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 العالمة الشٍخ تقدٌم
 حيٍى بن علً احلجوري
 رغْ هللا حُشكٖٔ حُشك٤ْ

كلظٚ هللا ك٢ ٛزٙ حُشعخُش ٝٛٞ أسرؼٕٞ حُلٔذ هلل هشأص ٓخ ؿٔؼٚ أخٞٗخ حُلخمَ ػزذهللا رٖ كشكخٕ حُؼظ٢ٔ 

كذ٣ؼخً ك٢ اؿخرش دػٞس حُٔغِْ ٓغ رؼل حُظؼ٤ِوخص ػ٤ِٜخ ٢ٛٝ سعخُش ه٤زش ك٢ رخرٜخ هللا ٣٘لغ رٜخ ٝرؤخ٤٘خ 

 ػزذهللا رٖ كشكخٕ .
 

 كتبه ٌحٌى بن علً الحجوري

 هـ1435شوال 23فً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 األربعون الحسان في إجابة دعوة اإلخوان

 املقدمة
ٝٗغظـلشٙ، ٝٗؼٞر رخهلل ٖٓ ؽشٝس أٗلغ٘خ ٖٝٓ ع٤جخص أػٔخُ٘خ، ٖٓ ٣ٜذٙ هللا إ حُلٔذ هلل، ٗلٔذٙ ٝٗغظؼ٤٘ٚ، 

ُٓنَ ُٚ، ٖٝٓ ٣نَِ كال ٛخد١ ُٚ، ٝأؽٜذ إٔ ال اُٚ اال هللا، ٝأؽٜذ إٔ ٓلٔذحً ػزذٙ ٝسعُٞٚ.  كال 

  پ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٱچ .[1٠2آل عمران: ]  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

   [1النساء: ] چ  ڦ  ڦ  ڤ        ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ڤٿ         ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  پ  پ  پ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  چ 

 .[ ٠1 - ٠٠األحزاب: ] چ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  

 رؼذ: أٓخ

ًَٝ  ًَٝ ٓلذػش رذػش ٓلذػخطٜخ ٝؽش حألٓٞس قكبٕ خ٤ش حُلذ٣غ ًظخد هللا ٝخ٤ش حُٜذ١ ٛذ١ ٓلٔذ  

 رذػش مالُش ًَٝ مالُش ك٢ حُ٘خس.

 ٝرؼذ:

كٜزٙ سعخُش )حألسرؼ٤ٖ حُلغخٕ ك٢ اؿخرش دػٞس حإلخٞحٕ( ؿٔؼض ك٤ٜخ ٗلٞ أسرؼ٤ٖ كذ٣ؼخً رخإلمخكش ا٠ُ 

 .رؼل ح٥ػخس ٝهذ ػِوض ػ٠ِ رؼل حألكخد٣غ رذٕٝ طط٣َٞ َٓٔ ٝال طوق٤ش ٓخَ 

 -كقٍٞ : ٝهذ ؿؼِظٜخ ك٢ أسرؼش

 حُلقَ حألٍٝ : حألدُش  حُٞحسدس ك٢ ٝؿٞد اؿخرش حُذػٞس .

 حُلقَ حُؼخ٢ٗ :حألدُش  حُٞحسدس ك٢ حعظلزخد اؿخرش حُذػٞس .

 حُلقَ حُؼخُغ: حألػزحس حُٔز٤لش ك٢ ػذّ اؿخرش حُذػٞس .

 حُلقَ حُشحرغ: ٝؿؼِظٚ خال فش ُٔخ طوذّ رًشٙ.

٣ـؼُِٚ خخُقخً ُٞؿٜٚ حٌُش٣ْ ٝإٔ ٣٘لؼ٢٘ رٚ ٣ّٞ ال ٣٘لغ ٓخٍ ٝٛزح ؿٜذ حُٔوَ ٝأعخٍ ح٠ُُٞٔ ػض ٝؿَ إٔ 

ٝالرٕ٘ٞ اال ٖٓ أط٠ هللا روِذ ع٤ِْ ًٔخ أعؤُٚ عزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ إٔ ٣ـلش ٢ُ ُٝٞحُذ١ ٝإٔ ٣شكٜٔٔخ ًٔخ سر٤خ٢ٗ 

 فـ٤شح، ٝحُلٔذ هلل سد حُؼخ٤ُٖٔ .

 ٝػ٠ِ آُـــٚ ٝفلزٚ ٝعِْ. ٝف٠ِ هللا ػ٠ِ خ٤ش خِوٚ ٓلٔذ،

 

 عبدالرحمهوكتبه/ أبو 

 عبدهللا به فرحان به مصلح بكير العتـــمي

 آوــــس–مســـجد السىة مديىـــة الشرق  -ذمار –اليمه 

311131 /14/ 11545555144355 
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 وليمة الفي وجوب إجابة الدعوة وتكون في  األدلة 


 

:ــ~ البخاري ــ قال اإلمام1  

ػََ٘خ  ِ  َػْزذُ  َكذَّ ُٖ  هللاَّ خُِي   أَْخزََشَٗخ ٣ُُٞعقَ  ْر َٓ  ْٖ ِٖ  َػ ْٖ  ِؽَٜخد   حْر ْٖ  حأْلَْػَشؽِ  َػ ُ ا  َُٛش٣َْشسَ  أَر٢ِ َػ َّٚ َٕ  أَٗ خ ًَ  ٍُ ِّ  َؽش  $٣َوُٞ ُّ  حُطََّؼخ  هََؼخ

شِ  َٔ ٤ُِ َٞ ُْ ٣ُْظَشىُ  حأْلَْؿ٤َِ٘خءُ  ََُٜخ ٣ُْذَػ٠ ح ُْلُوََشحءُ  َٝ ْٖ  ح َٓ سَ  طََشىَ  َٝ َٞ ْػ َ  َػَق٠ كَوَذْ  حُذَّ َسُعَُُٞٚ  هللاَّ ْٖ  $ٝك٢ ُلع ُٔغِْ  #(1) ق َٝ َٓ َٝ  ْْ ذِ  َُ ـِ ُ٣ 

سَ  َٞ ْػ َ  َػَق٠ كَوَذْ  حُذَّ َسُعَُُٞٚ  هللاَّ َٝ# . 

ارح خـ حُـ٢٘ ٝطشى حُلو٤ش  اهُٞٚ : ٣ذػ٢ ُٜخ حألؿ٤٘خء أ١ أٜٗخ طٌٕٞ ؽش حُطؼخّ ارح ًخٗض رٜزٙ حُقلش ُٜٝزح هخٍ حرٖ ٓغؼٞد

 أٓشٗخ إٔ ال ٗـ٤ذ .

 .م: ٝارح ٤ٓض حُذحػ٢ ر٤ٖ حألؿ٤٘خء ٝحُلوشحء كؤهؼْ ًال ػ٠ِ كذس ُْ ٣ٌٖ رٚ رؤط ٝهذ كؼِٚ حرٖ ػٔش ~هخٍ حرٖ رطخٍ 

: )ٖٓ( ٓوذسٙ ًٔخ ٣وخٍ: ؽش حُ٘خط ٖٓ أًَ ـ ٝكذٙ ،أ١ ٖٓ ؽشْٛ ، ٝاٗٔخ عٔخٙ ؽشحً ُٔخ رًش ػوزٚ كٌؤٗٚ  ~ٝهخٍ حُز٤نخ١ٝ 

ح٤ُُٞٔش ُِؼٜذ حُخخسؿ٢ ،ارح ًخٕ ٖٓ ػخدس حُـخ٤ِٛش إٔ ٣ذػٞح هخٍ: ؽش حُطؼخّ حُز١ ؽؤٗٚ ًزح ، ٝهخٍ حُط٤ز٢: حُالّ ك٢ 

 حألؿ٤٘خء ، ٣ٝظشًٞح حُلوشحء .

 حُٔذػٞ ألًَ عززخ دػخإٙ ك٤ٌٕٞ ٝحؿزش حإلؿخرش إٔ ٝحُلخٍ حألؿ٤٘خء، ٣ذػ٠ أ١: ٣ذػ٠، ٝحُؼخَٓ ٝهُٞٚ : ٖٝٓ طشى حُخ  كخٍ

 حُذػٞس ك٢ حُؼخفٕٞ أٗظْ ٣وٍٞ ًخٕ حٗٚ ا ٛش٣شس أر٢ ػٖ سٟٝ كز٤ذ حرٖ إٔ رطخٍ رٖ رًشٛخ ٓخ ُٚ ٣ٝؾٜذ حُطؼخّ ؽش

 ٣ل٠٤ ػٖ ٓغِْ سٝح٣ش ك٢ حُطؼخّ( :)ؽش هُٞٚ حُلوشحء ٝرخُؼخ٢ٗ حألؿ٤٘خء رخألٍٝ ٣ؼ٢٘ ٣ؤط٢ ٖٓ ٝطذػٕٞ ٣ؤط٢ ال ٖٓ طذػٕٞ

 ػخرض سٝح٣ش ك٢ حالؿ٤٘خء( ُٜخ ٣ذػ٠ هُٞٚ:) حُطشم رو٤ش ك٢ ًٝزح حألًؼش سٝح٣ش ٝحألٍٝ حُطؼخّ( )رجظ ٓخُي ػٖ ٣ل٠٤ رٖ

 ٣ٌٖ ُْ ػخٓخ حُذحػ٢ دػخ كِٞ ح٤ُُٞٔش ُطؼخّ حُلخٍ ٓٞمغ ك٢ ٝحُـِٔش ٣ؤرخٛخ( ٖٓ ا٤ُٜخ ٣ٝذػ٠ ٣ؤط٤ٜخ ٖٓ )٣ٔ٘ؼٜخ حألػشؽ

 حُؾزؼخٕ ا٤ُٚ ٣ذػ٠ ح٤ُُٞٔش هؼخّ حُطؼخّ )رجظ م ػزخط حرٖ كذ٣غ ٖٓ حُطزشح٢ٗ سٝح٣ش ك٢ ٝٝهغ حُطؼخّ ؽش هؼخٓٚ

 دػ٢ )ٖٝٓ حُٔزًٞسس مػٔش  حرٖ سٝح٣ش ٝك٢ حُذػٞس اؿخرش طشى أ١ حُذػٞس( طشى :)ٖٝٓ هُٞٚ (. حُـ٤ؼخٕ ػ٘ٚ ٣ٝلزظ

 حال ٣طِن ال حُؼق٤خٕ ألٕ حإلؿخرش ٝؿٞد د٤َُ ٛزح ٝسعُٞٚ( هللا ػق٠ كوذ هُٞٚ:) حألخشٟ ُِشٝح٣ش طلغ٤ش (ٝٛٞ ٣ـذ كِْ

ٝسعُٞٚ هللا ػق٠ كوذ ٣ؤطٜخ كِْ ٤ُٝٔش ا٠ُ دػ٢ ٖٓ$ ػٞحٗش أر٢ ػ٘ذ مالرٖ ػٔش  سٝح٣ش ك٢ ٝٝهغ حُٞحؿذ طشى ػ٠ِ
(2)

  #. 

ِٖ  ٝهخٍ حُلخكع : ك٤ٚ اؿخرش حُذػٞس ُٔخ هَ أٝ ًؼش ٝارح ًخٗض دػٞس ٤ُٝٔش كبؿخرظٜخ ٝحؿزش، اال ُؼزس ُلذ٣غ َش  حْر َٔ ٍَ مُػ ٍَ   هَخ   هَخ

 ٍُ ِ  َسُعٞ ْْ  ُدِػ٢ اَِرح ق $ هللاَّ ًُ شِ  ا٠َُِ أََكُذ َٔ ٤ُِ َٞ ُْ ٤َِْؤْطَِٜخ ح  كَ
ٝك٢ ٓغِْ#(3)

(4)
    ْٖ َّٕ  ا َُٛش٣َْشسَ  أَر٠ِ َػ ٍَ  ق حَُّ٘ز٢ِ أَ ْٖ  $ هَخ َٓ َٝ  ْْ ذِ  َُ ـِ ُ٣ 

سَ  َٞ ْػ َ  َػَق٠ كَوَذْ  حُذَّ َسُعَُُٞٚ  هللاَّ َٝ# 

 حالطلخم ػ٠ِ ٝؿٞد  حإلؿخرش ك٢ ٤ُٝٔش حُؼشط . أ  ٛـ . ~: ٝٗوَ حُوخم٢ ػ٤خك قال النووي  

 

                                                           
 (1432(ومسلم )51٠٠اخرجه البخاري )(1)          
 (9/245انظر) فتح الباري ( ـ البن حجر )(2)          
 ( 1429(ومسلم )51٠9اخرجه البخاري )(3)          
 ( 1432اخرجه مسلم )(4)          
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 : ~ البخاري ــ قال اإلمام2

ػََ٘خ ُٖ  َػ٢ِِ   َكذَّ ِ  َػْزذِ  ْر ِٖ  هللاَّ َْ  ْر ٤ِٛ ػََ٘خ اِْرَشح خؽُ  َكذَّ َـّ َُْل ُٖ  ح ذ   ْر َّٔ َل ُٓ  ٍَ ٍَ  هَخ ُٖ  هَخ ُٖ  َُٓٞع٠ أَْخزََش٢ِٗ ُؿَش٣ْؾ   حْر  ُػْوزَشَ  ْر

 ْٖ ٍَ  َٗخكِغ   َػ ْؼضُ  هَخ ِٔ ِ  َػْزذَ  َع َٖ  هللاَّ شَ  ْر َٔ ٍَ  م ُػ ٍُ :هَخ ٍُ  ٣َوُٞ ِ  َسُعٞ سَ  َِٛزِٙ  أَِؿ٤زُٞح $ ق هللاَّ َٞ ْػ ْْ  حاِرَ  حُذَّ ٍَ # ََُٜخ ُدِػ٤ظُ  هَخ

 َٕ خ ًَ ِ  َػْزذُ  َٝ سَ  ٣َؤْط٢ِ هللاَّ َٞ ْػ ُُْؼْشطِ  ك٢ِ حُذَّ َؿ٤ْشِ  ح ُُْؼْشطِ  َٝ َٞ  ح ُٛ َٝ   ْ ارح دػ٢ أكذًْ ا٠ُ ح٤ُُٞٔش  $ٝك٢ سٝح٣ش #َفخثِ

ْْ  ُدِػ٠َ  اَِرح » ولفظ هسلن #ك٤ِؤطٜخ  ًُ شِ  ا٠َُِ أََكُذ َٔ ٤ُِ ذْ  ُػْشط   َٝ ـِ ُ٤ِْ  كَ
(1)

». 

 ػٔش رٖ سٝح٣شح ٣ٝئ٣ذٙ حُؼشط ٤ُٝٔش ٝحُٔشحد ُِؼٜذ طٌٕٞ إٔ ٣لظَٔ حُالّ ٝٛزٙ حُذػٞس ٛزٙ أؿ٤زٞح قىله:

 كَٔ ٝأٌٖٓ أُلخظٚ طؼذدص ارح حُٞحكذ حُلذ٣غ إٔ طوشس ٝهذ# ك٤ِؤطٜخ ح٤ُُٞٔش ا٠ُ أكذًْ دػ٢ ارح$ حألخشٟ

 ٣ؤط٢ كٌخٕ حُلذ٣غ سح١ٝ كٜٔٚ حُز١ ٝٛٞ ُِؼّٔٞ حُالّ طٌٕٞ إٔ ٣ٝلظَٔ رُي طؼ٤ٖ رؼل ػ٠ِ رؼنٜخ

ُٝـ٤شٙ ُِؼشط حُذػٞس
(ٕ)

 . 

                                                           
 (1429ومسلم ) (51٠9   )   البخاري صحٌح(1)          
 (246/  9) - حجر ابن - الباري فتح(2)          



 
 ٠ األربعون الحسان في إجابة دعوة اإلخوان

  ُٚ ْٞ ْْ  ُدِػ٢َ  اَِرح $: قهَ ًُ ش ا٠َُِ أََكذ َٔ ٤ُِ ٤َِْؤْطَِٜخ َٝ ِٚ  # كَ ش ك٤ِ ْٓ اَل  ، رُِلُنِٞسَٛخ حأْلَ ُ  ك٢ِ ِخاَلف َٝ ُٓٞس أََّٗٚ ؤْ َٓ  ِٚ  ، رِ

 ْٖ ٌِ َُ َٝ  َْ َٛ  َٞ ش ُٛ ْٓ خد أَ ـَ ْٝ  ا٣ِ ِٚ  ؟ َْٗذد أَ  ِخاَلف . ك٤ِ

ْزَٛزَ٘خ ك٢ِ حأْلََفقّ    ~ قال النىوي  َٓ  ُ َّ  َػ٠َِ َػ٤ْٖ كَْشك أََّٗٚ ًُ  ْٖ ْٖ  ، ُدِػ٢َ  َٓ ٌِ ًُُشَٛخ رِؤَْػَزحس   ٣َْغوُو َُ ْٕ  َعَْ٘ز  َؽخءَ  اِ

 . طََؼخ٠َُ هللاَّ 

حُؼَّخ٢ِٗ َٝ  ُ حُؼَّخُِغ.  ًِلَخ٣َش كَْشك أََّٗٚ ُْ٘ذٝد َٝ ْزَٛزَ٘خ ََٛزح.  َٓ ش ك٢ِ َٓ َٔ ٤ُِ ُُْؼْشط َٝ خ ، ح َّٓ أَ ِٕ  كَل٤َِٜخ خَؿ٤ْشَٛ  َٝ ْؿَٜخ َٝ 

خ:  أِلَْفَلخرَِ٘خ َٔ َخ أََكذٛ شِ  أََّٜٗ َٔ ٤ُِ َٞ ُُْؼْشط ًَ حُؼَّخ٢ِٗ ، ح َٝ  َّٕ َؿخرَش أَ ْٕ  ، َْٗذد ا٤ََُِْٜخ حإْلِ اِ خَٗضْ  َٝ ُُْؼْشط ك٢ِ ًَ حِؿزَش ح َٝ  . 

 ََ َٗوَ ُْوَخِم٢ َٝ خء حِطِّلَخم ح َٔ ُُْؼَِ ُؿٞد َػ٠َِ ح َؿخرَش ُٝ شِ  ك٢ِ حإْلِ َٔ ٤ُِ ُُْؼْشط َٝ ٍَ .  ح حْخظََِلُٞح:  هَخ خ َٝ َٔ حَٛخ ك٤ِ َٞ  فَقَالَ  .  ِع
ذ اَل :  وَالْجُوْهُىر هَالِك ـِ َؿخرَش طَ                                                                                                                           . ا٤ََُِْٜخ حإْلِ

ذ:  اهِزالظَّ أَهْل وَقَالَ ـِ َؿخرَش طَ َّ  ا٠َُِ حإْلِ س ًُ َٞ ْٖ  َدْػ َؿ٤ْشٙ ُػْشط ِٓ َٝ ،  ِٚ رِ َٝ  ٍَ َِق رَْؼل هَخ   . حُغَّ

(ٔ)الْأَعْذَار وَأَهَّا
ُؿٞد رَِٜخ ٣َْغوُو حَُّظ٢ِ   س اَِؿخرَش ُٝ َٞ ْػ ْٝ  حُذَّ َْٜ٘خ َْٗذرَٜخ أَ ِٔ ْٕ  كَ ٌُٕٞ أَ ْٝ  ، ُؽْزَٜش حُطََّؼخّ ك٢ِ ٣َ ـّ  أَ  ٣َُخ

ْٝ  ، حأْلَْؿ٤َِ٘خء رَِٜخ ٌُٕٞ أَ ْٖ  َُٛ٘خىَ  ٣َ َؼُٚ  رُِلُنِٞسِٙ  ٣َظَؤَرَّٟ َٓ َٓ ،  ْٝ ِٚ  ط٤َِِن اَل  أَ خََُغظٚ رِ ـَ ُٓ ،  ْٝ فِ  ٣َْذُػُٞٙ  أَ ْٞ ْٝ  ، َؽّشٙ َُِخ  أَ

غ   َٔ ْٝ  ، َؿخٛٚ ك٢ِ ُِطَ ُِٝٗٚ  أَ ْٕ  ، رَخِهَ َػ٠َِ ٤َُُِؼخ أَ ٌُٕٞ اَل  َٝ ش َُٛ٘خىَ  ٣َ ٌَ ْ٘ ُٓ  ْٖ ش ِٓ ْٔ ْٝ  َخ ْٜٞ أَ ْٝ  َكِش٣ش كُُشػ ْٝ أَ  َُ س أَ َٞ  ُف

حٕ َٞ ْلُشَٝؽش َؿ٤ْش َك٤َ َٓ  ْٝ ْٝ  َرَٛذ آ٤َِٗش أَ ش أَ َّ .  كِنَّ ٌُ َؿخرَش طَْشى ك٢ِ أَْػَزحس َِٛزِٙ  كَ ْٖ  حإْلِ ِٓ ْٕ  حأْلَْػَزحس َٝ  ا٠َُِ ٣َْؼظَِزس أَ

حِػ٢ ْٞ .  ك٤ََْظُشًُٚ  حُذَّ َُ ٢ّ  َدَػخُٙ  َٝ ِّٓ ْْ  ِر ذ َُ ـِ ْٞ .  حأْلََفقّ  َػ٠َِ اَِؿخرَظٚ طَ َُ خَٗضْ  َٝ س ًَ َٞ ْػ ٍ أ٣ََّخّ ػَاَلػَش حُذَّ َّٝ ذ كَخأْلَ ـِ  طَ

َؿخرَش ِٚ  حإْلِ حُؼَّخ٢ِٗ ، ك٤ِ حُؼَّخُِغ ، طُْغظََلذّ  َٝ َشٙ َٝ ٌْ  طُ
(ٕ)

. 

