَحاَلِل َكاَن َلُف َأْجرٌ 
(29)

 . 

 

 (.726) مسؾم (29)
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ـْ  َقاَل:   ُمَعاِذ ْبِن َجَبلر َع

 
ِ
، َأْخبِْركِل بَِعَؿٍؾ ُقْؾُت: َيا رسقل اهلل

الـَّاِر؟  اْلَجـََّة، َوُيَباِعُدكِل مِـ ُيْدِخُؾـِل

ُف َلقَِسقٌر »اَل: قَ  ـْ َعظِقٍؿ َوإِكَّ َلَؼْد َسَلْلَت َع

َرُه اهللُ  ـْ َيسَّ َٓ  َعَؾك َم َف َو َعَؾقِْف: َتْعبُُد الؾَّ

اَلَة، َوُتْمتِل  ُتْشِرُك بِِف َشقْئًا، َوُتِؼقُؿ الصَّ

َكاَة، َوَتُصقُم َرَمَضاَن، َوَتُحجُّ  الزَّ

َٓ َأُدلَُّؽ »، ُثؿَّ َقاَل: «اْلبَقَْت  َعَؾك َأْبَقاِب َأ

َدَقُة ُتْطِػُئ  ْقُم ُجـٌَّة، َوالصَّ اْلَخقِْر؟ الصَّ

اْلَخطِقئََة َكَؿا ُيْطِػُئ الَؿاُء الـاَر، َوَصاَلُة 
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ـْ َجْقِف الؾَّقْؾِ 
ُجِؾ مِ  ُثؿَّ تال:، «الرَّ

َحتَّك  ﴾ گ گ ڳ ڳ﴿

َٓ ُأْخبُِرَك »، ُثؿَّ َقاَل: ﴾ھ﴿ َبَؾغَ  َأ

َْمِر َوَعُؿقدِ  ْٕ ، «هِ َوُذْرَوةِ َسـَامِِف؟بَِرْأِس ا

 
ِ
َرْأُس »، َقاَل: َفُؼْؾُت: َبَؾك َيا َرُسقَل اهلل

اَلُة، َوذِْرَوُة  َْمِر اإلسالُم َوَعُؿقُدُه الصَّ ْٕ ا

َٓ ُأْخبُِرَك »، ُثؿَّ َقاَل: «َسـَامِِف اْلِجَفادُ  َأ

َفُؼْؾُت: َبَؾك َيا  «بِِؿاَلِك َذلَِؽ ُكؾِِّف؟

  رسقَل 
ِ
ُكػَّ »ؾَِساكِِف، َفَؼاَل: ، َفَلَخَذ بِ اهلل

  «َعَؾقَْؽ َهَذا
ِ
، َوإِكَّا َفُؼْؾُت: َيا كبلَّ اهلل
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ُؿ بِِف؟ َفَؼاَل:  َلُؿَماَخُذوَن بَِؿا َكَتَؽؾَّ

َؽ َيا ُمَعاُذ، َوَهْؾ َيُؽبُّ » َثؽَِؾْتَؽ ُأمُّ

: َأْو َقاَل  «الـَّاَس فِل الـَّاِر َعَؾك ُوُجقِهِفؿْ 

« َّٓ َحَصائُِد  َعَؾك َمـَاِخِرِهْؿ إِ

«َأْلِسـَتِِفؿْ 
(39)

ـ صحقح.رواه الترمذي .  ، وقال حديث حس

 

، وابن ماجه (2616) السمذي(، 22616أمحد) (39)

(3973).
 

رشحه عذ حػظه اهلل يفاحلجوري  ىحيققال صقخـا 

كل ضريق إىل معاذ فقفا ضعف من هذا الؾػظ، ...و: األربعني

بؿجؿوع الطرق يصؾح لالحتجاج: فنن الطرق إلقه  ولؽن

 .جامع العلوم واحلكممتؽاثرة، تراها يف
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13-  
 
