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Abstract 

This article analyzes hadith science works of Indonesian Muslim scholars. Being the largest 

Muslim country, Indonesian scholars who settled in al-Haramayn in 13th H, have more 

significant works than other Arab region scholars. One of it is Kitab “Arba`īn” that compiled 

forty ḥadīth about life. It has a simple style, easy to remember, unconvoluted, and does not 

contain different schools of thought. The era’s leading figures who wrote about the Arba`īn 

and its explanation (sharah) of famous scholar’s works, are Kiyai Nawawi from Banten, 

Kyai Mahfūzh from Termas, Mukhtar ̀ Atorid from Bogor, Syekh Yasin from Padang. There 

is also the book Arba`īn on forty ḥadīth from forty books of forty sheikhs in forty cities. This 

study’s main data is collected from the works of Nawawi Banten on Imām Suyūti’s “Tanqīḥ 

qaul al-hathīth bi syaraḥ lubāb al-ḥadīth”.  In this article, the author also compares the 

mentioned scholar works with other similar woks then presented analysis based on the 

Ḥadīth knowledge. 
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 ملخص 

يتناول هذا املقال مؤلفات العلماء اإلندونيسيين املفيمين ببلد الحرمين في القرن الثالث عشر من الهجرة  

. كان لهم دور ال يقل عن دور علماء العرب حينذاك حيث كان لهم مؤلفات   علم، في     الحديث خاصة 

وهو جمع أربعين حديثا من  نوع مؤلفاتهم في الحديث منها تأليف األربعينيات  تفي فنون مختلفة وت  متميزة

مصادر مختلفة وموضوعات متنوعة. ولعل الهدف منه تسهيل املجتمع العام للرجوع إلى مصادر دينهم  

دون الخوض في الخالفات ، والتعصب املذهبي. وهذا النمط يساعد املبتدئين في التفقه في دينهم ، وكان  

ا عطارد  ومختار  الترمس ي  ومحفوظ   ، البنتني  نووي  الرموز  أمثال  بين  من  الفاداني  وياسين  لبوغوري 

من   أربعين شيخا  من  كتابا  أربعين  من  حديثا  أربعين  األربعين وجمع  أعمالهم شرح  بين  ومن  املشهورة. 

أربعين بلدا. وكان مرجع هذا البحث مؤلفات هؤالء مثل كتاب )تنقيح القول الحثيث شرح لباب الحديث  

)املنحة الخ ، وكتابي  للنووي  للترمس ي و)أربعين( مختار بن عطارد.  للسيوطي(  الفكرية(  يرية( و)الخلعة 

ومنهجي في   .وشيئ من التحليل العلمي املناسبوعمل الكاتب هنا مقارنة تلك املؤلفات باملؤلفات املشابهة 

هذا البحث هو املنهج التاريخي حيث أتتبع تاريخ تأليف األربعينيات حتى وصل إلى العلماء اإلندونيسيين، 
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  والبوغوري  البنتني والترمس ي  أربعيناتاني املنهج التحليلي النقدي حيث أتتبع األحاديث الواردة في  والث

 وأذكر فيه أقوال العلماء ما يحتاج إلى البيان.

للعلماء   وأن  املختلفة  القرون  في  املحدثين  عادة  من  كان  األربعينيات  تأليف  أن  البحث  نتائج  ومن 

 . في هذا الفناإلندونيسيين جهدا ال بأس به 

 

 .رويات ، الحديث ، املحدثون ، اإلندونيسيون ، األربعين: املالكلمات املفتاحية 
 

 تمهيد

لدى    الثقافة اإلسالمية  إن كل املسلمين  إن  العرب.  يكون عند  أقل مما  تكن  لم  اإلندونيسيين 

مطلع على التراث اإلسالمي يجد في كل فن من الفنون اإلسالمية مؤلفات كتبها العلماء اإلندونيسيون ،  

كتب   يشرح  من  اإلندونيسيين  من  تجد  مثال  الحديث  ففي  اآللة.  وعلوم  والحديث  التفسير  في  سواء 

يؤلف في األربعينيات واألثبات واملسلسالت. ولعل السبب في بروز دورهم    الحديث ، وعلم املصطلح ، ومن

في العلوم اإلسالمية ، تواجدهم في بلد الحرمين الشريفين )مكة واملدينة( ومصر، واحتكاكهم مع العلماء  

 البارزين ومعايشتهم للحياة العلمية في تلك األماكن.  