 

 

 

 

 : ~ (ٖ) هخٍ  حإلٓخّ حُزخخس١ــ 3
ػََ٘خ د   َكذَّ َغذَّ ػََ٘خ ُٓ ْٖ  ٣َْل٠َ٤ َكذَّ َٕ  َػ ٍَ  ُعْل٤َخ ػ٢َِ٘ هَخ ُْ٘قٞس   َكذَّ َٓ  ْٖ َ   أَر٢ِ َػ حثِ َٝ  ْٖ  آَُٞع٠  أَر٢ِ َػ

 ْٖ ٍَ $ ق حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ ٞح هَخ  ٌ َُْؼخ٢َِٗ  كُ أَِؿ٤زُٞح ح حِػ٢َ  َٝ ُػُٞدٝح حُذَّ ِش٣لَ  َٝ َٔ ُْ  #ح

 ٤ُٝٔش ا٠ُ ٣ش٣ذ حُذحػ٢( ٝأؿ٤زٞح هُٞٚ:)~ : أ١ حألع٤ش . هخٍ حرٖ حُظ٤ٖ قال سفياى:) كٌٞح حُؼخ٢ٗ (: قىله

 ٝهخٍ ح٤ُُٞٔش ا٠ُ رخُذػخء رخإلط٤خٕ حألٓش طخق٤ـ ك٢ ٣ؼ٢٘ هزِٚ حُز١ مػٔش  رٖ كذ٣غ ػ٤ِٚ دٍ ًٔخ حُؼشط

ؿ٤شٛخ  ك٢ ٝطغظلذ حٌُ٘خف ٤ُٝٔش ك٢ طـذ اجلوهىر قال ٝهذ ػخّ )حُذحػ٢( هُٞٚ حٌُشٓخ٢ٗ
(ٗ)

 . 

 ػٞدٝح حُٔش٣ل : أ١ صٝسٝٙ ، ٝٛزٙ ٖٓ كن حُٔغِْ ػ٠ِ حُٔغِْ . أٛـ . قىله

                                                           
 وستأتً خالصة األعذار فً الفصل الرابع(1)          
(149/  5)  مسلم على النووي شرح(2)          

 

  

 (51٠4  )   البخاري أخرجه (3)          
 (244/  9) - حجر ابن - الباري فتح(4)          
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 :~  ــ هخٍ حإلٓخّ حُزخخس١ٗ
ػََ٘خ ُٖ  هُظ٤َْزَشُ  َكذَّ ػََ٘خ َعِؼ٤ذ   ْر َُْؼِض٣ضِ  َػْزذُ  َكذَّ ُٖ  ح ّ   أَر٢ِ ْر ْٖ  َكخِص ّ   أَر٢ِ َػ ْٖ  َكخِص َِ  َػ ْٜ ِٖ  َع ٍَ  َعْؼذ   ْر  هَخ

خِػِذ١   أَُع٤ْذ   أَرُٞ َدَػخ ٍَ ا حُغَّ ِ  َسُعٞ ِٚ  ك٢ِ  ق هللاَّ خَٗضْ  ُػْشِع ًَ َشأَطُُٚ  َٝ ْٓ جِز   ح َٓ ْٞ َ٣  ْْ ُٜ َٓ ٢َِٛ  َخخِد َُْؼُشٝطُ  َٝ ٍَ  ح َ   هَخ ْٜ  َع

 َٕ خ طَْذُسٝ ٍَ  َعوَضْ  َٓ ِ  َسُعٞ ْٗوََؼضْ  قهللاَّ َشحص   َُُٚ  أَ َٔ ْٖ  طَ ِٓ  َِ خ ح٤َُِّْ َّٔ ََ  كََِ ًَ ا٣َِّخُٙ  َعوَْظُٚ  أَ
(ٔ)

. 

 خٔظ أٝ عظ٤ٖ ع٘ش حُزذس٤٣ٖ ٖٓ ٓخص ٖٓ آخش اٗٚ ٝه٤َ حُغخػذ١ سر٤ؼش رٖ ٓخُي ٛٞ أع٤ذ أرٞ :قىله

 حُٔخء اٗوخع هخٍ ٣ٝوخٍ حُٔخء ك٢ حُؾ٢ء أٗوؼض ٖٓ حُٔخم٢ ٖٓ حُـخثزش ُلع ػ٠ِ :)أٗوؼض( هُٞٚ .  ٝعظ٤ٖ

حُذػٞس اؿخرش ٝك٤ٚ قحُ٘ز٢ ٗو٤غ عوض أ١ ا٣خٙ( )عوظٚ حُطؼخّ قحُ٘ز٢  أ١ أًَ( كِٔخ هُٞٚ:) .  ٝحعظ٘وخػٚ
 (ٕ).

  

 :~ــ هخٍ حإلٓخّ حُزخخس١ ٘

ػََ٘خ ُٖ  َكذَّ َْ  أَر٢ِ حْر ْش٣َ ذُ  أَْخزََشَٗخ َٓ َّٔ َل ُٓ  ُٖ ٤ْذ   أَْخزََش٢ِٗ َؿْؼلَش   ْر َٔ ُ  ُك غَ  أََّٗٚ ِٔ ٍُ  ا  أًََٗغخ َع  ٣َوُٞ

 َّ صُ  رَِقل٤َِّشَ  ٣َْز٢ِ٘ ق حَُّ٘ز٢ِ   هَخ ْٞ َٖ  كََذَػ ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ ِٚ ، ا٠َُِ ح ظِ َٔ ٤ُِ شَ  َٝ َٓ ْٗطَخعِ  أَ ُْو٢َِ  كَزُِغَطضْ  رِخأْلَ ُ شُ  َػ٤ََِْٜخ كَؤ ْٔ حأْلَهِوُ  حُظَّ َٝ 

 ُٖ ْٔ حُغَّ َٝ
(ٖ)

. 

 حُٔغ٤ِٖٔ ا٠ُ ٤ُٝٔظٚ كٔخ ًخٕ ك٤ٜخ ٖٓ خزض ٝال ُلْ .: كذػٞص اهخٍ أٗظ قىله

 

أٓش رخألٗطخع : هخٍ حألٗطخع ؿٔغ ٗطغ ٝٛٞ ؿِذ ٣ئًَ ػ٤ِٚ ًخُغلشس  قىله
(ٗ)

 . 

 :   ~ ــ هخٍ حإلٓخّ أرٞ دحٝدٙ

ػََ٘خ - ُٕ  َكذَّ خ َٔ ُٖ  ُػْؼ ػََ٘خ ، َؽ٤ْزَشَ  أَر٢ِ ْر ِٖ  ، َؿِش٣ش   َكذَّ َٔؼِ  َػ ْٖ  ، حألَْػ ِٛذ   َػ خ ـَ ِٖ  هللاِ  َػْزذِ  ْٖ ػَ  ، ُٓ شَ  ْر َٔ ٍَ  م ُػ :  هَخ

 ٍَ ٍُ  هَخ ِٖ  $: ق هللاِ  َسُعٞ ِ  حْعظََؼخرَ  َٓ ْٖ  ، كَؤَِػ٤ُزُٝٙ  رِخهللَّ َٓ َٝ  ٍَ ِ  َعؤَ ْٖ  ، كَؤَْػطُُٞٙ  رِخهللَّ َٓ َٝ  ْْ ًُ ْٖ  ، كَؤَِؿ٤زُُٞٙ  َدَػخ َٓ  َفَ٘غَ  َٝ

 ْْ ٌُ ْؼُشٝكًخ ا٤َُِْ خكِجُُٞٙ  َٓ ٌَ ْٕ  ، كَ ِ ْْ  كَب ُذٝح َُ ـِ خ طَ خكِجَُُٞٗٚ  َٓ ٌَ ح َكظ٠َّ َُُٚ  كَخْدُػٞح ، طُ ْٝ ْْ  طََش ٌُ ُٞٙ  هَذْ  أََّٗ ُٔ خكَؤْطُ ًَ 
(٘)

#.   
 

 :  ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حُزخخس7١

ػ٢َِ٘   ِ  َػْزذُ  َكذَّ ُٖ  هللاَّ ذ   ْر َّٔ َل ػََ٘خ ُٓ ُٖ  ٣َْؼوُٞدُ  َكذَّ َْ  ْر ٤ِٛ ٍَ  اِْرَشح ػ٢َِ٘ هَخ ْٖ  أَر٢ِ َكذَّ ْٖ  َفخُِق   َػ ِٖ  َػ َّٕ  ِؽَٜخد   حْر  ا أًََٗغخ أَ

: أََٗخ ٍَ ُْ  هَخ خدِ  حَُّ٘خطِ  أَْػَِ ـَ ُِْل َٕ  رِخ خ ُٖ  أُر٢َ   ًَ ْؼذ   ْر ُْ٘ٚ  ٣َْغؤ٢َُُِ٘ ًَ ٍُ  أَْفزَقَ  َػ ِ  َسُعٞ ْ٘ضِ  رَِض٣َْ٘ذَ  َػُشًٝعخ ق هللاَّ  َؿْلؼ   رِ

 َٕ خ ًَ َؿَٜخ َٝ َّٝ ِذ٣َ٘شِ  طََض َٔ ُْ ِّ  حَُّ٘خطَ  كََذَػخ رِخ َخسِ  حْسطِلَخعِ  رَْؼذَ  ُِِطََّؼخ َِظَ  حَُّٜ٘ ـَ ٍُ  كَ ِ  َسُعٞ َؿَِظَ  ق هللاَّ َؼُٚ  َٝ َٓ   ٍ خ رَْؼذَ  ِسَؿخ َٓ 

 َّ ُّ  هَخ ْٞ ُْوَ َّ  َكظ٠َّ ح ٍُ  هَخ ِ  َسُعٞ َؾ٠ ق هللاَّ َٔ َؾ٤ْضُ  كَ َٓ َؼُٚ  َٝ َشسِ  رَخدَ  رََِؾَ  َكظ٠َّ َٓ ـْ َّْ  َػخثَِؾشَ  ُك َّٖ  ػُ ْْ  ظَ ُ  كََشَؿْؼضُ  َخَشُؿٞح أََّٜٗ

                                                           
 (2٠٠6ومسلم )(51٠6  )البخاري  اخرجه(1)          
 (389/  29) - البخاري صحٌح شرح القاري عمدة(2)          
 (1365( ومسلم )538٠اخرجه البخاري )(3)          
 انظر الفجر الساطع للزرهونً (4)          

   ~(وهو فً الصحٌح المسند للشٌخ الوادعً 256٠(والنسائً )16٠2اخرجه ابو داود)(5)
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َؼُٚ  ْْ  كَبَِرح َٓ ْْ  ُؿُِٞط   ُٛ خَُٜٗ ٌَ َسَؿْؼضُ  كََشَؿغَ  َٓ َؼُٚ  َٝ َشسِ  رَخدَ  رََِؾَ  َكظ٠َّ حُؼَّخ٤َِٗشَ  َٓ ـْ َسَؿْؼضُ  كََشَؿغَ  َػخثَِؾشَ  ُك َؼُٚ  َٝ  كَبَِرح َٓ

 ْْ ٞح هَذْ  ُٛ ُٓ ر٤ََُْ٘ٚ  ر٢ِ٘٤َْ كََنَشدَ  هَخ ٍَ  ِعْظًشح َٝ ِْٗض أُ خُد  َٝ ـَ ُِْل ح
(ٔ)

. 

 

 :    ~ ك٘زَ ــ هخٍ حإلٓخّ أكٔذ ر8ٖ

ػََ٘خ ذُ  َكذَّ َّٔ َل ُٓ  ُٖ ػََ٘خ َعخرِن ، ْر ، َكذَّ َُ ِٖ  اِْعَشحث٤ِ ِؼ، َػ َٔ ْٖ  حأْلَْػ ْٖ  َؽو٤ِن ، َػ ِٖ  هللاِ  َػْزذِ  َػ ْغُؼٞد   ْر ٍَ  آَ ٍَ : هَخ ٍُ  هَخ  َسُعٞ

حِػ٢َ، أَِؿ٤زُٞح $: ق هللاِ  اَل  حُذَّ ٝح َٝ َُِْٜذ٣َّشَ، طَُشد  اَل  ح َٖ   طَْنِشرُٞح َٝ ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ ح
(ٕ)

 # 
 

 :   ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حُزخخس9١

ػ٢َِ٘  ُٖ  اِْعَلخمُ  َكذَّ ػََ٘خ َْٗقش   ْر ذُ  َكذَّ َّٔ َل ُٓ  ُٖ ػََ٘خ ُػز٤َْذ   ْر َٕ  أَرُٞ َكذَّ ْٖ  َك٤َّخ ْٖ  ُصْسَػشَ  أَر٢ِ َػ َّ٘خ  ا َُٛش٣َْشسَ  أَر٢ِ َػ ًُ  ٍَ  هَخ

غَ  س   ك٢ِ ق حَُّ٘ز٢ِِّ  َٓ َٞ ِٚ  كَُشكِغَ  َدْػ َسحعُ  ا٤َُِْ خَٗضْ  حُزِّ ًَ زُُٚ  َٝ ـِ َْٜ٘خ كَََٜ٘ظَ  طُْؼ َْٜغشً  ِٓ َٗ 
(3)

 ٍَ هَخ ِّ  َع٤ِّذُ  أََٗخ$ َٝ ْٞ ُْوَ َّ  ح ْٞ شِ  ٣َ َٓ ُْو٤َِخ  ح

 َْ َٛ  َٕ َْ  طَْذُسٝ غُ  رِ َٔ ـْ َ٣  ُ َٖ  هللاَّ ٤ُِ َّٝ َٖ  حأْلَ ح٥ِْخِش٣ حِكذ   َفِؼ٤ذ   ك٢ِ َٝ َٝ  ْْ ْْ  حَُّ٘خِظشُ  ك٤َُْزِقُشُٛ ُؼُٜ ِٔ ٣ُْغ حِػ٢ َٝ طَْذُٗٞ حُذَّ َٝ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ 

ظُ  ْٔ ٍُ  حُؾَّ َٕ  أاََل  حَُّ٘خطِ  رَْؼلُ  ك٤ََوُٞ ْٝ خ ا٠َُِ طََش َٓ  ْْ ْٗظُ ِٚ  أَ خ ا٠َُِ ك٤ِ َٓ  ْْ ٌُ ـَ َٕ  أاََل  رََِ ْ٘ظُُشٝ ْٖ  ا٠َُِ طَ ْْ  ٣َْؾلَغُ  َٓ ٌُ ْْ  ا٠َُِ َُ ٌُ  َسرِّ

 ٍُ ْْ  حَُّ٘خطِ  رَْؼلُ  ك٤ََوُٞ ًُ ُّ  أَرُٞ َٕ  ك٤ََؤْطَُُٞٗٚ  آَد ُّ  ٣َخ ك٤ََوُُُٞٞ ْٗضَ  آَد ُْزََؾشِ  أَرُٞ أَ ُ  َخَِوَيَ  ح َٗلَخَ  ر٤َِِذِٙ  هللاَّ ْٖ  ك٤ِيَ  َٝ ِٓ  ِٚ شَ  ُسِٝك َٓ أَ َٝ 

شَ  ٌَ اَلثِ َٔ ُْ ُذٝح ح ـَ َ٘يَ  َُيَ  كََغ ٌَ أَْع َّ٘شَ  َٝ ـَ ُْ خ طََشٟ أاََل  َسرِّيَ  ا٠َُِ ََُ٘خ طَْؾلَغُ  أاََل  ح َٓ  ُٖ ِٚ  َْٗل خ ك٤ِ َٓ َ٘خ َٝ ـَ ٍُ  رََِ  َؿِنذَ  َسر٢ِّ ك٤ََوُٞ

ْْ  َؿَنزًخ َنذْ  َُ ـْ ْؼَُِٚ  هَْزَُِٚ  ٣َ اَل  ِٓ َنذُ  َٝ ـْ ْؼَُِٚ  رَْؼَذُٙ  ٣َ ََٜٗخ٢ِٗ ِٓ َٝ  ْٖ َشسِ  َػ ـَ  َؿ٤ِْش١ ا٠َُِ حْرَٛزُٞح َْٗلِغ٢ َْٗلِغ٢ كََؼَق٤ْظُُٚ  حُؾَّ

َٕ  ُٗٞف   ا٠َُِ حْرَٛزُٞح َٕ  ًُٗٞكخ ك٤ََؤْطُٞ ْٗضَ  ُٗٞفُ  ٣َخ ك٤ََوُُُٞٞ ٍُ  أَ َّٝ َِ  أَ ُع َِ  ا٠َُِ حُش  ْٛ خىَ  حأْلَْسكِ  أَ َّٔ َع َٝ  ُ ًٌُٞسح َػْزًذح هللاَّ خ َؽ َٓ  أَ

خ ا٠َُِ ٟطَشَ  َٓ  ُٖ ِٚ  َْٗل خ ا٠َُِ طََشٟ أاََل  ك٤ِ َ٘خ َٓ ـَ ٍُ  َسرِّيَ  ا٠َُِ ََُ٘خ طَْؾلَغُ  أاََل  رََِ َّ  َؿِنذَ  َسر٢ِّ ك٤ََوُٞ ْٞ َ٤ُْ ْْ  َؿَنزًخ ح َنذْ  َُ ـْ َ٣ 

ْؼَُِٚ  هَْزَُِٚ  اَل  ِٓ َنذُ  َٝ ـْ ْؼَُِٚ  رَْؼَذُٙ  ٣َ ذُ  ك٤ََؤْط٢ُِٗٞ ق حَُّ٘ز٢َِّ  حْثظُٞح َْٗلِغ٢ َْٗلِغ٢ ِٓ ـُ َُْؼْشػِ  طَْلضَ  كَؤَْع ٍُ  ح ذُ  ٣َخ ك٤َُوَخ َّٔ َل  حْسكَغْ  ُٓ

حْؽلَغْ  َسْأَعيَ  َْ  طَُؾلَّغْ  َٝ َع َٝ  ْٚ طُْؼطَ
(4)

 #  

 

 

 :   ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حُزخخس١ٓٔ

ػََ٘خ  ذ   َكذَّ َّٔ َل ػََ٘خ ُٓ ُشٝ َكذَّ ْٔ ُٖ  َػ شَ  أَر٢ِ ْر َٔ ْٖ  َعَِ َصحِػ٢ِّ  َػ ْٝ ٍَ  حأْلَ ُٖ  أَْخزََش٢ِٗ هَخ ٍَ  ِؽَٜخد   حْر ُٖ  َعِؼ٤ذُ  أَْخزََش٢ِٗ هَخ  ْر

َغ٤َّذِ  ُٔ ُْ َّٕ  ح ْؼضُ  ا َُٛش٣َْشسَ  أَرَخ أَ ِٔ ٍَ َع ٍَ  هَخ ِ  َسُعٞ ٍُ  ق هللاَّ ِْ  َكن  $ ٣َوُٞ ْغِِ ُٔ ُْ ِْ  َػ٠َِ ح ْغِِ ُٔ ُْ ظ   ح ْٔ ِّ  َسد   َخ اَل ِػ٤َخَدسُ  حُغَّ َٝ 

ِش٣لِ  َٔ ُْ حطِّزَخعُ  ح َ٘خثِضِ  َٝ ـَ ُْ اَِؿخرَشُ  ح سِ  َٝ َٞ ْػ ٤ضُ  حُذَّ ِٔ طَْؾ َُْؼخِهِظ  َٝ ح
(5)

# 

                                                           
 (1428(ومسلم )5466)اخرجه البخاري (1)
 (833(وهو فً الصحٌح المسند للعالمة الوادعً )15٠( واسناده جٌد , صححه األلبانً فً األدب المفرد)1/4٠4اخرجه احمد )(2)
 نهسة : النهس األكل من اللحم وأخذه بأطراف األسنان (3)
 (194(ومسلم )334٠اخرجه البخاري )(4)

 (2162ومسلم )(124٠  )البخاري  اخرجه(5)          



 

 1٠ األربعون الحسان في إجابة دعوة اإلخوان

 ػ٠ِ ُِٔغِْ طـذ )خٔظ حُشصحم ػزذ هش٣ن ٖٓ ٓغِْ سٝح٣ش (ك٢ خٔظ حُٔغِْ ػ٠ِ حُٔغِْ :)كن قىله

 عض حُٔغِْ ػ٠ِ حُٔغِْ )كن ا ٛش٣شس أر٢ ػٖ أر٤ٚ ػٖ حُشكٖٔ ػزذ رٖ حُؼالء هش٣ن ٖٓ ُٝٚ حُٔغِْ(

 كن حُٔشحد رطخٍ رٖ ُوٍٞ ح خالكخ حُٞؿٞد ٛ٘خ حُلن ٓؼ٠٘ إٔ طز٤ٖ ٝهذ ُٚ( كخٗقق )حعظ٘قلي ٝارح (ٝصحد

حٌُلخ٣ش ٝؿٞد ٛ٘خ رٚ حُٔشحد إٔ ٝحُظخٛش ٝحُقلزش حُلشٓش
(1)

 ٝهللا أػِْ . 