ي
ْ
اسٍ  اب

َّ
ب
 
    ع

ـْ   ْبِن  أيب العباس عبد اهللِ َع

َقاَل: ُكـُْت َخْؾَػ  َعبَّاسر 

  َرُسقلِ 
ِ
َيا ُغاَلُم،  »َيْقًما، َفَؼاَل:   اهلل

الؾََّف  اْحَػظِ  :َؿاٍت ل ُأَعؾُِّؿَؽ َكؾِ إِكِّ 

اَهَؽ، إَِذا الؾََّف َتِجْدُه ُتجَ  َيْحَػْظَؽ، اْحَػظِ 

الؾََّف، َوإَِذا اْستََعـَْت  َسَلْلَت َفاْسَللِ 

ـْ بِ   َفاْستَِع
ِ
َة َلْق اهلل ُمَّ ْٕ ، َواْعَؾْؿ َأنَّ ا

اْجتََؿَعْت َعَؾك َأْن َيـَْػُعقَك بَِشْلٍء َلْؿ 

َّٓ بَِشْلٍء َقْد َكتَبَُف  َلَؽ، َوَلْق  اهللُ َيـَْػُعقَك إِ

0 
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وَك بَِشْلٍء َلْؿ  اْجتََؿُعقا َعَؾك َأْن َيُضرُّ

َّٓ بَِشْلٍء َقْد َكتَبَُف  وَك إِ َعَؾقَْؽ،  اهللُ َيُضرُّ

ِت  ُرفَِعِت  َْقاَلُم َوَجػَّ ْٕ ُحُػ  ا «الصُّ
(31)

 . 

أن  عـ ابـ عباس  

َلْق ُيْعَطك الـَّاُس »قال:   الـبل 

دََّعك ِرَجاٌل َأْمَقاَل َقْقٍم  َٓ بَِدْعَقاُهْؿ 

ِعل  َة َعَؾك الُؿدَّ ـِ البَقِـّ
َودَِماَءُهؿ، َلؽِ

ـْ َأْكَؽرَ  «َوالقَِؿقْـ َعَؾك َم
(32)

.  
 

الصحوح قال العالمة الوادعي  يف (.2516) السمذي (31)

  . (: صحقح لغره1/558) ادسند

 وهو عـد البخاري .(21291الؽزى )البقفؼي يف (32)

َعى َعَلوْهِ الْوَِمنَي َعَذ »: بؾػظ (1711)، ومسؾم(4552)  «ادُْدَّ

= 
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ـِ    ـعَ    اْبِن َعبَّاسر  َع

ِف َعزَّ َوَجؾَّ  الـَّبِلِّ  ـْ َربِّ فِقَؿا َيْرِوي َع

َف َكتََب اْلَحَسـَاِت »َقاَل َقاَل:  إِنَّ الؾَّ

ـْ َهؿَّ بَِحَسـٍَة  ـَ َذلَِؽ َفَؿ قِّئَاِت، ُثؿَّ َبقَّ َوالسَّ

َلُف ِعـَْدُه َحَسـًَة  َفَؾْؿ َيْعَؿْؾَفا َكتَبََفا اهللُ 

 َفا َفَعِؿَؾَفا َكتَبََفا اهللُ َكامَِؾًة: َفنِْن ُهَق َهؿَّ بِ 

َلُف ِعـَْدُه َعْشَر َحَسـَاٍت إَِلك َسبِْع مِاَئِة 

ـْ َهؿَّ  ، َوَم
ِضْعٍػ إَِلك َأْضَعاٍف َكثِقَرةٍ

َلُف ِعـَْدُه  بَِسقِّئٍَة َفَؾْؿ َيْعَؿْؾَفا َكتَبََفا اهللُ 
 

= 

ِعي َوالقَِؿنْي َعَذ َمْن َأْكَؽرَ » بدل قوله: َة َعَذ اُددَّ  .«َلؽِِن البَقّـِ
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َحَسـًَة َكامَِؾًة: َفنِْن ُهَق َهؿَّ بَِفا َفَعِؿَؾَفا 

 «َلُف َسقِّئًَة َواِحَدةً  ا اهللُ َكتَبَفَ 
(33)

. 

ـِ    َعـ  اْبِن َعبَّاسر  َع

ـْ »َقاَل:   الـَّبِلِّ  َف َتَجاَوَز لِل َع إِنَّ الؾَّ

تِل: اْلَخَطَل، َوالـِّْسقَاَن، َوَما اْستُْؽِرُهقا  ُأمَّ

«َعَؾقْفِ 
(34)

. 