سبب    كتابياإلندونيسي  اماهتم ويرجع  بتأليف  اإلندونيس ي    هأن  إلى  األربعين  ن  الشعَب  ن 
ّ
يمك

الخالفات   عن  بعيدة  ملخصة   ، معقدة  غير  سهلة  بطريقة  األساسية  الدينية  األمور  فهم  من  املسلم 

الفرعية. فاإلسالم مكون من العقيدة والشريعة واألخالق. فهذه األمور ال بد أن تكون معلومة واضحة  

األ  تلك  لعرض  طريقة  فأفضل  املسلم.  للدى  امور  بتلك  عامة  املتعلقة  النبوية  األحاديث  جمع  لشعب 

الجوانب في مؤلف خفيف  سهل لإلطالع والحفظ يجمع معلومات أساسية للدين. ومعلوم أن الشعب  

العربية  اللغة  لكن   ، بالعربية  القرآن  ويقرأون  الزمان  قديم  من  أنهم مسلمون  من  بالرغم  اإلندونيس ي 

منط لكل  بل  األصلية  لغتهم  في  ليست  ومرجع  كتاب  إلى  يحتاجون  هم  وبالتالي  مستقلة.  لغة  وقبيلة  قة 

واآلداب   األساسية  الشرعية  واألحكام  أوالتوحيد  بالعقيدة  تتعلق  أمورا  يتضمن  اليومية  حياتهم 

اإلسالمية. هذا مما يدفع العلماء اإلندونيسيين في تأليف األربعينيات. ومؤلفاتهم في هذا الفن لم تكن أقل  

ألفه الكبار من املحدثين أمثال النووي ، وابن املبارك وابن أسلم. هذا ما سنثبته في هذا  مستوى مما  

  ،   الترمس يمحفوظ  و ، وياسين الفاداني امللقب بمسند الدنيا ،  نووي البنتني    خاملقال بأن مؤلفات الشي

ربعين أيضا لم  ومختار عطارد البوغوري ال تقل أهمية من األربعينيات املوجودة ، وشروحهم لكتاب األ 

 تكن أدنى درجة من حيث املستوى العلمي والثقافي مما كتبه العلماء في البلدان العربية.

   التعريف باألربعينيات

ثين انتقاَء أربعين من األحاديث النبوية املتفرقة وترتيبها على نظام معين.   قد اعتاد بعض املحّدِّ

من حفاظ اإلسالم الذين جمعوا    ،  هو االقتداء باألئمة األعالم  ،  وكان الباعث على تأليفها عند املتأخرين
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هو عبد هللا   ، على ما قاله العلماء  ،  أربعينيات متفرقة. وأول من ابتدأ هذا العمل وصنف في األربعينيات

ي ســا ئِّ
َّ
ْوسِـّي ، ثــم الحســـن بن سفيــان الن

ُّ
ــــّرِّّي ، وأبــو بكر اآلج    بن املبارك. ثم محمد بن أسلم الط

، وأبو بكر    

ني  محمد بن إبراهيم بن املقرىء
ْ
ط

 
لمي  ، وأبو نعيم  ، والحاكم ، والداَرق وأبو    ،  ، وأبو عبد الرحمن الس 

، وخالئق ال    وأبو بكر البيهقي  ،  ، وعبد هللا بن محمد األنصاري   يعثمان الصابونوأبو    ،  سعيد املاليني

   .(64 ،ه. 1406،  الكتاني ) الذين ألفوا في األربعينيات. ، يحصرون من املتقدمين واملتأخرين

وسرد عددا كبيرا منهم حاجي خليفة    ،  وقد ذكر الكتاني في )الرسالة املستطرفة( كثيرا غير هؤالء  

 .(61-52،  م1951،   حاجي خليفة) .فعد منها اثنين وسبعين ، في )كشف الظنون( عند ذكره لألربعينيات

  يطرح في هذا املقام هو ما استناد هؤالء املصنفين في جمع األربعين؟وأول سؤال قد  

متي و  
 
ى أ

َ
ظ عل قد استدل بعض العلماء على صنع األربعينيات بحديث مرفوع إلى النبي : ) َمْن حفِّ

 من أمر دينها، بعثه هللا يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء (
ً
وفي رواية  . (1) (7 ،  النووي ) .أربعين حديثا

  ابن )  .علي بن أبي طالب : )من حفظ على أمتي أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه هللا يوم القيامة فقيها عاملا(

. وفي رواية ابن عباس : )َمن حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه هللا يوم القيامة  (119  ،    هـ.1403،    الجوزي 

متي أربعين حديثا من أمر    (.123  ،ابن الجوزي )  فقيها عاملا(
 
وفي رواية أنس بن مالك : ) من حفظ على أ

)وكنت له يوم  :  . وفي رواية أبي الدرداء  (125  ،  ابن الجوزي)  دينهم بعثه هللا عز وجل يوم القيامة فقيها(  