  

 

 :    ~ ــ هخٍ حإلٓخّ ػزذ حُشصحم حُق٘ؼخ٢ٗٔٔ

 ػشعخ ك٤ِـذ أخٞٙ أكذًْ دػخ ارح$ :هخٍ قهللا سعٍٞ إٔ مػٔش رٖ ػٖ ح ٗخكغ ػٖ أ٣ٞد ػٖ ٓؼٔش ػٖ

 ٗلٞٙ أٝ ًخٕ
(ٕ)

# 

 

 :    ~ ــ هخٍ حإلٓخّ ػزذ حُشصحم حُق٘ؼخ٢ٗ ٕٔ

 كؤػل٢٘ أٗخ أٓخ حُوّٞ ٖٓ سؿَ كوخٍ هؼخّ ا٠ُ ٣ٞٓخ دػ٢ م ػٔش حرٖ إٔ ٓـخٛذ ػٖ أ٣ٞد ػٖ ٓؼٔش ػٖ  

كوْ  ٛزح ٖٓ ُي ػخك٤ش ال م ػٔش رٖ ُٚ ح كوخٍ ٛزح ٖٓ
(ٖ)

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   إجابة الدعوة  استحباباألدلة في  

                                                           
 (113/  3) - حجر ابن - الباري فتح(1)          

 ( بسند صحٌح19666أخرجه عبد الرزاق الصنعانً )(2)
 ( بسند صحٌح19663أخرجه عبد الرزاق الصنعانً )(3)



 
 11 األربعون الحسان في إجابة دعوة اإلخوان

 :   ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حُزخخس١ٖٔ
ػََ٘خ  ْٖ  هُظ٤َْزَشُ  َكذَّ خُِي   َػ َٓ  ْٖ ِٖ  اِْعَلخمَ  َػ ِ  َػْزذِ  ْر ِٖ  هللاَّ َِْلشَ  أَر٢ِ ْر ُ  هَ غَ  أََّٗٚ ِٔ َٖ  أََٗظَ  َع خُِي   ْر ٍُ  ا َٓ  ٣َوُٞ

 َّٕ  َخ٤َّخهًخ اِ
 (1)

ٍَ  َدَػخ  ِ  َسُعٞ ّ    ق هللاَّ ٍَ  َفََ٘ؼُٚ  ُِطََؼخ غَ  كََزَْٛزضُ  أََٗظ   هَخ َٓ  ٍِ ِ  َسُعٞ ِّ  َرُِيَ  ا٠َُِ ق هللاَّ دَ  حُطََّؼخ ٍِ  ا٠َُِ كَوَشَّ ِ  َسُعٞ   ق هللاَّ

َشهًخ ُخْزًضح َٓ َٝ  ِٚ هَِذ٣ذ   ُدرَّخء   ك٤ِ رَّخءَ  ٣َظَظَزَّغُ  قحَُّ٘ز٢َِّ  كََشأ٣َْضُ  َٝ ْٖ  حُذ  ح٢َُْ  ِٓ َٞ ُْوَْقَؼشِ  َك ٍَ  ح ْْ  هَخ ٍْ  كََِ رَّخءَ  أُِكذ   أََص ْٖ  حُذ  جِز   ِٓ ِٓ ْٞ َ٣
(2)# 

 :   ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حُزخخس١ٗٔ
ػََ٘خ  ذُ  َكذَّ َّٔ َل ُٓ  ُٖ ػََ٘خ رَؾَّخس   ْر ُٖ  َكذَّ ْٖ  َػِذ١   أَر٢ِ حْر ْٖ  ُؽْؼزَشَ  َػ َٕ  َػ خ َٔ ْٖ  ُع٤َِْ ّ   أَر٢ِ َػ ْٖ  َكخِص  ا َُٛش٣َْشسَ  أَر٢ِ َػ

 ْٖ ٍَ   ق حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ ْٞ  $هَخ ْٝ  ِرَسحع   ا٠َُِ ُدِػ٤ضُ  َُ َشحع   أَ ْٞ  أَلََؿْزضُ  ًُ َُ ِْٛذ١َ  َٝ ْٝ  ِرَسحع   ا٢ََُِّ  أُ َشحع   أَ ِْضُ  ًُ  َُوَزِ
(3)

# 

 : خـ حُزسحع ٝحٌُشحع رخُزًش ٤ُـٔغ ر٤ٖ حألٓش٣ٖ  ~هخٍ حُلخكع حرٖ كـش 

 ٖٓ ٝٛٞ ح٤ُذ ٖٓ حُشعؾ كذ ٖٝٓ حُشؿَ ٖٓ حُغخم ٓغظذم ٛٞ ِٜٓٔش ػ٤ٖ ٝآخشٙ حُشحء ٝطخل٤ق حٌُخف هُٞٚ )ًشحع( رنْ

                                                                                   حُذٝحد ٖٓ حٌُؼذ دٕٝ ٓخ حٌُشحع ٝه٤َ ٝحُزؼ٤ش حُلشط ٖٓ حُٞظ٤ق رٔ٘ضُش ٝحُـْ٘ حُزوش

هشكٚ ؽ٢ء ًَ ًشحع كخسط حرٖ ٝهخٍ
(4)

   

َشحد ُٔ ُْ ح َٝ  ِٚ ْ٘ذ رِ ٤ِٛش ِػ خ َٔ خء َؿ َٔ ُُْؼَِ َشحع ح خس ًُ َؿَِّوُ  ، حُؾَّ َٝ  ْٖ َٓ  َُِٚ َٔ ٤ْ ًَُشحع َػ٠َِ َك ِٔ ـَ ُْ َٞ  ، ح ُٛ ِمغ َٝ ْٞ ٌَّش ر٤َْٖ َٓ ِذ٣َ٘ش َٓ َٔ ُْ ح  َػ٠َِ َٝ

َشحِكَ َٓ  ْٖ ِذ٣َ٘ش ِٓ َٔ ُْ  ح
(5)

. 

 

 

 

 

 ~:ــ  هخٍ حإلٓخّ ٓغِْ٘ٔ

ػ٠َِ٘ َكذَّ َِشُ  َٝ َٓ ُٖ  َكْش ُٖ  أَْخزََشَٗخ ٣َْل٠َ٤ ْر ْٛذ   حْر ػ٠َِ٘ َٝ شُ  َكذَّ َٔ ُٖ  ُػ ذ   ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ ِٖ  َٗخكِغ   َػ ِٖ  َػ شَ  حْر َٔ َّٕ  مُػ   ق حَُّ٘ز٠َِّ  أَ

 ٍَ ْْ  اَِرح»  هَخ  «.(7)  كَؤَِؿ٤زُٞح(6) ًَُشحع   ا٠َُِ ُدِػ٤ظُ

 

 : ~ ــ هخٍ حإلٓخّ ٓغِْٙٔ

ػََ٘خ َكذَّ ذُ  َٝ َّٔ َل ُٓ  ُٖ ؼ٠ََّ٘ ْر ُٔ ُْ ػََ٘خ ح ِٖ  َػْزذُ  َكذَّ َٔ ْك ُٖ  حُشَّ ٟ   ْر ِذ ْٜ ػََ٘خ ف َٓ َكذَّ ذُ  َٝ َّٔ َل ُٓ  ُٖ ِ  َػْزذِ  ْر ِٖ  هللاَّ ٤ْش   ْر َٔ ػََ٘خ ُٗ  هَخالَ  أَر٠ِ َكذَّ

ػََ٘خ ُٕ  َكذَّ ْٖ  ُعْل٤َخ ر٤َْشِ  أَر٠ِ َػ ْٖ  حُض  ٍَ  اَؿخرِش   َػ ٍَ  هَخ ٍُ  هَخ ِ  َسُعٞ ْْ  ُدِػ٠َ  اَِرح $ ق هللاَّ ًُ ّ   ا٠َُِ أََكُذ ذْ  َهَؼخ ـِ ُ٤ِْ ْٕ  كَ ِ  َؽخءَ  كَب

 َْ ْٕ  هَِؼ اِ ْْ . # طََشىَ  َؽخءَ  َٝ َُ ًُشِ  َٝ ُٖ  ٣َْز ؼ٠ََّ٘ حْر ُٔ ُْ ّ   ا٠َُِ $ ح  # (1) َهَؼخ
                                                           

 ( لم أقف على اسمه9/525قال الحافظ فً الفتح )(1)          
 (2٠41(ومسلم )2٠92اخرجه البخاري )(2)          

 . ا(من حدٌث أبً هرٌرة 2568أخرجه البخاري) (3)    
 (245/  9) - حجر ابن - الباري فتح(4)          
 (152/  5)   مسلم على النووي شرح(5)          

 (3تقدم  معنى كراع عند الحدٌث رقم )(6)          
 (359٠  )  مسلم أخرجه (٠)          



 

 12 األربعون الحسان في إجابة دعوة اإلخوان

 ا٠ُ دػ٢ )ٖٓ رِلع ك٤ٚ ٓخؿش رٖ سٝح٣ش ٣ٝئ٣ذٙ فخثٔخ ًخٕ ٖٓ ػ٠ِ اؿخرش سٝح٣ش ٝطلَٔ ~ النىوي قال

 ك٤ٚ ٣ٌٕٝٞ ٗلال فخثٔخ ًخٕ ٖٓ ػ٠ِ كِٔٚ (٣ٝظؼ٤ٖ طشى ؽخء ٝإٔ هؼْ ؽخء كبٕ ك٤ِـذ فخثْ ٝٛٞ هؼخّ

 أر٢ ػٖ حألٝعو ك٢ ٝحُطزشح٢ٗ حُط٤خُغ٢ أخشؿٚ ٓخ ٣ٝئ٣ذٙ ُزُي ف٤خٓٚ ٖٓ ٣خشؽ إٔ ُٚ حعظلذ ُٖٔ كـش

 ٝفْ أكطش ٌُْ ٝطٌِق أخخًْ )دػخًْ ق حُ٘ز٢ كوخٍ فخثْ ا٢ٗ سؿَ كوخٍ هؼخّ ا٠ُ سؿَ دػخ هخٍ ا عؼ٤ذ

 .(2)أػِْ  ٝهللا طٞرغ ٌُ٘ٚ مؼ٤ق سحٝ اع٘خدٙ ك٢ ؽجض( إٔ ٌٓخٗٚ ٣ٞٓخ

 

 :~ ٓغِْــ هخٍ حإلٓخّ 7ٔ

ػََ٘خ شِ  أَرُٞ َكذَّ ٌْ ُٖ  رَ ػََ٘خ َؽ٤ْزَشَ  أَر٠ِ ْر ـُ  َكذَّ ُٖ  َكْل ْٖ  ِؿ٤َخع   ْر ّ   َػ ِٖ  َِٛؾخ ِٖ  َػ َٖ  حْر ْٖ  ِع٤ِش٣ ٍَ  اَُٛش٣َْشسَ  أَر٠ِ َػ ٍَ  هَخ  هَخ

 ٍُ ِ  َسُعٞ ْْ  ُدِػ٠َ  اَِرح»  ق هللاَّ ًُ ذْ  أََكُذ ـِ ُ٤ِْ ْٕ  كَ ِ َٕ  كَب خ خ ًَ ًٔ َِّ  َفخثِ ٤َُِْق ْٕ  كَ اِ َٝ  َٕ خ ْلِطًشح ًَ ُٓ  ْْ ٤َِْْطَؼ  «. (3) كَ

ْؼ٠َ٘ ك٢ِ :حِْخظََِلُٞح ~ قال النىوي َٓ  ( َِّ ٤َُِْق ٍَ (  كَ ُٜٞس هَخ ْٔ ـُ ُْ ْؼَ٘خُٙ :  ح ٤َِْْذعُ  َٓ َِ  كَ ْٛ لَِشسِ  حُطََّؼخّ أِلَ ـْ َٔ ُْ ش رِخ ًَ ُْزََش ح َٝ 

َْٗلٞ أَْفَ ، َرُِيَ  َٝ اَلس َٝ ش ك٢ِ حُقَّ ـَ َػخء حُِ  ُْ٘ٚ  ، حُذ  ِٓ َٝ ُٚ ْٞ َِّ }  طََؼخ٠َُ هَ َف َٝ  ْْ ِٜ ََ {  َػ٤َِْ ه٤ِ َشحد:  َٝ ُٔ ُْ اَلس ح  حُقَّ

ْشِػ٤َّش ًُٞعِ  حُؾَّ ٞد رِخُش  ـُ حُغ  َ أ١َْ  ، َٝ ـِ اَلسِ  ٣َْؾظَ ىِ  ، كَْنَِٜخ َُُٚ  ٤َُِْلُقَ رِخُقَّ ُِظَزَش  َٝ َْٛ خٕ أَ ٌَ َٔ ُْ َٖ  ح َُْلخِمِش٣ ح َٝ  .

خ َّٓ أَ ْلِطش َٝ ُٔ ُْ ح٣َش ك٢ِ ح َٝ َٓ  حُؼَّخ٤َِٗش حُشِّ َِ  َشُٙ أَ ًْ ك٢ِ ، رِخأْلَ َخ٤َّش حأْل٠َُُٝ َٝ حْخظََِقَ  ُٓ خء َٝ َٔ ُُْؼَِ  . َرُِيَ  ك٢ِ ح

حأْلََفقّ  ْزَٛزَ٘خ ك٢ِ َٝ َٓ  ُ ذ اَل  أََّٗٚ ـِ َ٣ َ ًْ ش ك٢ِ حأْلَ َٔ ٤ُِ ُُْؼْشط َٝ اَل  ح ْٖ  ، َؿ٤ْشَٛخ ك٢ِ َٝ َٔ َؿزَُٚ  كَ ْٝ ذَ  أَ َٔ ح٣َش حِْػظَ َٝ  حُؼَّخ٤َِٗش حُشِّ

،  ٍَ َّٝ َ طَؤ ْٖ  َػ٠َِ حأْل٠َُُٝ َٝ َٓ  َٕ خ خ ًَ ًٔ ْٖ .  َفخثِ َٓ َٝ  ْْ ذَ  ٣ُِٞؿزُٚ  َُ َٔ ح٣َش ك٢ِ رِخُظَّْخ٤ِ٤شِ  حُظَّْقِش٣ق حِْػظَ َٝ ََ  ، حأْل٠َُُٝ حُشِّ َٔ َك َٝ 

ش ْٓ اَِرح.  حَُّْ٘ذد َػ٠َِ حُؼَّخ٤َِٗش ك٢ِ حأْلَ َٝ  ََ ُؿٞدِ  ه٤ِ ُٞ َ رِ ًْ ش كَؤَهَِّٚ حأْلَ َٔ اَل  ، ُُْو َِْضُٓٚ  َٝ ٣َخَدس طَ ُ  حُضِّ ٠َّٔ أِلََّٗٚ اًل  ٣َُغ ًْ ََُِٜزح ، أَ َٝ 

 ْٞ ًَُ اَل  َكَِقَ  َُ ش   َكِ٘غَ  ٣َؤْ َٔ ُ  ، رُِِْو أِلََّٗٚ َّٕ  حُطََّؼخّ َفخِكذ ٣َظََخ٤ََّ هَذْ  َٝ ظَِ٘خػٚ أَ ْٓ  كَبَِرح ، حُطََّؼخّ ك٢ِ ٣َْؼظَوِذَٛخ ُُِؾْزَٜش   حِ

 ََ ًَ ش أَ َٔ ٍَ  ُُْو َزح ، حُظََّخ٤ َ َرُِيَ  َصح ٌَ فَ  َٛ شِ  َفشَّ َٔ خَػش رِخُِ ْو َٔ ْٖ  َؿ خ.  أَْفَلخرَ٘خ ِٓ َّٓ أَ خثِْ َٝ ُ  ِخاَلف كاََل  حُقَّ ذ اَل  أََّٗٚ ـِ َ٣ 

 ِٚ َ َػ٤َِْ ًْ ْٖ  ، حأْلَ ٌِ َُ  ْٕ َٕ  اِ خ ًَ ٚٓ ْٞ ْْ  كَْشًمخ َف ضْ  َُ ـُ َ٣  َُُٚ َ ًْ َّٕ  حأْلَ ُْلَْشك أِلَ ٞص اَل  ح ـُ ُُْخُشٝؽ ٣َ ُْ٘ٚ  ح ِٓ ،  ْٕ اِ َٝ  َٕ خ  َْٗلاًل  ًَ

ُْلِْطش َؿخصَ  طَْشًٚ ح َٝ  . ْٕ ِ َٕ  كَب خ ٓٚ حُطََّؼخّ َفخِكذ َػ٠َِ ٣َُؾنّ  ًَ ْٞ ُْلِْطش كَخأْلَْكَنَ َف ااِلَّ  ، ح خّ َٝ َٔ ّ كَبِْط ْٞ هللَاَّ .  حُقَّ َٝ 

 .(4)أَْػَِْ

 ~ :ــ هخٍ حإلٓخّ حُزخخس١ 8ٔ

ػََ٘خ ُٖ  َكذَّ َُْلَغ ُٖ  ح ر٤ِغِ  ْر ػََ٘خ حُشَّ ؿِ  أَرُٞ َكذَّ َٞ ْٖ  حأْلَْك ْٖ  حأْلَْؽَؼغِ  َػ ٣َِٝشَ  َػ َؼخ ُٓ  ِٖ ٣ْذ   ْر َٞ ٍَ  ُع ُْزََشحءُ  هَخ ُٖ  ح  م َػخِصد   ْر