 

 .(131، ومسؾم)(6491) البخاري (33)

رواه برش بن  هأك: حتفة األرشافاحلافظ ادزي يف ذكر (34)

بؽر التـقيس، عن األوزاعي، عن عطاء، عن عبقد بن عؿر، عن 

 ثؾه رواه ابن ماجه لؽن لقس فقه عبقد بن عؿر.وبؿ ابن عباس

قال صقخـا  (.356/ 7 )البقفؼي رواها األوىلريق طالقؾت: 

 لؾبقفؼي حتؼقؼه عذ الصغرىيف  حػظه اهللحيقى احلجوري 

= 
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ـِ  (ز)  ـِ َعبَّاٍس  َع ،  اْب

اْلَػَرائَِض أَْلِحُؼقا »َقاَل:   الـَّبِلِّ  َعـ

َْولَك َرُجٍؾ َذَكرٍ 
ِ
 . (35)«بِلَْهؾَِفا، َفَؿا بَِؼَل فَُفَقٕ 

 

= 

: صحقح بؿجؿوع ضرقه وصواهده أخرجه ؼا عذ  احلديثعؾّ مُ 

ن ...ثم قال بعد أن ذكر من أخرجه غر اب(، 2645ابن ماجه )

إين ال أخشى علوكم اخلطي ولكن »ومن صواهده حديث ماجه: 

وهو حديث ثابت، وحديث أيب هريرة « أخشى علوكم العمد

ې ې ې ى ى ائ وابن عباس يف شبب كزول: ﴿

قال اهلل: قد فعؾت. أخرجفام مسؾم رقم  [286﴾]البؼرة:ائ

ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿، وربـا شبحاكه يؼول:(266و199)

 اهـ.[166]الـحل: ﴾ڎ ڈ

 ( وقد أكؽره األمام أمحد وغره.عن أمتي اء بؾػظ )رفعج تنبيه:

  .[2]( 1615( ، ومسؾم )6732والبخاري )(35)
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ىدٍ  ىأب  -14
 
ع
ْ
س
 
  ه

عؼبة بن  َمْسُعودر  َأيب عـ 

َقاَل:   عؿرو األكصاري البدري

 َقاَل 
ِ
ا َأْدَرَك »:  رسقل اهلل إِنَّ مِؿَّ

ـْ َكاَلِم الـُّ 
ةِ الـَّاُس مِ ُوَلك إَِذا َلْؿ  بُقَّ ْٕ ا

«َفاْصـَْع َما ِشئَْت  َتْستَِح 
(36)

 . 

 

 

 (.6129) البخاري (36)

6 
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15-  
 
اى
 
ٍ
ْ
ف
 
  س

ِّ
فًِ

 
ق
َّ
 الث

ـْ   أيب عؿرة  :أيب عؿرو وققلَع

َقاَل: ُقْؾُت: َيا   اهللُِسْػَقاَن ْبِن َعْبِد 

 َرُسقَل 
ِ
َٓ  ، ُقْؾ لِل فِلاهلل  ًٓ ْساَلِم َقْق اإْلِ

ُقْؾ آَمـُْت »َأْسَلُل َعـُْف َأَحًدا َغْقَرَك، َقاَل: 

 بِ 
ِ
«اْستَِؼؿْ  ؿَّ ثُ  اهلل

(37)

. 

 
 

 (.38) مسؾم (37)

6 
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16-   
 
  جابر

 
ي
ْ
دِ اهلل  ب

ْ
ب
 
 ع

ـْ   بـ  َجابِرٍ أبل عبد اهلل َع

 
ِ
نَّ َرُجاًل أ : إكصاري  عبد اهلل

  َسَلَل َرُسقَل 
ِ
َفَؼاَل: َأَرَأْيَت إَِذا   اهلل

َؾَقاِت اْلَؿْؽتُقَباِت، َوُصْؿُت  ْقُت الصَّ َصؾَّ

ْمُت  َرَمَضاَن، َوَأْحَؾْؾُت اْلَحاَلَل، َوَحرَّ

اْلَحَراَم، َوَلْؿ َأِزْد َعَؾك َذلَِؽ َشْقًئا، 

، َقاَل: «َكَعؿْ »: َأَأْدُخُؾ اْلَجـََّة؟ َقاَل 

0 
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َٓ َأِزيُد َعَؾك   
ِ
َذلَِؽ َشْقًئاَواهلل

(38)

. 