ر م:  وفي رواية ابن عمر    (.86  ،  التبريزي )  القيامة شافعا وشهيدا(  شِّ
ْمرة العلماء وح  ب في ز  تِّ

 
ملة  )ك ن ج 

. وفي رواية أبي هريرة : ) من حفظ على أمتي أربعين حديثا مما ينفعهم من  (124 ، ابن الجوزي )الشهداء( 

  ) العلماء  القيامة من  يوم  بعث  دينهم،  ،  ) أمر  الدين مستو  البغا ومحيي  ابن  (20مصطفى  رواية  وفي   .

دخل من أي أبواب الجنة  يبها. قمسعود : )من حفظ على أمتي أربعين حديثا ينفعهم هللا عز وجل 
 
ل له : ا

 .(20،  البغدادي  ؛  120 ، )ابن الجوزي شئت ( 

بالرغم من ورود عدة روايات في هذا املوضوع ومن عدة طرق، لكن اإلمام النووي، وهو من بين   

)اتفق  املصنفين املشهورين في هذا الصنيع، قد اعترف في مقدمة )األربعين( بضعف هذا االستدالل قائال :  

 .(80، مصطفى البغا ومحيي الدين مستو)الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه( 

وقد استوفى ابن الجوزي ذكر طرقه في )العلل( ثم أعقبها ببيان وجه الضعف في إسناد كل منها،   

  لحديث( ثم قال : )وقد بنى على هذا الحديث الذي بينا علله جماعة من العلماء، وأكثرهم ال يعرف علل ا

. ثم تابع قوله قائال : )قد ذكرنا عن الدارقطني أنه قال : ال يثبت منها ش ىء،  (129-119  ،    ابن الجوزي )

 .  (129-119 ، )ابن الجوزيومنهم من تسامح بعد العلم لحث على خير( 

فإذا اتضح ضعف الحديث بكافة طرقه، فال مجال إذن للقول بصحته، كما قال ابن عساكر،   

 فلماذا بنى عليه بعض العلماء عملهم في جمع األربعين؟
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ومن اإلنصاف أن نقول إن هناك خالفا في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل األعمال،  

بل ادعى النووي أنه قد اتفق العلماء على جواز    -وهو رأي الجمهور    -حيث يرى فريق من العلماء جوازه  

الفضا في  الضعيف  بالحديث  األربعين (   7  ،  النووي )  ئل  العمل  بأحاديث  العمل  كان  ذلك  على  بناء   .

 الضعيفة جائزا لدى هؤالء العلماء.

ومع ذلك، فإن كثيرا من املصنفين في هذا الشأن، وفي مقدمتهم اإلمام النووي، صرحوا بأنهم لم   

بل على قول الرسول يعت ِّ   مدوا على هذا الحديث، 
ّ
)ليبل  : نكم  في األحاديث الصحيحة، مثل  مِّ  

غ الشاهد 

َب( وقوله  سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها(  الغائِّ
ً
 .(34/ 5  ،الترمذي ): )نضر هللا امرءا

على    اعتمدوا  وأنهم  األربعين،  أحاديث  على  اعتمادهم  بعدم  تصريحهم  من  بالرغم  أقول  لكني 

 يتقيدون بهذا العدد، فلماذا؟ األحاديث الصحيحة، فإنك تجدهم 

والظاهر أن هناك استنادا آخر عند بعض العلماء، وهو تلقي األمة الحديث بالقبول. فإذا تلقت   

األمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح،  حتى إنه ينزل منزلة املتواتر في أنه ينسخ املقطوع به.  

، إنه ال يثبته أهل الحديث، ولكن  (4/433  ،  الترمذي )  ولهذا قال الشافعي في حديث : ) ال وصية لوارث(  

بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا آل  تلقته    ،  م  1983  -هـ    1403  ،    ) السخاوي ية الوصية  العامة 

1 /288) . 

مصادر  ، ألن الدين ال يؤخذ إال من    لكني أرى أن الحديث الضعيف ال يجوز العمل به مطلقا 

ة الصحيحة، فهل نحن في حاجة إلى األحاديث الضعيفة في ديننا، سواء كان  كتاب هللا والسن موثوقة وهي  

في الحكم أو في الفضائل، ولدينا من األحاديث الصحيحة ما يغنينا عن األحاديث الضعيفة؟ وبخاصة أن  

الفضائل ومكارم األخالق من دعائم الدين، وال فرق بينها وبين األحكام من حيث ثبوتها بالحديث الصحيح  

واألخبار املقبولة    . (158  ،  )الخطيب  الحسن، فمن الواجب أن يكون مصدرها جميعا األخبار املقبولة  أو

تشمل الصحيح والحسن، ومعلوم عند املحدثين أن الضعيف قد يرتقي إلى الحسن لغيره وصار حينئذ  

 من األخبار املقبولة. 