َشَٗخ َٓ ََٜٗخَٗخ رَِغْزغ  $ ق حَُّ٘ز٢ِ   أَ َٝ  ْٖ َشَٗخ َعْزغ   َػ َٓ ِش٣لِ  رِِؼ٤َخَدسِ  أَ َٔ ُْ حطِّزَخعِ  ح َ٘خَصسِ  َٝ ـِ ُْ ٤ضِ  ح ِٔ طَْؾ َُْؼخِهظِ  َٝ اِْرَشحسِ  ح َٝ 

 ِْ ُْوََغ َْٗقشِ  ح َٝ  ِّ ْظُِٞ َٔ ُْ اِْكَؾخءِ  ح َٝ  ِّ اَل اَِؿخرَشِ  حُغَّ حِػ٢ َٝ ََٜٗخَٗخ حُذَّ َٝ  ْٖ ِْ  َػ حط٤ِ َٞ ْٖ  حُزََّٛذِ  َخ َػ شِ  آ٤َِٗشِ  َٝ ُْلِنَّ ْٖ  ح َػ ٤َخػِشِ  َٝ َٔ ُْ  ح

٤َّشِ  ُْوَغِّ ح ْعظَْزَشمِ  َٝ حإْلِ ٣زَخِؽ  َٝ حُذِّ َٝ(5)# 

                                                                                                                                                                                                                 
 (143٠  )   مسلم صحٌح(1)          
 (248/  9) - حجر ابن - الباري فتح(2)          

 
 (1431  )  مسلم اخرجه(3)          
 (236/ 9)   مسلم على النووي شرح(4)          
 (2٠66ومسلم )(51٠5  )البخاري  اخرجه(5)          
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 :  ~ ــ هخٍ حإلٓخّ ٓغ9ِْٔ

ػََ٘خ  َكذَّ ُٖ  ٣َْل٠َ٤ َٝ ٍَ  ٣َْل٠َ٤ ْر خُِيِ  َػ٠َِ هََشْأصُ  هَخ َٓ  ِٖ ْٖ  أََٗظ   ْر ِٖ  اِْعَلخمَ  َػ ِ  َػْزذِ  ْر ِٖ  هللاَّ َِْلشَ  أَر٠ِ ْر ُ  هَ غَ  أََّٗٚ ِٔ  أََٗظَ  َع

 َٖ خُِي   ْر ٍُ  آَ ٍَ  ٣َوُٞ َِْلشَ  أَرُٞ هَخ ِّّ  َه ْ   ألُ ْؼضُ  هَذْ  ُع٤َِْ ِٔ صَ  َع ْٞ ٍِ  َف ِ  َسُعٞ ِٚ  أَْػِشفُ  َمِؼ٤لًخ   ق هللاَّ ٞعَ  ك٤ِ ـُ ُْ َْ  ح َْ٘ذىِ  كََٜ  ِػ

 ْٖ ْٖ  أَْهَشحًفخ كَؤَْخَشَؿضْ  ْْ َٗؼَ  هَخَُضْ  َؽ٢ْء   ِٓ َّْ  َؽِؼ٤ش   ِٓ خًسح أَْخَشَؿضْ  ػُ َٔ ُُْخْزضَ  ََُٜخ ِخ ِٚ  كََِلَّْظخ َّْ  رِزَْؼِن ْظُٚ  ػُ ر٠ِ طَْلضَ  َدعَّ ْٞ  ػَ

ْط٠ِ٘ َسدَّ َٝ  ِٚ َّْ  رِزَْؼِن ٍِ  ا٠َُِ أَْسَعَِْظ٠ِ٘ ػُ ِ  َسُعٞ ٍَ   ق هللاَّ ِٚ  كََزَْٛزضُ  هَخ َؿْذصُ  رِ َٞ ٍَ  كَ ِ  َسُعٞ ذِ  ك٠ِ َؿخًُِغخ ق هللاَّ ـِ ْغ َٔ ُْ َؼُٚ  ح َٓ َٝ 

ضُ  حَُّ٘خطُ  ْٔ ْْ  كَوُ ِٜ ٍَ  َػ٤َِْ ٍُ  كَوَخ ِ  َسُعٞ َِْلشَ  أَرُٞ أَْسَعَِيَ  $ ق هللاَّ ٍَ . # هَ ِْضُ  هَخ ْْ  كَوُ ٍَ . ََٗؼ ّ   $ كَوَخ ِْضُ . # أََُِطَؼخ ْْ  كَوُ . ََٗؼ

 ٍَ ٍُ  كَوَخ ِ  َسُعٞ ْٖ  قهللاَّ َٔ َؼُٚ  ُِ ُٓٞح $ َٓ ٍَ #هُٞ ْٗطََِنَ  . هَخ ْٗطََِْوضُ  كَخ ح َٝ  َٖ ْْ  ر٤َْ ِٜ َِْلشَ  أَرَخ ِؿْجضُ  َكظ٠َّ أ٣َِْذ٣ ٍَ  كَؤَْخزَْشطُُٚ  هَ  كَوَخ

َِْلشَ  أَرُٞ َّّ  ٣َخ (1)هَ ْ   أُ ٍُ  َؿخءَ  هَذْ  ُع٤َِْ ِ  َسُعٞ ٤َُْظَ  رِخَُّ٘خطِ  ق هللاَّ َْ٘ذَٗخ َٝ خ ِػ َٓ  ْْ ُٜ ُٔ ُ  كَوَخَُضِ  ُْٗطِؼ َسُعُُُٞٚ  هللاَّ َٝ  ُْ ٍَ  - أَْػَِ  - هَخ

ْٗطََِنَ  َِْلشَ  أَرُٞ كَخ ٍَ  َُو٠َِ  َكظ٠َّ هَ ِ  َسُعٞ ََ  ق هللاَّ ٍُ  كَؤَْهزَ ِ  َسُعٞ َؼُٚ  ق  هللاَّ ٍَ  َدَخالَ  َكظ٠َّ َٓ ٍُ  كَوَخ ِ  َسُعٞ ٠ $ ق هللاَّ ِّٔ خ َُِٛ َٓ 

َْ٘ذىِ  َّّ  ٣َخ ِػ ْ   أُ ُُْخْزضِ  رَِزُِيَ  كَؤَطَضْ . # ُع٤َِْ شَ  ح َٓ َ ِٚ  كَؤ ٍُ  رِ ِ  َسُعٞ ػَ  كَلُضَّ   ق هللاَّ ِٚ  َقَشصْ َٝ ّ   َػ٤َِْ ْ   أُ شً  ُع٤َِْ ٌَّ ْظُٚ  ََُٜخ ُػ َٓ َّْ  كَؤََد  ػُ

 ٍَ ِٚ  هَخ ٍُ  ك٤ِ ِ  َسُعٞ خ  ق هللاَّ ُ  َؽخءَ  َٓ ْٕ  هللاَّ ٍَ  أَ َّْ  ٣َوُٞ ٍَ  ػُ ْٕ  $ هَخ َٕ . # َُِؼَؾَشس   حْثَز ْْ  كَؤَِر ُِٞح َُُٜ ًَ َ َّْ  َؽزُِؼٞح َكظ٠َّ كَؤ  َخَشُؿٞح ػُ

 َّْ ٍَ  ػُ ْٕ  $ هَخ َٕ . # َُِؼَؾَشس   حْثَز ْْ  كَؤَِر ُِٞح َُُٜ ًَ َ َّْ  َؽزُِؼٞح َكظ٠َّ كَؤ َّْ  َخَشُؿٞح ػُ ٍَ  ػُ ْٕ  $ هَخ ََ  َكظ٠َّ. # َُِؼَؾَشس   حْثَز ًَ ُّ  أَ ْٞ ُْوَ  ح

 ْْ ُ  ِٜ َؽزُِؼٞح ًُ َٝ  ُّ ْٞ ُْوَ ح َٝ  َٕ ْٝ  َسُؿالً  َعْزُؼٞ َٕ  أَ خُٗٞ َٔ  .(2)ػَ

 

 : ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حُزخخس١ٕٓ

ػََ٘خ   ِٕ  أَرُٞ َكذَّ خ َٔ ٘ ْؼ ٍَ  حُ ػََ٘خ هَخ شُ  َكذَّ ِٔ ْؼظَ ُٓ  ُٖ َٕ  ْر خ َٔ ٍَ  ُع٤َِْ ػََ٘خ هَخ ػََ٘خ أَر٢ِ َكذَّ َٕ  أَرُٞ َكذَّ خ َٔ ْٖ  ُػْؼ ِٖ  َػْزذِ  َػ َٔ ْك ِٖ  حُشَّ  أَر٢ِ ْر

 َّٕ أَ ش  ٌْ لَّشِ  أَْفَلخدَ  رَ خُٗٞح حُق  َّٕ  كُوََشحءَ  أَُٗخًعخ ًَ أَ ٍَ  ق حَُّ٘ز٢َِّ  َٝ ْٖ  هَخ َٓ  َٕ خ َْ٘ذُٙ  ًَ ُّ  ِػ ِٖ  َهَؼخ ٤َِْْزَٛذْ  حْػ٤َْ٘ ْٕ  رِؼَخُِغ   كَ اِ  أَْسرَغ   َٝ

ظ   ِٓ ْٝ  كََخخ َّٕ  َعخِدط   أَ أَ ش   أَرَخ َٝ ٌْ ْٗطََِنَ  رِؼاََلػَش   َؿخءَ  رَ ٍَ  رَِؼَؾَشس  ق   حَُّ٘ز٢ِ   كَخ َٞ  هَخ أَر٢ِ أََٗخ كَُٜ َٝ ٢ ِّٓ أُ ٍَ  أَْدِس١ كاََل  َٝ  هَخ

َشأَط٢ِ ْٓ ح َٝ   ّ َخخِد َٖ  ر٤َََْ٘٘خ َٝ ر٤َْ ش   أَر٢ِ ر٤َْضِ  َٝ ٌْ َّٕ  رَ اِ ش   أَرَخ َٝ ٌْ ْ٘ذَ  طََؼؾ٠َّ رَ َّْ  ق حَُّ٘ز٢ِِّ  ِػ ُِْؼَؾخءُ  ُف٤َِِّضْ  َك٤ْغُ  َُزِغَ  ػُ َّْ  ح  َسَؿغَ  ػُ

خءَ  ق حَُّ٘ز٢ِ   طََؼؾ٠َّ َكظ٠َّ كََِزِغَ  ـَ خ رَْؼذَ  كَ َن٠ َٓ َٓ  ْٖ ِٓ  َِ خ ح٤َُِّْ ُ  َؽخءَ  َٓ َشأَطُُٚ  َُُٚ  هَخَُضْ  هللاَّ ْٓ خ ح َٓ ْٖ  َكزََغيَ  َٝ ْٝ  أَْم٤َخكِيَ  َػ  أَ

ٍَ  َم٤ْلِيَ  هَخَُضْ  خ هَخ َٓ َٝ ْْ  أَ ِٜ ٤ْظ٤ِ ح هَخَُضْ  َػؾَّ ْٞ ٢ءَ  َكظ٠َّ أَرَ ـِ ح ُػِشُمٞح هَذْ  طَ ْٞ ٍَ  كَؤَرَ ٍَ  كَخْخظَزَؤْصُ  أََٗخ كََزَْٛزضُ  هَخ ْ٘ؼَُش  ٣َخ كَوَخ ُؿ

ذَّعَ  ـَ َعذَّ  كَ َٝ  ٍَ هَخ ُِٞح َٝ ٍَ  ٤َِ٘ٛجًخ اَل  ًُ ِ  كَوَخ هللاَّ ُٚ  اَل  َٝ ُٔ ُْ  أَرًَذح أَْهَؼ ح٣ْ َٝ  ِ خ هللاَّ َّ٘خ َٓ ْٖ  َٗؤُْخزُ  ًُ ش   ِٓ َٔ ْٖ  َسرَخ ااِلَّ  ُُْو ؼَشُ  أَْعلََِِٜخ ِٓ ًْ  أَ

َْٜ٘خ ِٓ  ٍَ َفخَسصْ  َؽزُِؼٞح َكظ٠َّ ٣َْؼ٢ِ٘ هَخ ؼَشَ  َٝ ًْ خ أَ َّٔ خَٗضْ  ِٓ ًَ  ََ ش   أَرُٞ ا٤ََُِْٜخ كَََ٘ظشَ  َرُِيَ  هَْز ٌْ خ ٢َِٛ  كَبَِرح رَ َٔ ًَ  َ٢ِٛ  ْٝ ؼَشُ  أَ ًْ  أَ

َْٜ٘خ ِٓ  ٍَ ِٚ  كَوَخ َشأَطِ ْٓ خ كَِشحط   ر٢َِ٘ أُْخضَ  ٣َخ اِل سِ  اَل  هَخَُضْ  ََٛزح َٓ هُشَّ ٢َِٜ  َػ٢ِ٘٤ْ َٝ َُ  َٕ ؼَشُ  ح٥ْ ًْ َْٜ٘خ أَ ِٓ  ََ حص   رِؼَاَلعِ  َرُِيَ  هَْز شَّ َٓ 

 ََ ًَ َ َْٜ٘خ كَؤ ش   أَرُٞ ِٓ ٌْ ٍَ  رَ هَخ خ َٝ َٔ َٕ  اَِّٗ خ ْٖ  َرُِيَ  ًَ ِٓ  ِٕ ٤َُ٘ٚ  ٣َْؼ٢ِ٘ حُؾ٤َّْطَخ ِٔ َ٣  َّْ ََ  ػُ ًَ َْٜ٘خ أَ شً  ِٓ َٔ َّْ  ُُْو ََِٜخ ػُ َٔ  ق حَُّ٘ز٢ِِّ  ا٠َُِ َك

َْ٘ذُٙ  كَؤَْفزََلضْ  َٕ  ِػ خ ًَ َٖ  ر٤َََْ٘٘خ َٝ ر٤َْ َٝ   ّ ْٞ َن٠ َػْوذ   هَ َٔ َُ  كَ هََ٘خ حأْلََؿ غَ  َسُؿاًل  َػَؾشَ  حْػَ٘خ كَلَشَّ َٓ  َِّ ًُ   َ ْْ  َسُؿ ُْٜ٘ ُ  أَُٗخط   ِٓ  هللاَّ

 ُْ ْْ  أَْػَِ غَ  ًَ َٓ  َِّ ًُ   َ ًَ  َسُؿ َ َْٜ٘خ ُِٞحكَؤ ِٓ  َٕ ُؼٞ َٔ ْٝ  أَْؿ خ أَ َٔ ًَ  ٍَ  #  (3)هَخ

                                                           
 واسمه زٌد بن سهل األنصاري زوج أم سلٌم والدة أنس(1)          
 (2٠4٠( ومسلم )35٠8البخاري )اخرجه (2)          
 (2٠5٠(ومسلم )3581(و)6141(و)6٠2اخرجه البخاري )(3)          



 

 14 األربعون الحسان في إجابة دعوة اإلخوان

: كخخظزؤص : أ١ حخظل٤ض ًٝخٕ حخظلخإٙ خٞكخً ٖٓ خقخّ أر٤ٚ ألٗٚ ُْ ٣ٌٖ ك٢ حُٔ٘ضٍ ٖٓ حُشؿخٍ ؿ٤شٙ  قىله

 أٝ ألٗٚ أٝفخٙ رْٜ  .

 رُي إٔ ُٚ طز٤ٖ كِٔخ حألم٤خف كن ك٢ كشه أٗٚ ٓ٘ٚ ظ٘خ حر٘ٚ ػ٠ِ ا رٌش أر٢ ٖٓ رُي ًَٝ القزطيب:  قال

 أ١ خزش ٛٞ اٗٔخ ػ٤ِْٜ رذػخء ٤ُظ اٗٚ ٝه٤َ ٣طؼٔٚ ال إٔ ٝكِق ٤٘ٛجخ ال ًِٞح روُٞٚ أدرْٜ حألم٤خف ٖٓ ًخٕ

 .     أم٤خكٚ ال أِٛٚ رزُي خخهذ اٗٔخ حُغلخهغ٢ ٝهخٍ ٝهظٚ ك٢ رٚ طظٜ٘ٞح ُْ

 ُؤش( ٜٓ٘خ أًَ ػْ (هُٞٚ) أرذح أهؼٔٚ ال ٝهللا (هُٞٚ ٝٛٞ ٤ٔ٣٘ٚ( ٣ؼ٢٘ حُؾ٤طخٕ ٖٓ رُي ًخٕ اٗٔخ) :قىله

 حُز٤خٕ  ألؿَ ٝحكذ أٗٚ ٓغ حألًَ ٝطٌشحس

 ٖٓ كٞحثذ حُلذ٣غ :ــ 

 إٔ ُْٜ ٣٘زـ٢ حألم٤خف إٔ ٝك٤ٚ حُٔ٘ضٍ فخكذ ٣ِضّ ٓخ حُن٤ق خذٓش ٖٓ ٣ِضْٜٓ ٝحألَٛ حُُٞذ إٔ ك٤ٚ

 ٝك٤ٚ حُزشًش ك٤ٚ ظٜشص هؼخّ ٖٓ حألًَ ٝك٤ٚ دٝٗٚ حُطؼخّ ػ٠ِ ٣ظٜخكظٞح ٝال حُذحس فخكذ ٣ٝ٘ظظشٝح ٣ظؤدرٞح

 حُلنَ . ألَٛ رشًظٚ طشؿ٠ ٓخ اٛذحء

 

 
 :  ~ ــ قال اإلمام الطبراني21 

ػََ٘خ ُْ  َكذَّ ُْوَخِع َُْخطَّخر٢ِ   َػزَّخد   رٖ ح ػََ٘خ ، ح ََ  أَر٢ِ رٖ اِْعَلخمُ  َكذَّ ػََ٘خ اِْعَشحث٤ِ ػََ٘خ ، حألَْػ٠َِ َػْزذُ  ،َكذَّ  َعِؼ٤ذ   َكذَّ

َش٣ِْش١   ـُ ُْ ػََ٘خ ، ح ْسدِ  أَرُٞ َكذَّ َٞ ُْ ْٖ  ، ح ذ   أَر٢ِ َػ َّٔ َل ُٓ  ِّ٢ ِٓ َُْلْنَش ْٖ  ، ح ٍَ  ،ا أ٣َ ٞدَ  أَر٢ِ َػ أَر٢ِ ق َُِِّ٘ز٢ِِّ  َفَْ٘ؼضُ :  هَخ ش   َٝ ٌْ  رَ

خ ًٓ خ هَْذسَ  هََؼخ خ َٓ َٔ ل٤ُِٜ ٌْ خ ، ٣َ َٔ ِٚ  كَؤَط٤َْظُُٜ ٍَ  ، رِ ٍُ  ٢ُِ كَوَخ ِ  َسُعٞ َٖ  ٢ُِ كَخْدعُ  حْرَٛذْ $: ق هللاَّ ْٖ  ػَالػ٤ِ َْٗقخسِ  أَْؽَشحفِ  ِٓ  #حألَ

ِْضُ  ، َرُِيَ  َػ٢ََِّ  كََؾنَّ  ، خ:  هُ ِْ٘ذ١ َٓ ؤ٢َِّٗ ، أَِص٣ُذُٙ  َؽ٢ْء   ِػ ٌَ ِْضُ  كَ لَّ ـَ ٍَ  ، طَ َٖ  ٢ُِ كَخْدعُ  حْرَٛذْ $:  كَوَخ ْٖ  ػاَلػ٤ِ  أَْؽَشحفِ  ِٓ

َْٗقخسِ  ْْ  ، #حألَ طُُٜ ْٞ خُءٝح كََذَػ ـَ ٍَ  ، كَ ٞح$:  كَوَخ ُٔ ُِٞح ،# حْهَؼ ًَ َ َّْ  ، َفَذُسٝح َكظ٠َّ كَؤ ُِٜذٝح ػُ ُ  َؽ ٍُ  أََّٗٚ ِ  َسُعٞ َّْ  ، ق هللاَّ  ػُ

ََ  رَخ٣َُؼُٞٙ  ْٕ  هَْز َّْ  ، ٣َْخُشُؿٞح أَ ٍَ  ػُ َٖ  ٢ُِ كَخْدعُ  حْرَٛذْ $:  هَخ ْٖ  ِعظ٤ِّ َْٗقخسِ  أَْؽَشحفِ  ِٓ ٍَ  ، #حألَ دَ  أَرُٞ هَخ ِ :  ا أ٣َٞ  هللاَّ  ألََٗخ َٝ