  (ز) 
ِ
ـِ َعْبِد اهلل ـْ َجابِِر ْب  َع

   
ِ
َيُؼقُل   َأكَُّف َسِؿَع َرُسقَل اهلل

َة:  َوَرُسقَلُف  إِنَّ اهللَ »َعاَم اْلَػْتِح َوُهَق بَِؿؽَّ

َم َبقَْع الْ  قْتَِة، َواْلِخـِْزيِر، ـَ َخْؿِر، َواْلؿـَحرَّ

َْصـَامِ  ْٕ   ،«َوا
ِ
، َأَرَأْيَت َفِؼقَؾ: َيا َرُسقَل اهلل

 ، ـُ ُػ َفا ُيْطَؾك بَِفا السُّ ُشُحقَم اْلـَؿْقَتِة: َفنِكَّ

ـُ بَِفا اْلُجُؾقُد، َوَيْستَْصبُِح بَِفا  َوُيْدَه

ُثؿَّ َقاَل  ،«َٓ ُهَق َحَرامٌ »الـَّاُس، َفَؼاَل: 

 
ِ
 َقاَتَؾ اهللُ »ِعـَْد َذلَِؽ:   َرُسقُل اهلل

 

 (.15)مسؾم (38)



 

 53 

ا َحرَّ ـلَ  نَّ اهللَ اْلقَُفقَد، إِ  َم ُشُحقَمَفا ؿَّ

«َجَؿُؾقُه، ُثؿَّ َباُعقُه َفَلَكُؾقا َثَؿـَفُ 
(39)

.  

 

 (.4633)(،ومسؾم2236البخاري) (39)
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بِ  -17
  ىأ 

ِّ
رِي

 
ع
ْ
ش الِكٍ اْْل 

 
    ه

ـْ   اْلارث بن َأيِب َمالِكر َع

َقاَل  :َقاَل   اأْلَْشَعِري  عاصم 

  َرُسقُل 
ِ
الطُُّفقُر َشْطُر »:  اهلل

يؿَ  اِن، َواْلَحْؿُد لِؾَِّف َتْؿََلُ اْلِؿقَزاَن، اإْلِ

 َوُسبَْحاَن 
ِ
َواْلَحْؿُد لِؾَِّف َتْؿَمَِن َأْو َتْؿََلُ  اهلل

اَلُة  َْرِض، َوالصَّ ْٕ َؿاَواِت َوا ـَ السَّ َما َبقْ

بُْر ِضقَاٌء،  َدَقُة ُبْرَهاٌن، َوالصَّ ُكقٌر، َوالصَّ

6 
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ٌة َلَؽ َأْو َعَؾقَْؽ، كُ  ؾُّ الـَّاِس َواْلُؼْرآُن ُحجَّ

«َيْغُدو َفبَايٌِع َكْػَسُف َفُؿْعتُِؼَفا َأْو ُمقبُِؼَفا
(49)

. 

 

( 289(، وابن ماجه )2437ـسائي)ل، وا (223) مسؾم (46)

اكتؼد عذ  ا احلديثهذ أن يف رشحه عذ مسؾم الـووي بني 

مْحَِن ْبُن َغـْمٍ  َعبْدُ َشَؼَط فِقِه مسؾم أكه  ٍم َوأيَِب وهو  الرَّ َبنْيَ أيَِب َشالَّ

حتؿل وا.. ،بذكر الواشطةبن َماَجْه اأخرجه الـسائي وو ،َمالٍِك 

أن يؽون دسؾم زيادة عؾم بسامع أيب شالم لؾحديث   الـووي

َٓ َمْطَعَن  َوَكقَْف َكانَ  بواشطة وبدون، ثم قال: َفادَْتُْن َصِحقٌح 

 اهـ .َواهللَُّ َأْعَؾمُ  ،فِقهِ 

وعبدالرمحن بن غـم: ثؼة خمتؾف يف صحبته. اكظر ترمجته يف 

 . سر أعالم النبالء
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 ال -18
 
ي
ْ
 ب
 
اس

َّ
ى
َّ
ٌ  

 
اى
 
ع
ْ
  ِسو

اسِ  َعـ   ْبِن ِسْؿَعانَ  الـَّقَّ

ـُ »َقاَل:  عـ الـبل   اْلبِرُّ ُحْس

 َكْػِسَؽ ْثُؿ َما َحاَك فِل َواإْلِ  ،ُخُؾِؼ ـالْ 

«َوَكِرْهَت َأْن َيطَّؾَِع َعَؾقِْف الـَّاُس 
(41)

. 