، وهو أن يكون ذلك   ساوئ في االنشغال باألحاديث الضعيفةبعض املثم من ناحية أخرى هناك  

الصحيح. وإذا كانت طاقة اإلنسان في الحفظ   على حساب - كما قال الدكتور يوسف القرضاوي   -حتما 

والتذكر واالستيعاب محدودة وال بد، فليصرفها إذن فيما هو أحق وأولى، وال يختلف اثنان أن الصحيح  

  77  ،  هـ.1410  ،  ) القرضاوي أولى بأن توجه إليه الطاقات، وتصرف إليه الجهود واألوقات من الضعيف  

) . 

في    العلماء  أغراض  اختلفت  التوحيد، ثم  أحاديث  ذكر  على  اعتمد  من  فمنهم  األربعين،  جمع 

وإثبات الصفات للرب عز وجل، والتمجيد، ومنهم من قصد ذكر أحاديث األحكام ؛ ملا فيها من التمييز  

بين الحالل والحرام، ومنهم من اقتصر على أمور العبادات، ويكون سببا الكتساب القرب في الطاعات،  
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ريق أصحاب الحقائق، في إيراد أحاديث املواعظ والرقائق، ومنهم من قصد  ومنهم من اختار سلوك ط

إخراج ما صح سنده، وسلم من الطعن عند األئمة مورده، ومنهم من كان قصده ومراده : إخراج ما عال  

من  ذلك  غير  إلى  يسمعه حسنه،  حين  له  وظهر  متنه،  طال  ما  تخريج  أحب  من  ومنهم  إسناده،  عنده  

) حت لهم وأرادوها، وكلها مقاصد صالحة، وسمى كل واحد منهم كتابه بكتاب األربعين  األغراض التي سن

 ..(52 ، ابن عبد هللا  ؛ 17-16  ،  هـ  1409  ، ابن عساكر
  61-52  ،حاجي خليفة  ؛  158،  157،  156،  154  ،  ربن خيا)ومن أشهر املؤلفات في األربعينيات   

   ما يلي :  (103 102  ، والكتاني ؛

 هـ(. وهو أول من صنف في األربعين.181)األربعون( لعبد هللا بن املبارك الحنظلي )ت  -

 هـ(.   242)األربعون( ملحمد بن أسلم الطوس ي )ت  -

 هـ(.  303)األربعون( ألبي العباس الحسن بن سفيان النسائي ) -

 هـ(.  360)األربعون( ألبي بكر محمد بن الحسين اآلجري )ت  -

 هـ(.  381د بن إبراهيم بن علي بن املقرىء )ت )األربعون( ملحم -

 هـ(.  385)األربعون( ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني )ت   -

 هـ(.  405)األربعون( ألبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري )ت  -

ي )ت  - مِّ
َ
ل  هـ(. 412)األربعون الصوفية( ألبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السُّ

 هـ(.  412بعون( ألبي سعد أحمد بن محمد املاليني )ت  )األر  -

 هـ(.  430)األربعون حديثا على مذاهب الصوفية( ألبي نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني )ت   -

 )األربعون حديثا على مذهب أهل السنة( ألبي نعيم أيضا.   -

في األخالق. وهو مشتمل على مائة  هـ(    458)األربعون الصغرى( ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت    -

 حديث مرتب على أربعين بابا.

هـ( جمع    494)األربعون( للقاض ي أبي نصر محمد بن علي بن عبيد هللا بن ودعان، حاكم املوصل )ت    -

 فيه أربعين خطبة.