 َٖ دُ  رِِغظ٤ِّ َٞ ٢ِّ٘ أَْؿ ِٓ  َٖ ٍَ  ، رِخُؼَّالػ٤ِ ْْ :  هَخ طُُٜ ْٞ ٍَ  ، كََذَػ ٍُ  كَوَخ ِ  َسُعٞ هَّلُٞح$:  ق هللاَّ َٞ ُِٞح ،# طَ ًَ َ َّْ  ، َفَذُسٝح َكظ٠َّ كَؤ  ػُ

ُِٜذٝح ُ  َؽ ٍُ  أََّٗٚ ِ  َسُعٞ َّْ  ، ق هللاَّ ََ  رَخ٣َُؼُٞٙ  ػُ ْٕ  هَْز َّْ  ، ٣َْخُشُؿٞح أَ ٍَ  ػُ َٖ  ٢ُِ كَخْدعُ  حْرَٛذْ $:  هَخ َٖ  طِْغِؼ٤ َْٗقخسِ  ِٓ ٍَ  ،# حألَ  هَخ

دُ  كأَلََٗخ:  َٞ َٖ  أَْؿ َٖ  رِخُظِّْغِؼ٤ ظ٤ِّ حُغِّ َٝ ٢ِّ٘ ِٓ  َٖ ٍَ  ، رِخُؼَّالػ٤ِ ْْ :  هَخ طُُٜ ْٞ ُِٞح كََذَػ ًَ َ َّْ  ، َفَذُسٝح َكظ٠َّ كَؤ ُِٜذٝح ػُ ُ  َؽ ٍُ  أََّٗٚ ِ  َسُعٞ  هللاَّ

َّْ  ، ق ََ  رَخ٣َُؼُٞٙ  ػُ ْٕ  هَْز ََ  ، ٣َْخُشُؿٞح أَ ًَ َ ْٖ  كَؤ ِٓ ٢ ِٓ خثَش   َرُِيَ  َهَؼخ ِٓ  َٕ خُٗٞ َٔ ػَ ْْ  َسُؿال َٝ ُ  ِٜ ًُ  َٖ َْٗقخسِ  ِٓ  .(1) . حألَ

 

 :  ~ ــ هخٍ حإلٓخّ أرٞ دحٝدٕٕ

 هخٍ حألٗقخس ٖٓ سؿَ ػٖ أر٤ٚ ػٖ ٤ًِذ رٖ ػخفْ أخزشٗخ ادس٣ظ حرٖ أخزشٗخ حُؼالء رٖ ٓلٔذ كذػ٘خ

 هزَ ٖٓ أٝعغ»  حُلخكش ٣ٞف٠ حُوزش ػ٠ِ ٝٛٞ قهللا سعٍٞ كشأ٣ض ؿ٘خصس ك٠ ق هللا سعٍٞ ٓغ خشؿ٘خ

 حُوّٞ ٝمغ ػْ ٣ذٙ كٞمغ رخُطؼخّ ٝؿ٠ء كـخء حٓشأس دحػ٠ حعظوزِٚ سؿغ كِٔخ«.  سأعٚ هزَ ٖٓ أٝعغ سؿ٤ِٚ
                                                           

 (6/94(والبٌهقً فً الدالئل)4/252اخرجه الطبرانً )(1)
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 كؤسعِض«.  أِٜٛخ ارٕ رـ٤ش أخزص ؽخس ُلْ أؿذ»  هخٍ ػْ كٔٚ ك٠ ُؤش ٣ِٞى ق هللا سعٍٞ آرخإٗخ ك٘ظش كؤًِٞح

 ؽخس حؽظشٟ هذ ٢ُ  ؿخس ا٠ُ كؤسعِض أؿذ كِْ ؽخس ٠ُ ٣ؾظشٟ حُزو٤غ ا٠ُ أسعِض ا٠ٗ هللا سعٍٞ ٣خ هخُض حُٔشأس

 أهؼ٤ٔٚ»  ق هللا سعٍٞ كوخٍ. رٜخ ا٠ُ كؤسعِض حٓشأطٚ ا٠ُ كؤسعِض ٣ٞؿذ كِْ رؼٜٔ٘خ رٜخ ا٢ُ أسعَ إٔ

 «.(1) حألعخسٟ

 ا٠ُ ٣لظخؿٕٞ ٝال ػذٍٝ ألْٜٗ طئػش؛ ال حُقلخرش ؿٜخُش إٔ ٝٓؼِّٞ ٓزْٜ، حألٗقخس ٖٓ :ػٖ سؿَ قىله

 طنش ال ٝك٤ْٜ ٝطنش، طئػش ؿ٤شْٛ ك٢ ٝحُـٜخُش ،ق سعُٞٚ ٝػ٘خء ػ٤ِْٜ ٝؿَ ػض هللا ػ٘خء رؼذ ٖٓ طؼذ٣َ

 .(2)طئػش،  ٝال

 : ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حُزخخس١ٖٕ

ػََ٘خ   ش   أَرُٞ َكذَّ َٔ ْؼ ػََ٘خ َٓ حِسعِ  َػْزذُ  َكذَّ َٞ ُْ ػََ٘خ ح ُٖ  أ٣َ ٞدُ  َكذَّ شَ  أَر٢ِ ْر َٔ ٤ ِٔ ْٖ  طَ ِْ  َػ ُْوَخِع ْٖ  ح َْٛذ  َػ ٍَ  مَص  هَخ

َّ٘خ ْ٘ذَ  ًُ َٕ  احأْلَْؽَؼِش١ِّ  َُٓٞع٠ أَر٢ِ ِػ خ ًَ َٖ  ر٤َََْ٘٘خ َٝ ر٤َْ َُْل٢ِّ  ََٛزح َٝ ْٖ  ح ِٓ   ّ ّ   كَؤُط٢َِ  اَِخخء   َؿْش ِٚ  رِطََؼخ ُْ  ك٤ِ ك٢ِ َدَؿخؽ   َُْل َٝ 

 ِّ ْٞ ُْوَ َ   ح شُ  َؿخُِظ   َسُؿ َٔ ْْ  أَْك ُٕ  كََِ ْٖ  ٣َْذ ِٓ  ِٚ ِٓ ٍَ  هََؼخ ُٕ  هَخ ٍَ  َسأ٣َْضُ  كَوَذْ  حْد ِ  َسُعٞ َُ  ق هللاَّ ًُ ُْ٘ٚ  ٣َؤْ ِٓ  ٍَ ََ  َسأ٣َْظُُٚ  ا٢ِِّٗ هَخ ًَ  أَ

ْٕ  كََلَِْلضُ  كَوَِزْسطُُٚ  َؽ٤ْجًخ َُِٚ  اَل  أَ ًُ ٍَ  آ ُٕ  كَوَخ ْٝ  أُْخزِْشىَ  حْد ْػيَ  أَ ْٖ  َٗلَش   ك٢ِ ق حَُّ٘ز٢َِّ  أَط٤َْضُ  ا٢ِِّٗ أَُكذِّ ِٓ  َٖ حكَْوظُُٚ  حأْلَْؽَؼِش٤ِّ٣ َٞ  كَ

 َٞ ُٛ َٝ  ُٕ َٞ  َؿْنزَخ ُٛ َٝ  ُْ خ ٣َْوِغ ًٔ ْٖ  ََٗؼ ِٓ  ِْ َذهَشِ  ََٗؼ َِْ٘خُٙ  حُقَّ َٔ ْٕ  كََلَِقَ  كَخْعظَْل ََِ٘خ اَل  أَ ِٔ ٍَ  ٣َْل خ$ هَخ ِْ٘ذ١ َٓ خ ِػ َٓ  ْْ ٌُ ُِ ِٔ  أَْك

 ِٚ َّْ  #َػ٤َِْ ٍُ  أُط٢َِ  ػُ ِ  َسُعٞ ْٜذ   ق هللاَّ ْٖ  رَِ٘ ِٓ   َ ٍَ  اِرِ َٖ  كَوَخ َٕ  أ٣َْ َٖ  حأْلَْؽَؼِش٣ٞ  َٕ  أ٣َْ ٍَ  حأْلَْؽَؼِش٣ ٞ ظَ  كَؤَْػطَخَٗخ هَخ ْٔ د   َخ ْٝ  ُؿشَّ  َر

َسٟ ِْضُ  رَِؼ٤ذ   َؿ٤ْشَ  كََِزِْؼَ٘خ حُز  ٍُ  َِٗغ٢َ  أِلَْفَلخر٢ِ كَوُ ِ  َسُعٞ ٤َُ٘ٚ  ق هللاَّ ِٔ َ٣  ِ هللاَّ َٞ ْٖ  كَ َِْ٘خ َُجِ لَّ ـَ ٍَ  طَ ِ  َسُعٞ ٤َُ٘ٚ   ق هللاَّ ِٔ  ُْٗلِِقُ  اَل  ٣َ

َِْ٘خ ق حَُّ٘ز٢ِِّ  ا٠َُِ كََشَؿْؼَ٘خ أَرًَذح ٍَ  ٣َخ كَوُ ِ  َسُعٞ َِْ٘خىَ  اَِّٗخ هللاَّ َٔ ْٕ  كََلَِْلضَ  حْعظَْل ََِ٘خ اَل  أَ ِٔ ٤َ٘يَ  َِٗغ٤ضَ  أََّٗيَ  كَظَََّ٘٘خ طَْل ِٔ َ٣  ٍَ  كَوَخ

$ َّٕ َ  اِ َٞ  هللاَّ ُٛ  ْْ ٌُ َِ َٔ ِ  ا٢ِِّٗ َك هللاَّ َٝ  ْٕ ُ  َؽخءَ  اِ ٖ   َػ٠َِ أَْكِِقُ  اَل  هللاَّ ٤ ِٔ َْٜ٘خ َخ٤ًْشح َؿ٤َْشَٛخ كَؤََسٟ ٣َ َٞ  حَُِّز١ أَط٤َْضُ  ااِلَّ  ِٓ  َخ٤ْش   ُٛ

ِْظَُٜخ طََلَِّ َٝ(3)# 

ِٖ "  :ك٢ِ  ~ فائذة قال اإلهام ابي القين ْٖ " : (4) حُّقِل٤َل٤ْ ّٕ  َُٓٞع٠ أَر٢ِ َكِذ٣غِ  ِٓ ََ $  ق حُّ٘ز٢ِّ  أَ ًَ َْ  أَ  حُّذَؿخؽِ  َُْل

# َٞ ُٛ ٠َُ ك٢ِ َسْهذ   َكخسّ  َٝ ْٝ ِؼَذسِ  َػ٠َِ َخل٤ِق   حأْلَ َٔ ُْ ِْ  َعِش٣غُ  ح َُْْٜن ِْوِ  َؿ٤ّذُ  ح َُْخ خؽِ  ك٢ِ ٣َِض٣ذُ  ح َٓ ٢ِّ٘  حُّذ َٔ ُْ ح ٣َُقل٢ّ َٝ َٝ 

صَ  ْٞ ُٖ  حُّق ٣َُلّغ َٝ  َٕ ْٞ ١ حُِّ ّٞ ٣ُوَ َٝ  ََ َُْؼْو ُّذُ  ح َٞ ُ٣ خ َٝ ًٓ َٞ  َؿ٤ًّذح َد ُٛ َٝ   َ خثِ ٍُ  حُّشهُٞرَشِ  ا٠َُ َٓ ٣ُوَخ َٝ  ّٕ شَ  ا َٓ َٝ َذح ُٓ  ِٚ ِِ ًْ  طُِٞسعُ  أَ

اَل  حُّْ٘وِشطُ   . َرُِيَ  ٣َْؼزُضُ  َٝ

 [ ُْ ُْ  [ حُّذ٣يِ  َُْل َُْل ُٖ  حُّذ٣يِ  َٝ َضحًؿخ أَْعَخ ِٓ  َّ أَهَ َُْؼظ٤ِنُ  ُسهُٞرَشً  َٝ ح َٝ  ُْٚ٘ حء   ِٓ َٝ ْ٘لَغُ  َد ْ٘ؾَ  ٣َ ُْوَُُٞ َٞ  ح حُّشْر حُّش٣َخفَ  َٝ َٝ 

٤ِِظَشَ  ـَ ُْ خءِ  هُزِخَ  اَرح ح َٔ ِْ  رِ ُْوُْشهُ حُّؾْزغِ  ح َخِق٤َّٜخ َٝ ٞدُ  َٝ ُٔ ْل َزحءِ  َٓ ـِ ُْ ِّ  َعِش٣غُ  ح َِٜنخ ْٗ ُْلََشحِس٣ؾُ  حاِل ح ِْ  َعِش٣َؼشُ  َٝ َُْْٜن  ح

٤ََِّ٘ش   ُّ  ُِِطّْزِغ ، ُٓ حُّذ ُّذُ  َٝ َٞ ظَ ُٔ ُْ َْٜ٘خ ح ِٓ   ّ  أٛـ رخخظقخس .(5)  َؿ٤ّذ   َُِط٤ق   َد

 :   ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حُزخخس١ٕٗ

                                                           
 ~(وصححه األلبانً 3332اخرجه ابو داود)(1)
 (36٠/  1٠) - العباد المحسن عبد ـ داود أبً سنن شرح(2)
 
 (1946سلم )(وم5518اخرجه البخاري)(3)
 (.1649( مسلم )551٠أخرجه البخاري )(4)
 (348/  4)   العباد خٌر هدي فً المعاد زاد(5)
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ػََ٘خ   ِٖ  َػْزذُ  َكذَّ َٔ ْك ُٖ  حُشَّ ٍَ  َؽ٤ْزَشَ  ْر ُٖ  أَْخزََش٢ِٗ هَخ ُْلَُذ٣ْيِ  أَر٢ِ حْر ْٖ  ح ِٖ  َػ ْٖ  ِرْثذ   أَر٢ِ حْر ْوزُِش١ِّ  َػ َٔ ُْ ْٖ  ح َُٛش٣َْشسَ  أَر٢ِ َػ

ْ٘ضُ  ا ًُ  : ٍَ ُّ  هَخ َُْض َٖ  رَْط٢ِ٘ ُِِؾزَغِ   ق حَُّ٘ز٢َِّ  أَ َُ  اَل  ِك٤ ًُ ٤شَ  آ ِٔ َُْخ اَل  ح ُْزَظُ  َٝ َُْلِش٣شَ  أَ اَل  ح َٝ ٢ِ٘ ُٓ ٕ   ٣َْخُذ اَل  كاَُل  كاَُلَٗشُ  َٝ

ُِْقنُ  أُ َُْلْقزَخءِ  رَْط٢ِ٘ َٝ أَْعظَْوِشةُ  رِخ َٝ  ََ ُؿ ٢َِٛ  ح٣٥َْشَ  حُشَّ ِؼ٢ َٝ ْ٘وَِِذَ  ٢ْ ًَ  َٓ ٢ِ٘ ر٢ِ ٣َ َٔ َخ٤ْشُ  ك٤َُْطِؼ ِٖ  حَُّ٘خطِ  َٝ ٤ًِ َغخ َٔ ِْ ُِ 

ُٖ  َؿْؼلَشُ  ْ٘وَِِذُ  هَخُِذ   أَر٢ِ ْر َ٘خ رَِ٘خ ٣َ ُٔ خ ك٤َُْطِؼ َٓ  َٕ خ ِٚ  ك٢ِ ًَ ْٕ  َكظ٠َّ ر٤َْظِ َٕ  اِ خ شَ  ا٤ََُِْ٘خ ٤َُُْخِشؽُ  ًَ ٌَّ ُُْؼ  َؽ٢ْء   ك٤َِٜخ ٤َُْظَ  (1)ح

َخ َِْؼنُ  كََْ٘ؾظَوٜ  خ كََ٘  .(2)ك٤َِٜخ  َٓ

 

 :    ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حُزخخس١ٕ٘

ػََ٘خ  ذُ  َكذَّ َّٔ َل ُٓ  ُٖ ػََ٘خ ٣ُُٞعقَ  ْر ُٕ  َكذَّ ْٖ  ُعْل٤َخ ؼِ  َػ َٔ ْٖ  حأْلَْػ َ   أَر٢ِ َػ حثِ َٝ  ْٖ ْغُؼٞد   أَر٢ِ َػ َْٗقخِس١ِّ  َٓ ٍَ  احأْلَ  هَخ

 َٕ خ ًَ  ْٖ َْٗقخسِ  ِٓ َ   حأْلَ ٍُ  َسُؿ َٕ  ُؽَؼ٤ْذ   أَرُٞ َُُٚ  ٣ُوَخ خ ًَ َٝ  َُُٚ   ّ ّ   ُؿاَل خ ٍَ  َُلَّ خ ٢ُِ حْفَ٘غْ  كَوَخ ًٓ ٍَ  أَْدُػٞ َهَؼخ ِ  َسُعٞ  ق هللاَّ

ظَ  ِٓ َغش   َخخ ْٔ ٍَ  كََذَػخ َخ ِ  َسُعٞ ظَ  ق هللاَّ ِٓ َغش   َخخ ْٔ ْْ  َخ َ   كَظَزَِؼُٜ ٍَ  َسُؿ طََ٘خ اَِّٗيَ $ ق حَُّ٘ز٢ِ   كَوَخ ْٞ ظَ  َدَػ ِٓ َغش   َخخ ْٔ ََٛزح َخ َٝ 

  َ ْٕ  طَزَِؼَ٘خ هَذْ  َسُؿ ِ ْٗضَ  ِؽْجضَ  كَب ْٕ  َُُٚ  أَِر اِ ظَُٚ  ِؽْجضَ  َٝ ًْ ٍَ  طََش َْ  هَخ ْٗضُ  رَ    # (3)َُُٚ  أَِر

ُػٞ ~ قال النىوي ذَّ ُٔ ُْ ٤ْشِ  َسُؿَ طَزَِؼُٚ  اَِرح : ح ـَ ٢ حِْعظِْذَػخء رِ ـِ ْ٘زَ َْٜ٘خُٙ  َُُٚ  ٣َؤَْرٕ أاَلَّ  َُُٚ  ٣َ َ٣ اَِرح ، َٝ  َفخِكذ َدحس رَخد رََِؾَ  َٝ

ُٚ  حُطََّؼخّ َٔ ِٚ  أَْػَِ ْٝ  َُُٚ  ٤َُِؤَْرٕ رِ َ٘ؼُٚ  أَ ْٔ َ٣ ،  َّٕ أَ ْٕ  َُُٚ  ٣ُْغظََلذّ  حُطََّؼخّ َفخِكذ َٝ ْٕ  َُُٚ  ٣َؤَْرٕ أَ ْْ  اِ  ُكُنٞسٙ َػ٠َِ ٣َظََشطَّذ َُ

ْلَغَذس َٓ  ْٕ َ َٖ  ٣ُْئِر١ رِؤ َُْلخِمِش٣ ْٝ  ح ْْ  ٣ُِؾ٤غ أَ ُْٜ٘ خ َػ َشَُُٛٞٗٚ  َٓ ٌْ َ٣ ،  ْٝ ٌُٕٞ أَ ْْ  ُؿُِٞعٚ ٣َ َؼُٜ ْضِس٣ًخ َٓ ُٓ  ْْ ِٜ ِٚ ُِ  ؛ رِ َْٜشطِ ُْلِْغنِ  ُؾ  رِخ

َْٗلٞ ْٕ  ، َرُِيَ  َٝ ِ ْٖ  ِخ٤قَ  كَب ْٖ  َؽ٢ْء ُكُنٞسٙ ِٓ ْْ  ََٛزح ِٓ ٢ ، َُُٚ  ٣َؤَْرٕ َُ ـِ زَ ْ٘ َ٣ َٝ  ْٕ ْٞ  ، َسّدٙ ك٢ِ ٣َظََِطَّق أَ َُ  َؽ٤ْجًخ أَْػطَخُٙ  َٝ

 ْٖ ْٕ  حُطََّؼخّ ِٓ َٕ  اِ خ ِٚ  ٤َِِ٣ن ًَ َٕ  رِ ٌُٞ ح ٤َُِ ٤اًل  َسّدً ِٔ َٕ  َؿ خ  .(4) َكَغً٘خ ًَ