 

 (.2553) مسؾم (41)

0 
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19-  
 
  وابصت

 
   هعبد بي

ـْ   ـِ َمْعبَدٍ  َوابَِصةَ َع  ِ   ْب

  أتقت: َقاَل 
ِ
َفَؼاَل :  َرُسقَل اهلل

ـِ اْلبِرِّ »  ُقْؾُت : َكَعْؿ ،  «ِجئَْت َتْسَلُل َع

رُّ َما اْصَؿَلكَّْت اْلبِ  استَْػِت َقْؾبَؽ،» :َقاَل 

إَِلقِْف الـَّْػُس واْصَؿَلنَّ إَِلقِْف اْلَؼْؾُب ، َواإِلْثُؿ 

ْدِر ،  َد فِل الصَّ َما َحاَك فِل الـَّْػِس َوَتَردَّ

 .(42)«َأْفتُقكَ  وَوإِْن َأْفتَاَك الـَّاُس 
 

 حسـه األلباين .(2533، والدارمي)(4/228) أمحد (42)

 . وروى أمحد بشواهدهويعـي حسن  صحوح اجلامعيف

= 

6 
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21-   
 
  العرباض

 
ي
ْ
  ب

 
ت
 
ارٌِ
 
   س

ـِ   أبل كجقح عـ  اْلِعْرَباِض ْب

َعَظـَا َرُسقُل الؾَِّف و :قال  َساِرَيةَ 

، َوِجَؾْت مِـَْفا اْلُؼُؾقُب َمْقِعَظًة َبؾِقَغًة  

 َيا َرُسقَل  ـاؾَ َفؼَ َذَرَفْت مِـَْفا اْلُعقُقُن ، 
ِ
 اهلل

ٍع   َفَؼاَل: فلوصـاَكَلنَّ َهِذِه َمْقِعَظُة ُمَقدِّ

 

= 

 الصحوح ادسندوهو يف   ثعؾبة حوه من حديث أيبك

 لؾعالمة الوادعي.

6 
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 ُأوِصقُؽْؿ بِتَْؼَقى »
ِ
ْؿِع  اهلل ، َوالسَّ

ـْ لمر عؾقؽؿ َعبْدٌ تَوالطَّاَعِة، َوإِْن  ُف َم : َفنِكَّ

َيِعْش مِـُْؽْؿ  َفَسقََرى اْختاَِلًفا َكثِقًرا، 

ـَ َفَعَؾقُْؽْؿ بُِسـَّتِل َوُسـَِّة اْلُخَؾَػاِء  اِشِدي الرَّ

قا َعَؾقَْفا بِالـََّقاِجِذ،  ـَ ، َعضُّ ق اْلَؿْفِديِّ

ُُمقِر: َفنِنَّ ُكؾَّ  ْٕ اُكْؿ َوُمْحَدَثاِت ا َوإِيَّ

 َوُكؾَّ ، ٍة بِْدَعٌة َوُكؾَّ بِْدَعٍة َضاَلَلةٌ ُمْحَدثَ 

«يف الـَّار َضاَلَلةٍ 
(43)

 .   

 

، (2676) السمذي (،4697(، أبو داود )17145أمحد)(43)

 الصحوح ادسندقال العالمة الوادعي يف .(42وابن ماجه )

 (: حديث حسن.921()2/21)



 

 61 

 

  ثعلبت اخلشًٌ  ىأب -21
أيب ثعؾبة جرثوم بن  عـ 

    كارش اْلشـي
ِ
 قال: قال رسقل اهلل

فال  فرض فرائَض تعاىل  إن اهللَ »: 

ُحُدوًدا فال َتْعتَُدوَها،  تضقِّعقها، َوَحدَّ 

ـْ  َم أشقاَء َفال َتـْتَِفُؽقَها، َوَسَؽَت َع َوَحرَّ

ُؽؿ غقَر كِْسقَاٍن، َفال َتبَْحثُقا لَ َأْشقَاَء َرْحَؿًة 

«َعـَْفا
(44)

. 
 