 هـ(.   571)األربعون في الحث على الجهاد( للحافظ ابن عساكر )ت  -

 أيضا. )األربعون الطوال( البن عساكر -

 )األربعون في األبدال العوال( البن عساكر أيضا.  -

 )األربعون في االجتهاد في إقامة فرض الجهاد( البن عساكر أيضا.  -

 )األربعون البلدانية( البن عساكر أيضا. -

في )ت   -
َ
ل  هـ(.   576)األربعون البلدانية( ألبي طاهر الّسِّ

 هـ(.  618الفرج محمد بن عبد هللا بن املقرىء )ت )األربعون في الجهاد واملجاهدين( ألبي  -

 هـ(.  656)األربعون في اصطناع املعروف( لإلمام املنذري )ت  -

 هـ(.656)األربعون من أربعين عن أربعين( ألبي علي الحسن بن محمد البكري )ت   -
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 ـ(. ه 748)األربعون في صفات رب العاملين( لإلمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي )ت  -

 هـ(.806)األربعون العشارية( للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي )ت  -

 هـ(. 852)األربعون في ردع املجرم عن سب املسلم( للحافظ أبي الفضل ابن حجر العسقالني )ت  -

 مصنفات اإلندونيسيين في األربعين ومنهجهم فيها : 

ثي  املَحّدِّ أوساط  في  الفن  هذا  انتشر  ثون  كما  املحّدِّ خطاهم  يقتفي  أن  الطبيعي  فمن  ن، 

اإلندونيسيون، فصنفوا في هذا النوع بعض املصنفات، وجمعوا أربعين حديثا من األحاديث النبوية في  

موضوع معين، وبعضهم شرح أربعينيات لغيرهم وقدموها للمسلمين لينتفعوا بها. وأهم هذه املصنفات  

 ما يلي :  

املحدث الفقيه محمد نووي بن عمر    شرحهللسيوطي،  رح لباب الحديث(  )تنقيح القول الحثيث بش  -1

 البنتني. 

 للشيخ محمد محفوظ الترمس ي. )املنحة الخيرية في أربعين حديثا من أحاديث خير البرية(  -2

 للشيخ محمد محفوظ الترمس ي أيضا. )الخلعة الفكرية بشرح املنحة الخيرية(  -3

 . يخ محمد مختار بن عطارد البوغوري للش ت األحاديث األربعين(  )إتحاف السادة املحدثين بمسلسل   -4

 للمسند محمد ياسين بن عيس ى الفاداني. )األربعون البلدانية(  -5

 للفاداني أيضا.)األربعون حديثا من أربعين كتابا عن أربعين شيخا(   -6

  العلماء   ا من تأليفهذه األربعينيات الستة التي عثرنا عليهنتناول في هذا املقال ثالثة كتب من   

بأقدمها ولنبدأ  للترمس ي   اإلندونيسيين  الخيرية(  )املنحة  بعده  نتناول  ثم  للبنتني  القول(  )تنقيح  وهو 

 . ( وهو للترمس ي كذلكالخلعة الفكرية)وشرحه 

 نووي البنتني : محمد تأليف  )تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث( -1

باب الحديث(   بـ)تنقيح القول الحثيث(، وهو عبارة عنهذا الكتاب سماه مصنفه   
 
شرح كتاب )ل

هـ(. وقد وصف السيوطي كتابه هذا بأنه جمع  911-849جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي )ل

أحاديث،   عشرة  على  يحتوي  باب  وكل  بابا  أربعين  في  رتبها  ثم  أسانيدها،  ذكر  دون  أحاديث  مجموعة 

ديث. يقول في املقدمة : )فإني أردت أن أجمع كتابا لألخبار النبوية واآلثار املروية  فمجموعها أربعمائة ح

لباب   في كل باب عشرة أحاديث وسميته  بابا  بإسناد صحيح وثيق، فطرحت األسانيد ووضعت أربعين 

 .(3 ، هـ1377 ، )البنتنيالحديث وأستعين باهلل على القوم الكافرين( 

اإل   إعجاب  نووي  الشيخ  املعاهد  الحظ  في  فيدرسونه  عليه  وإقبالهم  الكتاب  بهذا  ندونيسيين 

واملساجد، وذلك ملا يتضمنه من التعاليم التي تناسب ظروف املسلمين اإلندونيسيين وطبيعتهم. فكل باب  

، وهو يستهدف من هذا ترغيب املسلمين في العمل باإلسالم، ثم    من أبوابه ترجم له املؤلف بـ)فضيلة(

بالترهيب والزجر عن املنهيات، وعقد لذلك بابا مثل : )باب في تشديد    -في بعض أبوابه    - في وسطه  جاء  

 الزنا(، و)باب في تشديد اللواط(، و)باب في منع شرب الخمر(، و)باب في منع الضحك(. 
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بابا )في فضيلة اإليمان(. وفيه أركان    أنه يمثل خالصة الدين، ففيه العقيدة وعقد لذلك  كما 

إلسالم، وفيه األحكام ما حل منها وما حرم، وفيه األخالق والحث على الفضائل ومالزمة السنة النبوية،  ا