 

 

 

 

 

 

 

 :    ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حُزخخس١ٕٙ

ػََ٘خ   دُ  َكذَّ ُٖ  َخالَّ ػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر حِكذِ  َػْزذُ  َكذَّ َٞ ُْ ُٖ  ح َٖ  ْر َٔ ْٖ  أ٣َْ ِٚ  َػ ٍَ  أَر٤ِ ٍَ  ا َؿخرًِشح أَط٤َْضُ  هَخ  كَوَخ

َّ  اَِّٗخ ْٞ َْ٘ذمِ  ٣َ َُْخ ْذ٣َش   كََؼَشَمضْ  َْٗللِشُ  ح خُءٝح َؽِذ٣َذس   (5)ًُ ـَ ْذ٣َش   َِٛزِٙ  كَوَخُُٞح ق حَُّ٘ز٢َِّ  كَ َْ٘ذمِ  ك٢ِ َػَشَمضْ  ًُ َُْخ ٍَ  ح  كَوَخ

ٍ   أََٗخ$ َّْ  #َٗخِص َّ  ػُ رَْطُُ٘ٚ  هَخ ْؼُقٞد   َٝ ش   َٓ ـَ َُزِْؼَ٘خ رَِل ّ   ػَاَلػَشَ  َٝ حهًخ َُٗزٝمُ  اَل  أ٣ََّخ َٝ ٍَ  ق حَُّ٘ز٢ِ   كَؤََخزَ  َر َٞ ْؼ ِٔ ُْ  كََؼخدَ  كََنَشدَ  ح
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 1٠ األربعون الحسان في إجابة دعوة اإلخوان

ؼ٤ِزًخ ًَ  ََ َ٤ْٛ ْٝ  أَ َْ  أَ َ٤ْٛ ٍَ  ٣َخ ِْضُ كَوُ  أَ ِ  َسُعٞ ْٕ  هللاَّ ُْز٤َْضِ  ا٠َُِ ٢ُِ حْثَز ِْضُ  ح َشأَط٢ِ كَوُ ْٓ خ َؽ٤ْجًخ قرِخَُّ٘ز٢ِِّ  َسأ٣َْضُ  اِل َٓ  َٕ خ  َرُِيَ  ك٢ِ ًَ

َْ٘ذىِ  َفْزش   ِْ٘ذ١ هَخَُضْ  َؽ٢ْء   كَِؼ َػَ٘خم   َؽِؼ٤ش   ِػ َُْؼَ٘خمَ  كََزرََلضْ  (1)َٝ هََلَ٘ضْ  ح َِْ٘خ َكظ٠َّ حُؾَِّؼ٤شَ  َٝ َْ  َؿَؼ شِ  ك٢ِ حَُِّْل َٓ ُْزُْش  ح

 َّْ ُٖ  ق حَُّ٘ز٢َِّ  ِؿْجضُ  ػُ ٤ ـِ َُْؼ ح َغشَ  هَذْ  َٝ ٌَ ْٗ شُ  ح َٓ ُْزُْش ح َٝ (2) َٖ خَدصْ  هَذْ  حأْلَػَخك٢ِِّ  ر٤َْ ًَ  ْٕ َْ٘نؾَ  أَ ِْضُ  طَ ْ   كَوُ ْْ  ٢ُِ هَُؼ٤ِّ ْٗضَ  كَوُ  ٣َخ أَ

 ٍَ ِ  َسُعٞ َ   هللاَّ َسُؿ َٝ  ْٝ ِٕ  أَ ٍَ  َسُؿاَل ْْ $ هَخ ًَ  َٞ ْشصُ  #ُٛ ًَ ٍَ  َُُٚ  كََز ؼ٤ِش  $ هَخ ٍَ # َه٤ِّذ   ًَ َْ $ هَخ ِْ٘ضعْ  اَل  ََُٜخ هُ شَ  طَ َٓ ُْزُْش اَل  ح َٝ 

ُُْخْزضَ  ْٖ  ح ٘ ٞسِ  ِٓ ٍَ  #آط٢َِ  َكظ٠َّ حُظَّ ٞح كَوَخ ُٓ َّ  هُٞ َٕ  كَوَخ َٜخِؿُشٝ ُٔ ُْ َْٗقخسُ  ح حأْلَ خ َٝ َّٔ ََ  كََِ ِٚ  َػ٠َِ َدَخ َشأَطِ ْٓ ٍَ  ح ٣َْليِ  هَخ  َؿخءَ  َٝ

َٜخِؿشِ  ق حَُّ٘ز٢ِ   ُٔ ُْ َٖ رِخ َْٗقخسِ  ٣ حأْلَ َٝ  ْٖ َٓ َٝ  ْْ َؼُٜ َْ  هَخَُضْ  َٓ ِْضُ  َعؤََُيَ  َٛ ْْ  هُ ٍَ  ََٗؼ اَل  حْدُخُِٞح كَوَخ ََ  طََنخَؿطُٞح َٝ َؼ ـَ ِغشُ  كَ ٌْ َ٣ 

ُُْخْزضَ  َُ  ح َؼ ـْ َ٣ َٝ  ِٚ َْ  َػ٤َِْ شُ  حَُِّْل ِّٔ ٣َُخ شَ  َٝ َٓ ُْزُْش سَ  ح  ٞ حُظَّ٘ ُْ٘ٚ  أََخزَ  اَِرح َٝ دُ  ِٓ ٣ُوَشِّ ِٚ  ا٠َُِ َٝ َّْ  أَْفَلخرِ ِْ٘ضعُ  ػُ َ٣  ْْ ٍْ  كََِ ِغشُ  ٣ََض ٌْ َ٣ 

ُُْخْزضَ  ِشفُ  ح ـْ َ٣ رَو٢َِ  َؽزُِؼٞح َكظ٠َّ َٝ ٍَ  رَو٤َِّش   َٝ ٢ِِ$ هَخ ِْٛذ١ ََٛزح ًُ أَ َٝ  َّٕ ِ ْْ  حَُّ٘خطَ  كَب خَػش   أََفخرَْظُٜ ـَ َٓ(3)# 
 

 :    ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حُزخخس7١ٕ

ػ٢َِ٘   ْ   أَرُٞ َكذَّ ٞ   َُٗؼ٤ْ ْٖ  رَِْ٘ل َُْلِذ٣غِ  ََٛزح ِْٗققِ  ِٓ ػََ٘خ ح شُ  َكذَّ َٔ ُٖ  ُػ ػََ٘خ َرس   ْر ِٛذ   َكذَّ خ ـَ ُٓ  َّٕ  اَُٛش٣َْشسَ  أَرَخ أَ

 َٕ خ ًَ  ٍُ ِ   ٣َوُٞ َٞ  ااِلَّ  اََُِٚ  اَل  حَُِّز١ ٝهللاَّ ُٛ  ْٕ ْ٘ضُ  اِ ذُ  ًُ ِٔ زِِذ١ أَلَْػظَ ٌَ ْٖ  حأْلَْسكِ  َػ٠َِ رِ ٞعِ  ِٓ ـُ ُْ ْٕ  ح اِ ْ٘ضُ  َٝ شَ  أَلَُؽذ   ًُ ـَ َُْل  ح

ْٖ  رَْط٢ِ٘ َػ٠َِ ٞعِ  ِٓ ـُ ُْ َُوَذْ  ح خ هََؼْذصُ  َٝ ًٓ ْٞ ْْ  َػ٠َِ ٣َ ِٜ َٕ  حَُِّز١ هَِش٣وِ ُْ٘ٚ  ٣َْخُشُؿٞ شَّ  ِٓ َٔ ش   أَرُٞ كَ ٌْ ُْظُُٚ  رَ ْٖ  كََغؤَ ْٖ  آ٣َش   َػ ِٓ 

ِ  ًِظَخدِ  خ هللاَّ ُْظُُٚ  َٓ شَّ  ٤ُُِْؾزَِؼ٢ِ٘ ااِلَّ  َعؤَ َٔ ْْ  كَ َُ َٝ  َْ َّْ  ٣َْلَؼ شَّ  ػُ شُ  ر٢ِ َٓ َٔ ُْظُُٚ  ُػ ْٖ  كََغؤَ ْٖ  آ٣َش   َػ ِ  ًِظَخدِ  ِٓ خ هللاَّ ُْظُُٚ  َٓ  ااِلَّ  َعؤَ

شَّ  ٤ُُِْؾزَِؼ٢ِ٘ َٔ ْْ  كَ َْ  كََِ َّْ  ٣َْلَؼ شَّ  ػُ ِْ  أَرُٞ ر٢ِ َٓ ُْوَخِع َْ  ق ح َٖ  كَظَزَغَّ َػَشفَ  َسآ٢ِٗ ِك٤ خ َٝ خ ك٢ِ َٓ َٓ َٝ ٢ِٜ ك٢ِ َْٗلِغ٢  ْؿ َٝ  َّْ ٍَ  ػُ  هَخ

ِْضُ  #ِٛش   أَرَخ ٣َخ$ ٍَ  ٣َخ َُز٤َّْيَ  هُ ِ  َسُعٞ ٍَ  هللاَّ َُْلنْ $ هَخ ََٓن٠# ح ََ  كَظَزِْؼظُُٚ  َٝ َٕ  كََذَخ َٕ  كَخْعظَؤَْر ََ  ٢ُِ كَؤَِر َؿذَ  كََذَخ َٞ  ك٢ِ َُزًَ٘خ كَ

ٍَ  هََذف   ْٖ  $كَوَخ ِٓ  َٖ ُٖ  ََٛزح أ٣َْ َْٛذحُٙ  هَخُُٞح# حَُِّزَ ٕ   َُيَ  أَ ْٝ  كاَُل ٍَ  كاَُلَٗشُ  أَ ِْضُ  #ِٛش   أَرَخ $هَخ ٍَ  ٣َخ َُز٤َّْيَ  هُ ِ  َسُعٞ ٍَ  هللاَّ  هَخ

َُْلنْ $ َِ  ا٠َُِ ح ْٛ لَّشِ  أَ ْْ  حُق  ٍَ # ٢ُِ كَخْدُػُٜ َُ  هَخ ْٛ أَ لَّشِ  َٝ ِّ  أَْم٤َخفُ  حُق  ْعاَل َٕ  اَل  حإْلِ ٝ ُٝ َ   ا٠َُِ ٣َؤْ ْٛ اَل  أَ َٝ   ٍ خ اَل  َٓ  َػ٠َِ َٝ

ْْ  رَِٜخ رََؼغَ  َفَذهَش   أَطَْظُٚ  اَِرح أََكذ   ِٜ ْْ  ا٤َُِْ َُ َٝ  ٍْ َٝ َْٜ٘خ ٣َظََ٘خ اَِرح َؽ٤ْجًخ ِٓ ََ  َِٛذ٣َّش   أَطَْظُٚ  َٝ ْْ  أَْسَع ِٜ أََفخدَ  ا٤َُِْ َْٜ٘خ َٝ ِٓ  ْْ ُٜ ًَ أَْؽَش َٝ 

ِْضُ  َرُِيَ  كََغخَء٢ِٗ ك٤َِٜخ خ كَوُ َٓ ُٖ  ََٛزح َٝ َِ  ك٢ِ حَُِّزَ ْٛ لَّشِ  أَ ْ٘ضُ  حُق  ْٕ  أََٗخ أََكن   ًُ ْٖ  أُِف٤ذَ  أَ ِٖ  ََٛزح ِٓ ٟ َؽْشرَشً  حَُِّزَ َّٞ  رَِٜخ أَطَوَ

َش٢ِٗ َؿخءَ  كَبَِرح َٓ ْ٘ضُ  أَ ٌُ ْْ  أََٗخ كَ ِٜ خ أُْػِط٤ َٓ ْٕ  َػَغ٠ َٝ ٢ِ٘ أَ ـَ ْٖ  ٣َْزُِ ِٖ  ََٛزح ِٓ ْْ  حَُِّزَ َُ َٝ  ْٖ ٌُ َ٣  ْٖ ِ  هَخَػشِ  ِٓ هَخَػشِ  هللاَّ َٝ  ِٚ  َسُعُِٞ

ْْ  رُذ    ق ْْ  كَؤَط٤َْظُُٜ طُُٜ ْٞ َٕ  كَخْعظَؤَْرُٗٞح كَؤَْهزَُِٞح كََذَػ ْْ  كَؤَِر أََخُزٝح َُُٜ َٝ  ْْ خَُِغُٜ ـَ َٓ  ْٖ ُْز٤َْضِ  ِٓ ٍَ  ح ِْضُ #ِٛش   أَرَخ ٣َخ$ هَخ  ٣َخ َُز٤َّْيَ  هُ

 ٍَ ِ  َسُعٞ ٍَ  هللاَّ ْْ  ُخزْ $ هَخ ِٜ ٍَ  #كَؤَْػِط ُْوََذفَ  كَؤََخْزصُ  هَخ ِْضُ  ح َؼ ـَ ِٚ  كَ ََ  أُْػِط٤ ُؿ ٟ َكظ٠َّ ك٤ََْؾَشدُ  حُشَّ َٝ َّْ  ٣َْش  َػ٢ََِّ  ٣َُشد   ػُ

ُْوََذفَ  ِٚ  ح ََ  كَؤُْػِط٤ ُؿ ٟ َكظ٠َّ ك٤ََْؾَشدُ  حُشَّ َٝ َّْ  ٣َْش ُْوََذفَ  َػ٢ََِّ  ٣َُشد   ػُ ٟ َكظ٠َّ ك٤ََْؾَشدُ  ح َٝ َّْ  ٣َْش ُْوََذفَ  َػ٢ََِّ  ٣َُشد   ػُ  َكظ٠َّ ح

ْٗظ٤ََْٜضُ  هَذْ  ق حَُّ٘ز٢ِِّ  ا٠َُِ ح َٝ  َ١ِٝ ُّ  َس ْٞ ُْوَ ْْ  ح ُ  ِٜ ُْوََذفَ  كَؤََخزَ  ًُ َمَؼُٚ  ح َٞ َْ  ا٢ََُِّ  كَََ٘ظشَ  ٣َِذِٙ  َػ٠َِ كَ ٍَ  كَظَزَغَّ ِْضُ # ِٛش   أَرَخ$ كَوَخ  هُ

ٍَ  ٣َخ َُز٤َّْيَ  ِ  َسُعٞ ٍَ $ هللاَّ ْٗضَ  أََٗخ رَو٤ِضُ  هَخ أَ ِْضُ  #َٝ ٍَ  ٣َخ َفَذْهضَ  هُ ِ  َسُعٞ ٍَ  هللاَّ ٍَ  كََؾِشْرضُ  كَوََؼْذصُ  #كَخْؽَشدْ  حْهُؼذْ  $هَخ  كَوَخ

                                                           
 (3/311العناق : هً األنثى من أوالد المعز )النهاٌة فً غرٌب الحدٌث )(1)
 (1/121البرمة : القدر مطلقاً وجمعها برام )النهاٌة فً غرٌب الحدٌث )(2)
 (2٠35(ومسلم )41٠1اخرجه البخاري )(3)
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خ كََؾِشْرضُ  #حْؽَشدْ $ َٔ ٍَ  كَ ٍُ  َصح ِْضُ  َكظ٠َّ حْؽَشدْ  ٣َوُٞ حَُِّز١ اَل  هُ َُْلنِّ  رََؼؼَيَ  َٝ خ رِخ خ َُُٚ  ِؿذُ أَ  َٓ ًٌ ْغَِ َٓ  ٍَ  كَؤَِس٢ِٗ هَخ

ُْوََذفَ  كَؤَْػط٤َْظُُٚ  ذَ  ح ِٔ َ  كََل ٠َّٔ هللاَّ َع َؽِشدَ  َٝ ُْلَْنَِشَ  َٝ  .(1)ح

 ق حُ٘ز٢ ٝطوش٣ش ٓغٌِخ ُٚ أؿذ الا  ٛش٣شس أر٢ هٍٞ ٖٓ حخزح ؿخ٣ظٚ أهق٠ رِؾ ُٝٞ حُؾزغ ؿٞحص يف احلذيث

 ػ٠ِ ٣ظشطذ ُٔخ ػخدس حُؾزغ ٣ظخز ٖٓ ػ٠ِ حُضؿش ٣لَٔ رؤٕ حُـٔغ رظلش٣ٔٚ  ٣ٌٖٝٔ هخٍ ُٖٔ خالكخ رُي ػ٠ِ

 ؿٞع ؽذس رؼذ ع٤ٔخ ٝال ٗخدسح رُي ُٚ ٝهغ ٖٓ ػ٠ِ حُـٞحص ٣ٝلَٔ ٝؿ٤شٛخ حُؼزخدس ػٖ حٌُغَ ٖٓ رُي

 هشد  ػٖ رؼذٙ ؽ٢ء كقٍٞ ٝحعظزؼخد
 

 

 :   ~ ــ هخٍ حإلٓخّ ٓغ8ِْٕ

ػ٠َِ٘  َكذَّ ُٖ  ُص٤َْٛشُ  َٝ ػََ٘خ َكْشد   ْر ُٖ  ٣َِض٣ذُ  َكذَّ َٕ  ْر خدُ  أَْخزََشَٗخ َٛخُسٝ َّٔ ُٖ  َك شَ  ْر َٔ ْٖ  َعَِ ْٖ  ػَخرِض   َػ  َؿخًسح َّٕ  َاأ أََٗظ   َػ

 ٍِ ِ  َُِشُعٞ َٕ  كَخِسِع٤ًّخ ق هللاَّ خ َشمِ  َه٤ِّذَ  ًَ َٔ ُْ ٍِ  كََقَ٘غَ  ح ِ  َُِشُعٞ َّْ  ق هللاَّ ٍَ  ٣َْذُػُٞٙ  َؿخءَ  ػُ َِٛزِٙ »  كَوَخ ٍَ  َُِؼخثَِؾشَ «.  َٝ . الَ  كَوَخ

 ٍَ ٍُ  كَوَخ ِ  َسُعٞ ٍَ  ٣َْذُػُٞٙ  كََؼخدَ «  الَ »  ق هللاَّ ٍُ  كَوَخ ِ  َسُعٞ َِٛزِٙ »  ق هللاَّ َٝ  .» ٍَ ٍَ . الَ  هَخ ٍُ  هَخ ِ  َسُعٞ َّْ «.  الَ »  ق هللاَّ  َػخدَ  ػُ

ٍَ  ٣َْذُػُٞٙ  ٍُ  كَوَخ ِ  َسُعٞ َِٛزِٙ »  ق هللاَّ َٝ  .» ٍَ ْْ  هَخ خ. حُؼَّخُِؼَشِ  ك٠ِ .ََٗؼ َٓ ِٕ  كَوَخ ْ٘  أَط٤ََخ َكظ٠َّ ٣َظََذحكََؼخ  .(2)ِضَُُٚ َٓ
 

 :  ~ ــ هخٍ حإلٓخّ أكٔذ9ٕ

 إٔ:  مؿخرش ػٖ حُٔظًَٞ أر٢ ػٖ ك٤ٔذ ػٖ كٔخد كذػ٘خ حُقٔذ ػزذ كذػ٘خ أر٢ كذػ٢٘ هللا ػزذ كذػ٘خ

 اٗخ هللا سعٍٞ ٣خ هخُض سؿغ كِٔخ هؼخٓخ ُْٜ ٝحطخزص ؽخس ُْٜ كزرلض رخٓشأس ٓشٝح ٝأفلخرٚ ق هللا سعٍٞ

 كؤخز ق حُ٘ز٢ ٣زظذة كظ٠ ٣زذإٕٝ ال ًٝخٗٞح ٝأفلخرٚ ق هللا سعٍٞ كذخَ كٌِٞح كخدخِٞح هؼخٓخ ٌُْ حطخزٗخ

 هللا ٗز٢ ٣خ حُٔشأس كوخُض #أِٜٛخ ارٕ رـ٤ش ررلض ؽخس ٛزٙ$ ق حُ٘ز٢ كوخٍ ٣غ٤ـٜخ إٔ ٣غظطغ كِْ ُؤش ق حُ٘ز٢