 مـؼطعواحلديث  .ط دار الرشالة (4396) الدارقطـي (44)
= 

6 
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= 

 :رشحه عذ األربعنيقال صقخـا يف..ثعؾبةأيب  و مؽحول بني
ما » ..وهذا احلديث له أصٌل يف الؼرآن والسـة الصحقحة، مثل 

هنقتؽم عـه فاجتـبوه وما أمرتؽم فلتوا مـه ما اشتطعتم فنكام 

، «أهؾك من كان قبؾؽم كثرة مسائؾفم واختالففم عذ أكبقائفم

﴿واهلل عز وجل يؼول:              

                           

   ،﴾« وكره لؽم ققل وقال، وكثرة السمال وإضاعة

 ثرة.، وأدلة من الؼرآن والسـة ك«ادال
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21-  
 
ل
ْ
ه
 
  س

ِّ
اعِدِي

َّ
  الس

ـْ    َسْفِل ْبنِ أيب العباس َع

اِعِدي    السَّ
َجاَء َرُجٌؾ َقاَل:   َسْعدر

َفَؼاَل: َيا َرُسقَل الؾَِّف،   إَِلك الـَّبِلِّ 

ُف،  ـِل َعَؾك َعَؿٍؾ إَِذا َعِؿْؾُتُف َأَحبَّـِل الؾَّ ُدلَّ

ْكقَا »َوَأَحبَّـِل الـَّاُس، َقاَل:  اْزَهْد فِل الدُّ

ِس ُيِحبَُّؽ الؾَُّف، َواْزَهْد فِقَؿا ِعـَْد الـَّا

«ُيِحبَُّؽ الـَّاُس 
(45)

. 

 

 حػظه اهلل قال صقخـا احلجوري  (.4162) ابن ماجه (45)

= 

6 
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= 

:رشحه عذ األربعنييف
 

وهذا احلديث من ضريق خالد عؿرو 

ب، وتعؼب ابن رجب َرمِحَُه اهلُل الـووي يف  الؼريش وقد ُكذِّ

، وٓ  حتسقـه، وحسـه العراقي، واهلقثؿي، والشقخ األلباين 

...يصل درجة احلسن
 

كن يف الدىوا كيىك »حديث: ومن بابه 

 .«غريب أو عابر سبول
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   سعٍد اخلدري ىأب -22

ـْ   بن سـان َمالِك أيب سعقد َع

 َأنَّ َرُسقَل   اْلدري
ِ
َقاَل:      اهلل

َٓ ِضَرارَ » «َٓ َضَرَر َو
(46)

 . 

 

، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن (3979) الدارقطـي (46)

..مرشل يف رشحه:حػظه اهلل قال صقخـا  (2341عباس)
 

ومع 

ُن احلديث عنما يف الباب من األدلة عن الـفي   .الرضار حُيَسَّ

6 
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ـْ   أبل سعقد الخدري َع

 َسِؿْعُت َرُسقَل  قال: 
ِ
  اهلل

ـْ َرأَ »َيُؼقُل:  ى مِـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا َفْؾقَُغقِّْرُه َم

بَِقِدِه: َفنِْن َلْؿ َيْستَطِْع َفبِؾَِساكِِف: َفنِْن َلْؿ 

يَؿانِ  «َيْستَطِْع َفبَِؼْؾبِِف َوَذلَِؽ َأْضَعُػ اإْلِ
(47)

  

 

 (.49) مسؾم (47)
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23-  
 
 ع

 
د
ْ
  اهللِ ب

 
ي
ْ
رٍ  ب

ْ
و
 
   و ع

ـْ   ن بْ  اهللِدِ بْ عَ أيب حمؿد  َع

قال  قال:  اصن العَ و بْ رِ ؿْ عَ 

  رسقل
ِ
ـُ َأَحُدُكْؿ َحتَّك »   اهلل

َٓ ُيْممِ

ا ِجئُْت بِفِ  «َيُؽقَن َهَقاُه َتبًَعا َلؿَّ
(48)

 . 

 

 رجب  قال ابن (.15)السـة ٓبن أيب عاصم (48)

َتْصِحقُح َهَذا احْلَِديِث َبِعقٌد  :لوم واحلكمجامع العيف

= 

6 
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ـْ  (ز)  و َعبِْد اهللِ َع  ْبِن َعْؿرر

َـّ َأْرَبٌع مَ »َقاَل:  َأنَّ الـَّبِلَّ   ـْ ُك

ـَافِؼًا َـّ  َكاكَْت  إن، وَ فِقِف َكاَن ُم ُـْف
كَْت َكافِقِف َخْصؾٌَة مِ

َِّػاِق  فِقِف َخْصؾٌَة مِـ َث  َحتَّكاـل يََدَعَفا: إِذَا َحدَّ

 ،، َوإِذَا َخاَصَؿ فََجرَ  وإذا أْوَعَد أَْخؾََػ  َكَذَب،

« َوإِذَا َعاَهَد َغَدرَ 
(49)

 . 