السنن(، و)فضيلة ذكر هللا(،   العمائم(، و)فضيلة  )في فضيلة  بباب  والعبادة، فيأتي مثال  الذكر  وكثرة 

لف يركز على تربية النفس  و)فضيلة ذكر املوت(، و)فضيلة الصبر عند املصيبة(. ويظهر من ذلك أن املؤ 

البشرية على الطاعة هلل ولرسوله، ومقاومة األهواء والرذائل، واالبتعاد عما نهى هللا عنه. وهو أقرب ما  

يكون إلى التعاليم الصوفية، وهي النزعة التي تسود شعب هذه البالد. وفيه أيضا الحث على الجهاد، حيث 

الرمي وهو الباب التاسع والعشرون، فتقترن بذلك مقاومة    عقد املؤلف اإلمام السيوطي بابا في فضيلة 

وحلفائه   االستعمار  قوى  في  الحاضر  وقتنا  في  تتجسم  التي  الظاهرة  األعداء  بمقاومة  الخفية  النفس 

 وعمالئه، فيكون املسلم حينئذ أشد استعدادا ملواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وكالهما خطير.

بهذا    علم  وعندما  بعض  نووي  وحدوث  الكتاب،  بهذا  اإلندونيس ي  الشعب  من  االهتمام 

التحريفات وسوء الفهم ملقاصده األصلية، رأى أنه من واجبه كعالم أن يشرحه ليكون معيارا لفهم ما  

ورد فيه من التعاليم. فانطالقا من هذا الشعور باملسئولية عن سالمة الفهم نحو هذا الدين، ألف الشيخ  

الذ الشرح  هذا  أقوال  نووي  من  الكتاب  إلى  ملا تسرب  تنقيحا  ليكون  الحثيث(  القول  بـ)تنقيح  ي سماه 

نا الدافع من هذا العمل الجليل   وأفهام غير مستساغة ملا أراده الشرع، فيقول الكياهي محمد نووي مبّيِّ

 : 

)واعلم أن الباعث إلى كتابة هذا الشرح حاجة املحتاجين إليه، فإن هذا الكتاب كثير التحريف  

والتصريف لعدم الشرح عليه، ومع ذلك كثر تداول الناس من أهل الجاوة عليه، وإني لم أجد  

الشر   بعض  أن  إال  لقصوري  مراده  واستيفاء  أقدر على تصحيحه  ولم  فيه،  نسخة صحيحة 

 .(2 ، )البنتنيأهون من بعض(  

 منهج نووي البنتني في الشرح :

ال  لم يرسم  في شرح هذا  الذي سلكه  لكان  نووي منهجه  في شرحه،  تتبعنا ما كتبه  كتاب. فلو 

 بإمكاننا أن نرسمه في سطور آتية : 

أول ما نالحظه على هذا الشرح أن الشارح لم يذكر األسانيد التي طرحها املؤلف السيوطي، وقد   

يعذر الشارح بأن املستهدف من هذا الكتاب هو عامة الشعب، فالذين يقرؤون هذا الكتاب في تصور  

الذين ال يعرفون األسانيد وال يهتمون بها، بل قد يجهلون أساسيات الدين، فليس من األنفع  الشارح هم 

 أن ينشغل الشارح باألمور الهامشية عن جوهرها وهو شرح معانيها ليستفيد منه الشعب في حياتهم.

  لم يلتزم املصنف السيوطي برواية الحديث الصحيح في هذه األربعين كما ادعاه، بل أورد فيه  

الصحيح والحسن والضعيف، وقد الحظ نووي نفسه هذه الظاهرة لكنه كما قال، ذهب إلى أن الحديث 

 الضعيف يعمل به في الفضائل، يقول نووي البنتني :
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)وهذا الكتاب وإن كان فيه حديث ضعيف ال ينبغي أن يهمل ؛ ألن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل 

األخيار، والضعيف حجة في الفضائل باتفاق العلماء، كما في شرح    األعمال، كما قال ابن حجر في تنبيه

 .(2 ، ) البنتني .املهذب وغيره(

ومثال ذلك ما أورده السيوطي في فضيلة اإليمان من قول النبي : )) اإليمان معرفة بالقلب، وقول   

) . يقول البنتني معلقا على هذا الحديث : )وهو حديث ضعيف( (25/ 1 ، )جهباللسان، وعمل باألركان (( 

 .(15 ، البنتني

 أما التخريج، فقد خرَّج بعض األحاديث دون بعض، كما بين درجة بعض األحاديث دون بعض.   