 #(3)ٓ٘خ  ٣ٝؤخزٕٝ ْٜٓ٘ ٗؤخز ٓ٘خ ٣لظؾٕٔٞ ٝال ٓؼخر رٖ عؼذ آٍ ٖٓ ٗلظؾْ ال اٗخ
 

 :   ~ حُ٘غخث٢ ــ هخٍ حإلٓخّٖٓ

 أر٢ ػٖ أر٤ٚ ػٖ ع٤َٜ ػٖ ٓ٘قٞس رٖ رؾش كذػ٘خ هخٍ حألػ٠ِ ػزذ كذػ٘خ هخٍ ٣ل٠٤ رٖ صًش٣خ أخزش٢ٗ   

 هخٍ ٣ذ٣ٚ أٝ ٣ذٙ ٝؿغَ هؼْ كِٔخ ٓؼٚ كخٗطِو٘خ ق حُ٘ز٢ هزخء أَٛ ٖٓ حألٗقخس ٖٓ سؿَ دػخ:  هخٍ ا ٛش٣شس

 ٓٞدع ؿ٤ش هلل حُلٔذ أرالٗخ كغٖ رالء ًَٝ ٝعوخٗخ ٝأهؼٔ٘خ كٜذحٗخ ػ٤ِ٘خ ٖٓ ٣طؼْ ٝال ٣طؼْ حُز١ هلل حُلٔذ$

                                                           
 (6246(و)53٠5( و)6452اخرجه البخاري )(1)
 (2٠3٠مسلم )اخرجه (2)
للوادعً  ٌح , وهو فً الصحٌح المسند اسناده صحٌح على شرط مسلم وقال العالمة الحجوري وفقه هللا سنده صح (351/  3) - حنبل بن أحمد مسند(3)
(241) 
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 حُؼش١ ٖٓ ًٝغخ حُؾشحد ٖٓ ٝعو٠ حُطؼخّ ٖٓ أهؼْ حُز١ هلل حُلٔذ ػ٘ٚ ٓغظـ٢٘ ٝال ٌٓلٞس ٝال ٌٓخكؤ ٝال

 #(1)حُؼخ٤ُٖٔ سد هلل حُلٔذ طلن٤ال خِوٚ ٖٓ ًؼ٤ش ػ٠ِ ٝكنَ حُؼ٠ٔ ٖٓ ٝرقش حُنالُش ٖٓ ٝٛذٟ
 

    ~: ــ هخٍ حإلٓخّ أرٞ دحٝدٖٔ

ػََ٘خ ُشٝ َكذَّ ْٔ ُٖ  َػ ذ   ْر َّٔ َل ػََ٘خ ، حَُّ٘خهِذُ  ُٓ خدُ  َكذَّ َّٔ ُٖ  َك َُْخ٤َّخهُ  َخخُِذ   ْر ػََ٘خ ، ح ٣َِٝشُ  َكذَّ َؼخ ُٓ  ُٖ ْٖ  ، َفخُِق   ْر ِٖ  ٣ُُٞٗظَ  َػ  ْر

ِٖ  ، َع٤ْق   َُْلخِسعِ  َػ ِٖ  ح ْٖ  ، ِص٣َخد   ْر ْ   أَر٢ِ َػ ْٛ ِٖ  ، ُس ُِْؼْشرَخكِ  َػ ِٖ  ح ٍَ  ا َعخِس٣َشَ  ْر ٍُ  َدَػخ٢ِٗ:  هَخ  ا٠َُِ ق هللاِ  َسُعٞ

َٕ  ك٢ِ حُغَُّلٞسِ  َنخ َٓ ٍَ  ، َس َّْ $:  كَوَخ َذحءِ  ا٠َُِ َُِٛ ـَ ُْ زَخَسِى  ح ُٔ ُْ  .#(2)ح

خ:  الْخَطَّابِيُّ قَالَ َٔ خُٙ  اَِّٗ َّٔ َّٕ  َؿَذحء َع خثِْ أِلَ ٟ حُقَّ َّٞ ِٚ  ٣َظَوَ َخس ِف٤َخّ َػ٠َِ رِ ْٕ  حَُّٜ٘ ؤَ ٌَ ذَّٟ هَذْ  كَ ـَ َُْؼَشد طَ ح  َؿَذح طَوٍُٞ َٝ

ِٚ  كاَُلٕ ٌَّشَ  اَِرح َُِلخَؿظِ َرُِيَ  ، ك٤َِٜخ رَ َٝ  ْٖ ْهض َُُذٕ ِٓ ُلٞس َٝ ْهض ا٠َُِ حُغ  ظ هُُِٞع َٝ ْٔ  .(3) حُؾَّ

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :~ــ هخٍ حإلٓخّ حُزخخس١ٕٖ

ػََ٘خ ذُ  َكذَّ َّٔ َل ُٓ  ُٖ خس   ْر ػََ٘خ رَؾَّ ذِ  َػْزذُ  َكذَّ َٔ ػََ٘خ حُقَّ ْٖ  ُؽْؼزَشُ  َكذَّ حهِذِ  َػ َٝ  ِٖ ذ   ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ ٍَ  َٗخكِغ   َػ َٕ  هَخ خ ًَ  ُٖ شَ  حْر َٔ  مُػ
                                                           

ه قال  )الحمد هلل كثٌراً مباركاً بلفظ كان إذا رفع مائدت ا( من حدٌث أبً أمامة 5458(وأخرجه  البخاري )269اخرجه  النسائً فً عمل الٌوم والٌلة)(1)
 (131٠.. الخ ( وهو فً الصحٌح المسند للوادعً )

 (٠٠43( وصححه األلبانً فً صحٌح الجامع )2344اخرجه ابو داود )(2)
 (4٠٠/  6)داود أبً سنن شرح المعبود عون(3)
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َُ  اَل  ًُ ٖ   ٣ُْئط٠َ َكظ٠َّ ٣َؤْ ٤ ٌِ ْغ ِٔ َُ  رِ ًُ َؼُٚ  ٣َؤْ ِْضُ  َٓ َُ  َسُؿاًل  كَؤَْدَخ ًُ َؼُٚ  ٣َؤْ َٓ  ََ ًَ َ ؼ٤ًِشح كَؤ ًَ  ٍَ َْ  اَل  َٗخكِغُ  ٣َخ كَوَخ  َػ٢ََِّ  ََٛزح طُْذِخ

ْؼضُ  ِٔ ٍُ  قحَُّ٘ز٢َِّ  َع ُٖ ح$ ٣َوُٞ ِٓ ْئ ُٔ ُْ  َُ ًُ ًؼ٠ ك٢ِ ٣َؤْ حِكذ   ِٓ خكِشُ  َٝ ٌَ ُْ ح َٝ  َُ ًُ َؼخء   َعْزَؼشِ  ك٢ِ ٣َؤْ ْٓ  # (1)أَ

 أٓؼخء  . عزؼش ك٢ ٣ؤًَ ٝحٌُخكش ٝحكذ ٓؼ٢ ك٢ ٣ؤًَ حُٔئٖٓ

 حُطذ أَٛ هخٍ ، ك٤ؾخسًٚ ٣غ٢ٔ ال ٝحٌُخكش حُؾ٤طخٕ ٣ؾخسًٚ كال هؼخٓٚ ػ٘ذ هللا ٣غ٢ٔ حُٔئٖٓ إٔ املزاد 

 ال طغ٤ٔظٚ ٝػذّ ُؾشٛٚ كخٌُخكش ؿالظ ػالػش ػْ سهخم رٜخ ٓظقِش ػالػش ػْ حُٔؼذس أٓؼخء عزؼش اٗغخٕ ٌَُ:

                                                                                                                                                                                                أكذٛخ َٓء ٣ؾزؼٚ ٝطغ٤ٔظٚ الهظقخدٙ ٝحُٔئٖٓ ًِٜخ ِٓئٛخ اال ٣ٌل٤ٚ

  أٓؼخء عزؼش ك٢ ٣ؤًِٕٞ حٌُلخس أًؼش ٝإٔ ٝحكذ ٓؼ٢ ك٢ ٣ؤًَ حُٔئ٤ٖ٘ٓ رؼل ٓؼ٘خٙ إٔ حُٔخظخس :  النىوي قال

(2). 

 :   ~ ــ هخٍ حإلٓخّ ٓغِْ ٖٖ

ػََ٘خ  شِ  أَرُٞ َكذَّ ٌْ ُٖ  رَ ػََ٘خ َؽ٤ْزَشَ  أَر٠ِ ْر ُٖ  َػ٠ِِ   َكذَّ ِٜش   ْر ْغ ُٓ  ِٖ ٤ْزَخ٠ِِّٗ  َػ ْٖ  حُؾَّ ِٖ  ٣َِض٣ذَ  َػ ِّْ  ْر ٍَ  حألََف  َػُشٝط   َدَػخَٗخ هَخ

ِذ٣َ٘شِ  َٔ ُْ دَ  رِخ َ   َمزًّخ َػَؾشَ  ػَالَػَشَ  ا٤ََُِْ٘خ كَوَشَّ ًِ طَخِسى   كَآ َٖ  كََِو٤ِضُ  َٝ َٖ  مَػزَّخط   حْر ذِ  ِٓ ـَ ُْ ؼَشَ  كَؤَْخزَْشطُُٚ  ح ًْ َ ُّ  كَؤ ْٞ ُْوَ َُُٚ  ح ْٞ  َكظ٠َّ َك

 ٍَ ْْ  هَخ ٍَ  رَْؼُنُٜ ٍُ  هَخ ِ  َسُعٞ ُُِٚ  الَ  $ ق هللاَّ ًُ الَ  آ َٝ ٠َْٜٗ ُْ٘ٚ  أَ الَ  َػ َٝ  ُٚ ُٓ ٍَ # أَُكشِّ ُٖ  كَوَخ خ رِْجظَ   مَػزَّخط   حْر َٓ  ْْ ِْظُ خ هُ  رُِؼغَ  َٓ

ِ  َٗز٠ِ   ِلالًّ  ٓباِلَّ  هللاَّ خ ُٓ ًٓ َلشِّ ُٓ َٝ  َّٕ ٍَ  اِ ِ  َسُعٞ خ  ق هللاَّ َٔ َٞ  ر٤ََْ٘ ْ٘ذَ  ُٛ َٞٗشَ  ِػ ُٔ ٤ْ َْ٘ذُٙ  َٓ ِػ َٝ  َُ ُْلَْن ُٖ  ح َخخُِذُ  َػزَّخط   ْر َٝ  ُٖ ٤ُِذِ  ْر َٞ ُْ  ح

َشأَس   ْٓ ح دَ  اِرْ  أُْخَشٟ َٝ ْْ  هُشِّ ِٜ ٕ   ا٤َُِْ ح َٞ ِٚ (3) ِخ ْ   َػ٤َِْ خ َُْل َّٔ ْٕ  ق حَُّ٘ز٠ِ   أََسحدَ  كََِ ََ  أَ ًُ َٞٗشُ  َُُٚ  هَخَُضْ  ٣َؤْ ُٔ ٤ْ َٓ  ُ ُْ  اَِّٗٚ . َمذ   َُْل

ٌَقَّ  ٍَ  ٣ََذُٙ  كَ هَخ ْ   ََٛزح $ َٝ ْْ  َُْل َُ  ُِْٚ ًُ ٍَ . # هَو   آ هَخ َٝ  ْْ ُِٞح $ َُُٜ ًُ # . ََ ًَ َ ُْ٘ٚ  كَؤ ِٓ  َُ ُْلَْن َخخُِذُ  ح َٝ  ُٖ ٤ُِذِ  ْر َٞ ُْ ْشأَسُ  ح َٔ ُْ ح َٝ .

هَخَُضْ  َٞٗشُ  َٝ ُٔ ٤ْ َُ  الَ  َٓ ًُ ْٖ  آ َُ  َؽ٠ْء   ااِلَّ  َؽ٠ْء   ِٓ ًُ ُْ٘ٚ  ٣َؤْ ِٓ  ٍُ ِ  َسُعٞ  .(4) ق هللاَّ

 

 :  ~ حُلخًْــ هخٍ حإلٓخّ ٖٗ

 ػ٘خ:  هخال هز٤قش ٝ ٗؼ٤ْ أرٞ ػ٘خ حُـلخس١ كخصّ رٖ أكٔذ ػ٘خ حُؾ٤زخ٢ٗ دك٤ْ رٖ ػ٢ِ رٖ ٓلٔذ أخزشٗخ 

 طلش٣ْ هزَ حألٗقخس ٖٓ سؿَ دػخٗخ:  هخٍ ا ػ٢ِ ػٖ حُشكٖٔ ػزذ أر٢ ػٖ حُغخثذ رٖ ػطخء ػٖ عل٤خٕ

 كخُظزظ [ٔ حٌُخكشٕٝ:] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :  كوشأ سؿَ كظوذّ حُٔـشد فالس كلنشص حُخٔش

 [ٖٗحُ٘غخء: ] چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ  : ك٘ضُض ػ٤ِٚ

 ٣خشؿخٙ ُْ ٝ حإلع٘خد فل٤ق كذ٣غ ٛزح 
(5)

 

 رٖ ػ٢ِ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أ٤ٓش ا٠ُ حُوشحءس ٛزٙ ٝ حُغٌش ٛزح ط٘غذ حُخٞحسؽ إٔ ٢ٛ ٝ   كخثذس احلذيث هذا يف و 

 حُلذ٣غ  . ٛزح سح١ٝ كبٗٚ ٜٓ٘خ هللا رشأٙ هذ ٝ ؿ٤شٙ دٕٝ هخُذ أر٢

 :    ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حرٖ أر٢ ؽ٤زشٖ٘

                                                           
 ( 2٠61ــ  2٠6٠(ومسلم )5393اخرجه البخاري )(1)          
 (1٠8/  5) - مسلم على الدٌباج(2)          

 خوان : ما ٌجعل علٌه الطعام(3)
 (1948اخرجه مسلم )(4)
 (2/3٠٠أخرجه الحاكم ) (5)
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ػََ٘خ ُٖ  َكذَّ ْٖ  ، اْدِس٣ظَ  حْر ْ   أَر٢ِ َػ ْٖ  ، َػخِف ِٖ  َػ٢ِِِّ  َػ ٍَ  ، هللاِ  ُػز٤َْذِ  ْر ُٖ  ٣ََغخسُ  َدَػخَٗخ:  هَخ ٤ْش   ْر َٔ ّ   ا٠َُ ُٗ ْ٘ذَ  هََؼخ  ِػ

ِشدِ  ـْ َٔ ُْ ٍَ  ، ح َّٕ :  كَوَخ شَ  ا َٔ َٖ  ُػ َُْخطَّخدِ  ْر َٕ ا  ح خ ًَ  ٍُ ْْ  حْرَذُإٝح:  ٣َوُٞ ٌُ ِٓ َّْ  ، رِطََؼخ ْْ  حُْكُشُؿٞح ػُ ٌُ  (1)َُِقالَطِ

 :    ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حرٖ أر٢ ؽ٤زشٖٙ

ػََ٘خ  ٤ًِغ   َكذَّ َٝ ،  ِٖ َٔؼِ  َػ ْٖ  ، حألَْػ ِٖ  َعِؼ٤ذِ  َػ ْغُشٝم   ْر َٓ ،  ٍَ َ   َدَػخَٗخ:  هَخ ّ   ا٠َُِ َسُؿ َِْ٘خ َهَؼخ ًَ َ َّْ  ، كَؤ  رَِؾَشحد   أَطَخَٗخ ػُ

ُّ  كََؾِشدَ  ، ْٞ ُْوَ ْْ  ح َُ ٍَ  ، أَْؽَشدْ  َٝ ش   ا٢ََُِّ  كََ٘ظَشَ :  هَخ ٌْ َٖ  ٣َْؼ٢ِ٘ ، رَ خِػض   حْر ْ٘ضُ  َْٗظَشسً  ، َٓ ُ  ظََ٘ وَظ٢َِ٘ أََّٗٚ َٓ(2).  

 :    ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حرٖ أر٢ ؽ٤زش7ٖ

ػََ٘خ شُ  َخخُِذ   أَرُٞ َكذَّ َٔ ِٖ  ، حألَْك َٔؼِ  َػ ْٖ  ، حألَْػ ش َػ َٔ ٍَ  ، َخ٤ْؼَ شُ  َدَػخ٢ِٗ:  هَخ َٔ خ ، َخ٤ْؼَ َّٔ ِْ  أَْفَلخدُ  اَرح ِؿْجض كََِ خثِ َٔ َُْؼ  ح

طَخِسفِ  َٔ ُْ ح َِ  َػ٠َِ َٝ َُْخ٤ْ ٍَ  ، كََشَؿْؼض َْٗلِغ٢ كََلوَّْشص ، ح ٍَ  ، َرُِيَ  رَْؼذَ  كََِو٢َِ٘٤ِ:  هَخ خ:  كَوَخ ْْ  َُي َٓ تْ  َُ ـِ ٍَ  ، طَ ِْضُ  ، هَخ  هُ

ْٖ  ِؿْجض هَذْ :  ٌِ َُ ِْ  أَْفَلخدَ  َسأ٣َْض هَذْ  َٝ خثِ َٔ َُْؼ طَخِسفِ  ح َٔ ُْ ح َِ  َػ٠َِ َٝ َُْخ٤ْ ٍَ  ، َْٗلِغ٢ كََلوَّْشص ح ْٗضَ :  هَخ هللاِ  كَؤَ  ا٢ََُّ  أََكذ   َٝ

 ْْ ُْٜ٘ ِٓ ،  ٍَ َّ٘خ:  هَخ ًُ َِْ٘خ اَرح َٝ ِٚ  َدَخ ٍَ  ، َػ٤َِْ َِّشِ  هَخ ْٖ  رِخُغَّ ٍَ  ، حُغَِّش٣شِ  طَْلضِ  ِٓ هَخ ُِٞح:  َٝ هللاِ  ًُ خ َٝ َٓ  ِٚ ٤ِٜ الَ  ، أَْؽظَ  أَْفَُ٘ؼُٚ  َٝ

ْْ   ااِلَّ  ٌُ َُ
(ٖ)

. 