 

= 

]يعـي بؿعـي  َوَقْد َوَرَد اْلُؼْرآُن بِِؿثِْل َهَذا ..ثم قال:ا.ِجد  

َٓ ُيْمِمـُوَن َحتَّى ]يِف َغْرِ َمْوِضٍع. َقاَل َتَعاىَل:  احلديث[ َك  َفاَل َوَربِّ

ُؿوَك فِقاَم َصَجَر َبقْـَُفمْ  َٓ ََيُِدوا يِف َأْكُػِسِفْم َحَرًجا ِِمَّا  حُيَؽِّ ُثمَّ 

 .[65]الـساء:  [َقَضقَْت َوُيَسؾُِّؿوا َتْسؾِقاًم 

 .(58، ومسؾم)(34) البخاري (49)
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بى -24   أ 
ِّ
رِي

 
ع
ْ
ش ى اْْل 

 
ىس

 
   ه

ـْ  (ز)  ردة عـ أبقف عـ أبل بُ  َع

 َأنَّ الـَّبِلَّ    َأيِب ُموَسى اأْلَْشَعِري  

ـْ َأْشِرَبٍة   ، َفَسَلَلُف َع ـِ َبَعَثُف إَِلك اْلقََؿ

 َقاَل: ،«َوَما ِهَل؟»ُتْصـَُع بَِفا، َفَؼاَل: 

َبِل ُبْرَدَة:  اْلبِْتُع َواْلِؿْزُر، َفؼقؾ
ِ
َما وٕ

بِقُذ اْلَعَسِؾ، َواْلِؿْزُر َكبِقُذ اْلبِْتُع؟ َقاَل: كَ 

ِعقِر، َفَؼاَل:   . (59)«ُكؾُّ ُمْسؽٍِر َحَرامٌ »الشَّ

 

 .(1733، ومسؾم)(6214) البخاري (59)

6 
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وِ -25
ْ
 ال

 
ام
 
د
ْ
  ق

ْ
 ب

 
  ي

 
رِب

 
دِي ك

ْ
ع
 
  ه

اْْلِْؼَداَم ْبَن َمْعِدي  عـ (ز) 

ـِْديَّ 
 َقاَل َسِؿْعُت   َكِرَب اْلؽِ

  َرُسقَل 
ِ
َما َمََلَ آَدمِلٌّ  »َيُؼقُل:     اهلل

ـِ آَدَم  . بَِحْسِب اْب ـٍ ـْ َبْط
ا مِ ِوَعاًء َشرًّ

َٓ َمَحاَلَة  ـَ ُصْؾبَُف، َفنِْن َكاَن  ُأُكاَلٌت ُيِؼْؿ

َفثُُؾٌث لَِطَعامِِف َوُثُؾٌث لَِشَرابِِف َوُثُؾٌث 

«لِـََػِسفِ 
(51)

. 

 

 (.1733) مسؾم (51)
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26-  
 
  اهللِ  عبد

 
ي
ْ
رٍ  ب

ْ
س
 
  ب

ـْ  (ز)   ْبِن ُبْسر  اهللَِعْبِد َع

َؼاَل: َيا ف ُجٌؾ رَ   تك الـبلَّ ، أَ  

 
ِ
إِنَّ َشَرائَِع اإلِ ِْسالَِم َقْد َكثَُرْت ، َرُسقَل اهلل

ُؽ بِِف َجامِعٌ  َٓ »، َقاَل: َعَؾْقـَا ، َفَباٌب َكتََؿسَّ

ـْ ذِكْ 
 َيَزاُل لَِساُكَؽ َرْصبًا مِ

ِ
«ِر اهلل

(52)

. 

 

 وابن ماجه (،3375) والسمذي ،(17698) أمحد(52) 

 لؾعالمة الوادعي  الصحوح ادسندوهو يف (،3793)

(1/474) (558.) 
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