وأما شرح ألفاظ الحديث وهو الجانب األهم، خاصة للعوام الذين ال يفهمون معاني كثير من   

ال أتى  فقد  كلمة  األحاديث،  يترك  ال  وافيا،  الحديث شرحا  ألفاظ  الغليل، حيث شرح  يشفي  بما  بنتني 

غامضة أو غريبة إال وقد شرحها. فيقول في معنى لفظ )الحياء( : )وهو تغير يعتري اإلنسان من كل عمل 

 .(19 ، )البيتنىال يحسن شرعا( 

: )الضحك  وفي موضع آخر بين معنى )الضحك( وفرَّق بين ما هو مذموم وما هو مبا  ح فيقول 

نوعان : ضحك يثيب هللا عليه وضحك يبغض هللا صاحبه أي يعاقبه إن شاء، فأما الضحك الذي يثيب  

لقائه   لحداثة  الدين  في  أخيه  وجه  في  ويتبسم  أسنانه  عن  يكشف  الذي  اإلنسان  فضحك  عليه  هللا 

تسبب عن تكلم الرجل الذي  وللشوق إلى رؤيته. وأما الضحك الذي يبغض هللا تعالى عليه فهو الضحك امل

يتكلم بالكلمة الفاسدة ليضحك هو أو ليضحك غيره، يسقط إلى السفل بسببها في جهنم يوم القيامة  

 سبعين سنة(. 

بعض    الحديث  في  وجد  إذا  بكاملها  العبارة  معنى  يشرح  بل  اللفظ،  بشرح  البنتني  يكتف  ولم 

حديث. ومثال ذلك ما ورد في فضل مكانة الفقيه  اإلشكال في الفهم، حتى يتبين للقارئ املعنى الصحيح لل 

 على العابد، وأن فقيها واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد جاهل. يقول البنتني :  

)وذلك ألن الشيطان كلما فتح بابا على الناس من األهواء وزين الشهوات في قلوبهم بين الفقيه العارف  

دُّ ذلك الباب ويجعله خائبا خاسرا بخالف العابد فإنه ربما يشتغل بالعبادة وهو في حبائل   مكايده فيس 

 .(8 ،  ) البنتنيالشيطان وال يدري( 

دأ املصنف الباب األول في فضيلة العلم والعلماء، والثاني في وأما ترتيب أبواب الكتاب فقد ابت 

لرابع في فضيلة الصالة على النبي  ، والثالث في فضيلة بسم هللا الرحمن الرحيم، وا  فضيلة ال إله إال هللا

، والسابع في فضيلة السواك، والثامن في    ، والخامس في فضيلة اإليمان، والسادس في فضيلة الوضوء

في فضيلة   عشر  والحادي  الجمعة،  فضيلة  في  والعاشر  الجماعة،  صالة  فضيلة  في  والتاسع  األذان، 

في  في فضيلة الصوم، والرابع عشر  العمائم، والثالث عشر  في فضيلة  فضيلة املساجد، والثاني عشر 

فضيلة الفرائض، والخامس عشر في فضيلة السنن، والسادس عشر في فضيلة الزكاة، ثم في فضيلة  
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ة، ثم في فضيلة السالم، ثم في فضيلة الدعاء، ثم في فضيلة االستغفار، ثم في فضيلة ذكر هللا،  الصدق

ثم في فضيلة التسبيح، ثم في فضيلة التوبة، ثم في فضيلة الفقراء، ثم في فضيلة النكاح، ثم في تشديد  

ضيلة بر الوالدين، ثم  الزنا، ثم في تشديد اللواط، ثم في منع شرب الخمر، ثم في فضيلة الرمي، ثم في ف

في فضيلة حق األوالد، ثم في فضيلة التواضع، ثم في فضيلة السكوت، ثم في منع األكل والنوم والراحة،  

ثم في منع الضحك، ثم في فضيلة عيادة املريض، ثم في فضيلة ذكر املوت، ثم في فضيلة القبر وأهواله،  

 األربعون في فضيلة الصبر على املصيبة. ثم في منع النياحة على امليت، ثم األخير وهو الباب

 .لشيخ محمد محفوظ الترمس يتأليف ا)املنحة الخيرية في أربعين حديثا من أحاديث خير البرية(  -2

م قدر   
َّ
ابتدأ املصنف كتاب )املنحة( بخطبة موجزة فيقول بعد البسملة : )الحمد هلل الذي عظ

لحديث، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  أهل الحديث، وخصهم بنضرة وجوههم في القديم وا

ه الذي  
 
ه ورسول شهادة أدخل بها في زمرة من سار في الخيرات السير الحثيث، وأشهد أنَّ سيدنا محمدا عبد 

)الترمس ي ،  ترك لنا خير املواريث وعلى آله وصحبه وكل من حازه ال سيما املتصدين للتعليم والتحديث(.