 

 

 :    ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حرٖ أر٢ ؽ٤زش8ٖ

ػََ٘خ ُٖ  َكذَّ ْٖ  ، ُػ٤َْ٤َ٘شَ  حْر َْ  َػ ٤ِٛ ِٖ  اْرَشح ٤َْغَشسَ  ْر َٓ ،  ْٖ ٝط   َػ ُٝ ٍَ  ، َهخ ْؼضُ :  هَخ ِٔ َٖ  َع ٍُ  م َػزَّخط   حْر شُ  َدَػخ٢ِٗ:  ٣َوُٞ َٔ  ُػ

ذَّٟ ا ـَ َْ٘ذُٙ  ألَطَ ٍَ  ، ِػ ش   أَرُٞ هَخ ٌْ َٕ  ك٢ِ حُغَُّلٞسَ  ٣َْؼ٢ِ٘:  رَ َنخ َٓ غَ  َس ِٔ َٖ  حَُّ٘خطِ  ٤ََْٛؼشَ  كََغ َٖ  َخَشُؿٞح ِك٤ ذِ  ِٓ ـِ ْغ َٔ ُْ ٍَ  ، ح  هَخ

خ:  ٍَ  ؟ ٢َِٛ  َٓ َٖ  َخَشُؿٞح َك٤ْغُ  حَُّ٘خطِ  ٤ََْٛؼشُ :  هَخ ذِ  ِٓ ـِ ْغ َٔ ُْ ٍَ  ، ح خ:  هَخ َٖ  رَو٢َِ  َٓ ِٓ  َِ خ َخ٤ْش   ح٤َُِّْ َّٔ ُْ٘ٚ  َرَٛذَ  ِٓ ِٓ.
 (ٗ)

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (من طرق ٌحسن بمجموعها 1/5٠4(وعبد الرزاق )2/421أخرجه ابن ابً شٌبة  ) (1)
 (بسند صحٌح٠/5٠٠) أخرجه ابن ابً شٌبة(2)
 ( بسند صحٌح36٠2٠أخرجه ابن أبً شٌبة )(3)
 ( بسند صحٌح٠٠9٠أخرجه ابن أبً شٌبة )(4)
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عذار المبيحة لعدم إجابة الدعوةاأل 

 :~ ــ هخٍ حإلٓخّ ٓغِْ 9ٖ

ػََ٘خ شِ  أَرُٞ َكذَّ ٌْ ُٖ  رَ ٝ َؽ٤ْزَشَ  أَر٠ِ ْر ش  ْٔ َػ ُص٤َْٛشُ  حَُّ٘خهِذُ  َٝ َٝ  ُٖ ػََ٘خ هَخُُٞح َكْشد   ْر ُٕ  َكذَّ ُٖ  ُعْل٤َخ ْٖ  ُػ٤َْ٤َ٘شَ  ْر َٗخدِ  أَر٠ِ َػ  حُضِّ

 ِٖ ْٖ  حألَْػَشؽِ  َػ ٍَ ا  َُٛش٣َْشسَ  أَر٠ِ َػ شِ  أَرُٞ هَخ ٌْ ُٖ  رَ ح٣َشً  َؽ٤ْزَشَ  أَر٠ِ ْر َٝ ٍَ  ِس هَخ َٝ ٝ ش  ْٔ ِٚ  ٣َْزُِؾُ  َػ ٍَ  ق حَُّ٘ز٠َِّ  رِ هَخ ِٖ  ُص٤َْٛش   َٝ  َػ

ٍَ  ق حَُّ٘ز٠ِِّ  ْْ  ُدِػ٠َ  اَِرح$ هَخ ًُ ّ   ا٠َُِ أََكُذ َٞ  َهَؼخ ُٛ َٝ   ْ َْ  َفخثِ ٤َِْوُ ْ   ا٠ِِّٗ كَ   َفخثِ
(ٔ)

# 

ُٚ ْٞ خ ق هَ َٔ َٞ  ُدِػ٢َ  اَِرح ك٤ِ ُٛ َْ  $:  َفخثِْ َٝ ٤َِْوُ ٍ   # َفخثِْ ا٢ِِّٗ:  كَ ٞ ُٔ ْل ُ  َػ٠َِ َٓ خ َُُٚ  حِْػظَِزحًسح َُُٚ  ٣َوٍُٞ أََّٗٚ ًٓ اِْػاَل َٝ 

 ِٚ ْٕ  ، رَِلخُِ قَ  كَبِ َٔ ْْ  َُُٚ  َع َُ ُُْلُنٞسِ  ٣ُطَخُِْزُٚ  َٝ ُْ٘ٚ  َعوَوَ  رِخ ُُْلُنٞس َػ ْٕ  ،ٝ ح ْْ  اِ ق َُ َٔ هَخَُزَُٚ  ٣َْغ ُُْلُنٞسِ  َٝ ُٚ  رِخ َٓ  َُِض

ُُْلُنٞس ٤َُْظَ  ، ح َٝ ّ ْٞ س اَِؿخرَش ك٢ِ ُػْزًسح حُقَّ َٞ ْػ ْٖ  ، حُذَّ ٌِ َُ َِْضُٓٚ  اَل  َكَنشَ  اَِرح َٝ َ٣ َ ًْ ٌُٕٞ حأْلَ َ٣ َٝ ّ ْٞ  ك٢ِ ُػْزًسح حُقَّ

َِ  طَْشىِ  ًْ ْلِطش رِِخاَلفِ  ، حأْلَ ُٔ ُْ ُ  ح َِْضُٓٚ  كَبَِّٗٚ َ٣ َ ًْ ِٖ  أََفقّ  َػ٠َِ حأْلَ ْؿ٤َْٜ َٞ ُْ َْ٘ذَٗخ)أ١ ح  .(2)حُؾخكؼ٤ش(  ِػ

 

 

 :   ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حُزخخس١ٓٗ

ػ٢َِ٘   ُٖ  اِْعَلخمُ  َكذَّ َْ  ْر ٤ِٛ فُ  أَْخزََشَٗخ اِْرَشح ْٝ ُٖ  َس ػََ٘خ ُػزَخَدسَ  ْر ُٖ  َكذَّ ْٖ  ِرْثذ   أَر٢ِ حْر ْوزُِش١ِّ  َعِؼ٤ذ   َػ َٔ ُْ ْٖ  ح  َُٛش٣َْشسَ  أَر٢ِ َػ

ُ ا شَّ  أََّٗٚ َٓ   ّ ْٞ َٖ  رِوَ ْْ  ر٤َْ ِٜ ْق٤َِِّش   َؽخس   أ٣َِْذ٣ َٓ(3)  ُٙ ْٞ ْٕ  كَؤَر٠َ كََذَػ ََ  أَ ًُ ٍَ  ٣َؤْ هَخ ٍُ  َخَشؽَ  َٝ ِ  َسُعٞ ْٖ  ق هللاَّ ٤َْٗخ ِٓ ْْ  حُذ  َُ ْٖ  ٣َْؾزَغْ  َٝ ِٓ 

 (4)حُؾَِّؼ٤شِ  ُخْزضِ 

 

 

 :    ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حرٖ ٓخؿٚٔٗ

ػََ٘خ َش٣ْذ   أَرُٞ َكذَّ ػََ٘خ ، ًُ ٤ًِغ   َكذَّ َٝ ،  ْٖ ّ   َػ حث٢ِِّ  َِٛؾخ َٞ ْعظُ ْٖ  ، حُذَّ ْٖ  ، هَظَخَدسَ  َػ ِٖ  َعِؼ٤ذِ  َػ َغ٤َّذِ  ْر ُٔ ُْ ْٖ  ، ح  ا َػ٢ِِ   َػ

 ٍَ خ َفَْ٘ؼضُ :  هَخ ًٓ صُ  ، َهَؼخ ْٞ ٍَ  كََذَػ خءَ :  ق هللاِ  َسُعٞ ـَ ُْز٤َْضِ  ك٢ِ كََشأَٟ كَ ٣ِٝشَ  ، ح   .(5)كََشَؿغَ  ، طََقخ

 ٖٓ رُي ك٢ ُٔخ ػ٘ٚ ٝسعُٞٚ هللا ٠ٜٗ ٓٔخ ٌٓ٘ش ك٤ٜخ ٣ٌٕٞ حُذػٞس ك٢ حُذخٍٞ ٣ـٞص ال أٗٚ ك٤ٚ بطال ابي قال

 كال كؤصحُٚ اصحُظٚ ػ٠ِ ٝهذس ٓلشّ ٛ٘خى ًخٕ إٔ ٝكخفِٚ رُي ك٢ حُوذٓخء ٓزحٛذ ٝٗوَ رٜخ حُشمخ اظٜخس

 .(6)ك٤ِشؿغ ٣وذس ُْ ٝإٔ رؤط

                                                           
 (115٠اخرجه مسلم )(1)          
 (15٠/  4)   مسلم على النووي شرح(2)          

 شاة مصلٌة : أي مشوٌة(3)
 ( 5414اخرجه البخاري )(4)
 (963(واسناده صحٌح , صححه األلبانً وهو فً الصحٌح المسند )5353( والنسائً )3359اخرجه ابن ماجه )(5)
 ( 1/241شرح سنن ابن ماجه للسٌوطً )(6)
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 :    ~ ــ هخٍ حإلٓخّ حرٖ ٓخؿٕٚٗ

ػََ٘خ   ِٖ  َػْزذُ  َكذَّ َٔ ْك ُٖ  حُشَّ َضِس١   هللاِ  َػْزذِ  ْر ـَ ُْ ػََ٘خ ، ح ُٕ  َكذَّ ُٖ  َػلَّخ ْ   ْر ْغِِ ػََ٘خ ، ُٓ خدُ  َكذَّ َّٔ ُٖ  َك شَ  ْر َٔ ػََ٘خ ، َعَِ ُٖ  َعِؼ٤ذُ  َكذَّ  ْر

 َٕ َٜخ ْٔ ػََ٘خ ، ُؿ ِٖ  َػْزذِ  أَرُٞ َعل٤َِ٘شُ  َكذَّ َٔ ْك َّٕ  ، حُشَّ َٖ  َػ٢َِِّ  أََمخفَ  ، َسُؿالً  أَ خ َُُٚ  كََقَ٘غَ  ا هَخُِذ   أَر٢ِ ْر ًٓ  كَوَخَُضْ  ، هََؼخ

شُ  َٔ ْٞ : ك كَخِه َٗخ َُ ْٞ ََ  ، ق حَُّ٘ز٢َِّ  َدَػ ًَ َ َؼَ٘خ كَؤ َٓ  ُٙ ْٞ خءَ  ، كََذَػ ـَ َمغَ  ، كَ َٞ ُْزَخدِ  (1)ِػَنخَدط٢َِ  َػ٠َِ ٣ََذُٙ  كَ خ كََشأَٟ ، ح ًٓ  هَِشح

ُْز٤َْضِ  َٗخِك٤َشِ  ك٢ِ شُ  كَوَخَُضْ  كََشَؿغَ  ، ح َٔ َُْلنْ :  َُِؼ٢ِِ   كَخِه َْ  ، ح خ:  َُُٚ  كَوُ ٍَ  ٣َخ َسَؿَؼيَ  َٓ ٍَ  ؟ هللاِ  َسُعٞ ُ :  هَخ ْٕ  ٢ُِ ٤َُْظَ  اَِّٗٚ  أَ

 ََ هًخ  ر٤َْظًخ أَْدُخ َّٝ َض  حرٖ سؿغ ٝهذ ٌٓ٘ش ٛ٘خى ٣ٌٕٞ ال إٔ حإلؿخرش ؽشه : ٖٝٓ~هخٍ حُؼ٢٘٤         #(2)ُٓ

حألسٝحف رحص طقخ٣ٝش سأ٣خ ُٔخ ػْٜ٘ طؼخ٠ُ هللا سم٢ ػٔش ٝحرٖ ٓغؼٞد
 (ٖ)

 

 :   ~ هخٍ حإلٓخّ ػزذ حُشصحم حُق٘ؼخ٢ٗ  ــٖٗ

 ٝٛٞ هؼخّ ا٠ُ ػزخط حرٖ دػ٢ هخٍ سرخف أر٢ رٖ ػطخء ػٖ د٣٘خس رٖ ػٔشٝ ػٖ أ٣ٞد ػٖ ٓؼٔش ػٖ

 أ٢ٗ ٝأخزشٝٙ حُغالّ ػ٤ِٚ كخهشإٝح أخخًْ ٝأؿ٤زٞح أخ٤ٌْ ا٠ُ هٞٓٞح ُِوّٞ كوخٍ ؽ٤جخ حُغوخ٣ش أٓش ٖٓ ٣ؼخُؾ

ٓؾـٍٞ 
(4)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عضادتً الباب :هما خشبتً الباب(1)
 (439(واسناده صحٌح , صححه األلبانً وهو فً الصحٌح المسند )3٠55(وابو داود)21922( واحمد )336٠اخرجه ابن ماجه )(2)
 (29/389انظر عمدة القاري   شرح صحٌح البخاري )(3)
 ( بسند صحٌح1٠/448) أخرجه عبد الرزاق الصنعانً(4)
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 تقدم ذكره  في خالصة ما 

 -إٔ اؿخرض حُذػٞس ػ٠ِ هغ٤ٖٔ :

 -حُوغْ حألٍٝ :

دػٞس ا٠ُ ٤ُٝٔش ػشط ٝحُقل٤ق ك٢ ٛزٙ حُٔغؤُش ٛٞ ٝؿٞد اؿخرش دػٞطٜخ اال ُؼزس ؽشػ٢ ٓؼظزش ٣ٔ٘غ  

َرةَ  أَِبً َعن  ًٔخ سٟٝ حُزخخس١  قحإلؿخرش كوذ هخٍ حُ٘ز٢   ٌ هُ  ا ُهَر قُوُل  َكانَ  أَنَّ َعامِ  َشر  $ٌَ  ال َولٌَِمةِ  َطَعامُ  الطَّ

َعى اءُ  لََها ٌُد  ٌَ ِن َغ  َركُ  األ  ٌُت  َوةَ  َتَركَ  َوَمن   ال فَُقَراءُ  َو ع  َ  َعَصى َفَقد   الدَّ  . #(1) ق َوَرُسولَهُ  هللاَّ

هِض ٝ حُٞؿٞد ك٢ اؿخرش   دػٞس  ٤ُٝٔش  حُؼشط فش٣ق  ألٕ  ٓؼق٤ش هللا ٝٓؼق٤ش سعُٞٚ ال طٌٕٞ حال 

 أَٛ حُؼِْ ٝٛٞ حُقل٤ق إ ؽخء هللا .رظشى ٝحؿذ ٝٛٞ هٍٞ ؿٜٔٞس 

 أٜٗخ ػ٠ِ حُؼِْ أَٛ ٝؿٜٔٞس. حُظخٛش٣ش ٓزٛذ ٝٛٞ دػٞس، ًَ ك٢ حُذػٞس اؿخرش ٝؿٞد حُلذ٣غ ٝظخٛش

 ٣ؤرخٛخ ٖٓ ا٤ُٜخ ٣ذػ٠ ح٤ُُٞٔش، هؼخّ حُطؼخّ ؽش: "ك٤ٜخ ق ُوُٞٚ ٝحؿزش كبٜٗخ؛ حُؼشط دػٞس اال ٓغظلزش

 .ٔ"ٝسعُٞٚ هللا ػق٠ كوذ؛ ٣ـذ ُْ ٖٝٓ ٣ؤط٤ٜخ، ٖٓ ٣ٝٔ٘ؼٜخ

 :ؽشٝه ُزُي ٣ؾظشه كبٗٚ؛ حالعظلزخد أٝ رخُٞؿٞد ه٤َ ٝعٞحء

 .٣غٖ أٝ ٛـشٙ ٣ـذ ال ٖٓٔ حُذحػ٢ ٣ٌٕٞ إٔ -ٔ

 حُلنٞس ػ٤ِٚ ٝؿذ؛ اصحُظٚ أٌٓ٘ٚ كبٕ ٌٓ٘ش، ٛ٘خى ًخٕ كبٕ حُذػٞس، ٌٓخٕ ك٢ ٌٓ٘ش ٛ٘خى ٣ٌٕٞ أال -ٕ

 :ُغزز٤ٖ

 .حُذػٞس اؿخرش -

 .حٌُٔ٘ش ٝطـ٤٤ش -

 .اػْ كٜٞ؛ حإلػْ حعظِضّ ٝٓخ اػٔٚ، ٣غظِضّ كنٞسٙ ألٕ؛ حُلنٞس ػ٤ِٚ كشّ اصحُظٚ ٣ٌٔ٘ٚ ال ًخٕ ٝإ

 ٝرًش ، ..."عض حُٔغِْ ػ٠ِ حُٔغِْ كن"ق ُوُٞٚ؛ حإلؿخرش طـذ ُْ ٝاال ٓغِٔخ، حُذحػ٢ ٣ٌٕٞ إٔ -ٖ

 .حُٞحسد ُِؼّٔٞ ٓو٤ذ ٝٛزح: هخُٞح  "كؤؿزٚ دػخى ارح: "ٜٓ٘خ

 رؼل هخٍ ٝرٚ ٣ـٞص، ال ٝٛزح هؼخٓخ كشحٓخ، طؤًَ إٔ طغظِضّ اؿخرظٚ ألٕ؛ كشحٓخ ًغزٚ ٣ٌٕٞ ال إٔ -ٗ

 .حُؼِْ أَٛ

 حٌُخعذ، ٖٓ ٓزخف رطش٣ن أخزٙ ٖٓ ػ٠ِ ال حٌُخعذ ػ٠ِ اػٔٚ كبٗٔخ؛ ٌُغزٚ ٓلشٓخ ًخٕ ٓخ: آخشٕٝ ٝهخٍ

 حُشعٍٞ إٔ رذ٤َُ ه١ٞ، ٝؿ٤ٚ حُوٍٞ ٝٛزح ٝٗلٞٛٔخ، ٝحُٔـقٞد ًخُخٔش؛ ُؼ٤٘ٚ ٓلشٓخ ًخٕ ٓخ رخالف

                                                           
 تقدم تخرٌجه(1)
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 ح٤ُٜٞد١  دػٞس ٝأؿخد رخ٤زش، ح٤ُٜٞد٣ش ُٚ أٛذطٜخ حُظ٢ حُؾخس ٖٓ ٝأًَ ألِٛٚ ، هؼخٓخ ٣ٜٞد١ ٖٓ حؽظشٟق

 حُِلْ ك٢ق هُٞٚ حُوٍٞ ٛزح ٣و١ٞ ٝسرٔخ حُغلض، ٣ٝؤًِٕٞ حُشرخ، ٣ؤخزٕٝ ٓؼظْٜٔ ح٤ُٜٞد إٔ حُٔؼِّٞ ٖٝٓ

 . "ٛذ٣ش ٜٓ٘خ ُٝ٘خ فذهش ُٜخ ٛٞ: "رش٣شس ػ٠ِ رٚ طقذم حُز١

 أًؼش حُلشحّ ًخٕ كٌِٔخ ٝهِظٚ، حُلشحّ حُٔخٍ ًؼشس كغذ ٝطنؼق طوٟٞ حٌُشحٛش كبٕ؛ حألٍٝ حُوٍٞ ٝػ٠ِ

 .أهَ حٌُشحٛش ًخٗض هَ ًِٝٔخ أؽذ، حٌُشحٛش ًخٗض

 .حإلؿخرش كشٓض رُي طنٔ٘ض كبٕ ٜٓ٘خ، أٝؿذ ٛٞ ٓخ أٝ ٝحؿذ، اعوخه حإلؿخرش طظنٖٔ ال إٔ -٘

 حُٔلظخؿ٤ٖ أِٛٚ ٓلخسهش أٝ علش ا٠ُ حُذػٞس اؿخرش طلظخؽ إٔ ٓؼَ حُٔـ٤ذ، ػ٠ِ مشسح طظنٖٔ ال إٔ -ٙ

 (1) .ر٤ْٜ٘ ٝؿٞدٙ ا٠ُ
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (ٖٔ٘/  ٕ) - حُظٞك٤ذ ًظخد ػ٠ِ حُٔل٤ذ حٗظش حُوٍٞ(ٔ)
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 حُخخطٔش

ٛزح ٓخ ط٤غش ٢ُ ؿٔؼٚ ك٢ ٛزٙ حُشعخُش حُٔخظقشس حُظ٢ أعؤٍ هللا طؼخ٠ُ إٔ ٣٘لؼ٢٘  ٝحُٔغ٤ِٖٔ رٜخٝ إٔ 

حُـض٣َ ُؾ٤خ٘خ حُؼالٓش أر٢ ػزذ ٣ـؼِٜخ ك٢ ٓٞحص٣ٖ كغ٘خط٢  اٗٚ ؿٞحد ًش٣ْ ٝال أٗغ٠ إٔ  أطوذّ رخُؾٌش 

حُشكٖٔ ٣ل٢ رٖ ػ٢ِ حُلـٞس١ حُز١ طٌشّ رخُظوذ٣ْ ُٜزٙ حُشعخُش كـضحٙ هللا خ٤شحًٝكلظٚ ٖٓ ًَ عٞء 

٢ٗ رزؼل خكوذ ٗزٜ  ٝػزذ حُشكٖٔ حُذ٢ِٔ٣ ؿ٤َٔ  ح٢ٌ٤ُِٔ  ٤ٖحُلخمِ ٣ُٖٞألخ ٌٝٓشٝٙ ًٝزُي حؽٌش

 حُظ٘ز٤ٜخص حُط٤زش

  قٖٓ ٛـشس حُ٘ز٢ ٠ًُٖٝٔٗٗٝخٕ حُلشحؽ ٜٓ٘خ ك٢ ؿشس ؿٔخد حأل

 آ ٗظ -ٓذ٣٘ش حُؾشم  –رٓخس ٓغـذ حُغ٘ش   –ح٤ُٖٔ                    

                 ٓٙٗ٘٘٘ٗٓ/ٓٓ9ٙ7 

 ٝحُلٔذ هلل سد حُؼخ٤ُٖٔ                         
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