1.) 

 : عين الترمسية الحديثيةمكونات األرب

ن من قسمين، أولهما :    ف أربعين حديثا من عدة كتب حديثية. وتكوَّ ف في هذا املصنَّ جمع املصّنِّ

، وعددها اثنان وعشرون حديثا، والثاني : ضم إليها ثمانية عشر  (5 ، ) الترمس يثالثيات صحيح البخاري 

 حديثا مأخوذة من كتب األحاديث، فيتم بها األربعون.  

ابتدأ املصنف هذا األربعين بسياق الحديث املسلسل باألولية من غير سند، وهو حديث عبد   

قال : )الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى،    أن رسول هللا -رض ي هللا عنهما-ص هللا بن عمرو بن العا

 ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء (.

تاب من الكتب السبعة وهي بالترتيب : البخاري ومسلم  ثم أتبعه بذكر أول حديث ورد في كل ك 

وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واملوطأ، ثم والها بثالثيات البخاري وكلها على ترتيبها في الصحيح  

والشبهات   والحرام  الحالل  بحديث  ثم  السبع،  األمهات  تلك  بخواتيم  والها  ثم  بينها،  فصل  غير  من 

املسمى بالباقيات الصالحات، ثم ختمه بحديث خاتمة    ( 2)  ، ثم بحديث غراس الجنة  (34/ 1  ،  )البخاري 

 السعادة ، وبه تم األربعون. 

 :   منهجه فيه

لم ينص الترمس ي على منهجه الذي سلكه في هذا األربعين، لكن بعد التتبع يمكننا أن نالحظ هذا   

 املنهج على النحو التالي : 

لم  الحديث،  بسياق  يتعلق  مؤلفي    فيما  إلى  املتصل  سنده  )املنحة(  كتابه  في  الترمس ي  ل  يوّصِّ

خّرِّجي الحديث إلى رسول هللا  
الكتب التي خرَّج أحاديثها، وإنما اكتفى باإلشارة إليه، لكنه ذكر إسناد م 
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ولعله يقصد بهذا اختصار الكتاب وتسهيله للحفظ. ثم يقوم بعد ذلك بذكر سنده    صلى هللا عليه وسلم

في شر  و كامال  األربعين  هذا  فيقول ح  الفكرية(،  )الخلعة  أول    هو  وهو  الثاني  الحديث  في  مثال  محفوظ 

 صحيح البخاري :

)وبالسند املتصل إلى اإلمام الحافظ الحجة أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري رحمه هللا  

ل : أخبرني قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا يحيى ابن سعيد األنصاري قا 

محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول : سمعت عمر بن الخطاب على 

 املنبر قال :  

يقول : ) إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى.  صلى هللا عليه وسلم    سمعت رسول هللا

 ؛ 1 ، البخاري ) .ما هاجر إليه ( فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى

 . (1647 ، والترمذي   ؛ 1907 ؛  ومسلم

: )ذكره في باب    ثم بعد سياق الحديث يذكر موضعه في الكتاب، فيقول عن الحديث املذكور 

 كيف كان بدء الوحي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم(. 

األحاديث، ولم يتعرض لبيان درجة الحديث، ويبدو أنه كان في  وهكذا فعله املصنف في جميع   

نيته أن يكتب شرحا وافيا لهذا األربعين حيث شرح فيه األحاديث التي وردت في الكتاب، وبين فيه درجتها، 

وتكلم فيه عن رواة الحديث وأصحاب الكتب التي أخرج منها تلك األحاديث. وهذا ما فعله في الكتاب اآلتي  

 ذكره. 

 

   (3. )لشيخ الترمس ي أيضاتأليف ا)الخلعة الفكرية بشرح املنحة الخيرية(  -3

الذي جمعه مصنفه    -املنحة الخيرية    - هذا الكتاب عبارة عن شرح وتعليق على كتاب األربعين   

محمد محفوظ الترمس ي فسماه )الخلعة الفكرية بشرح املنحة الخيرية(. وهو شرح مستفيض، عظيم  

 ادة. الفائدة، غزير امل 

 :  منهجه في الكتاب

لو تتبعنا ما في الكتاب من صفحات لوجدنا املؤلف يسلك منهج املحققين من العلماء، ال سيما   

في معالجته لكل حديث، فما ترك كلمة إال وقد شرحها وبين معانيها. وأول ما فعله في عرض الحديث، هو  

ري ومسلم وسنن  التعريف بالكتاب الذي خرَّج منه أحاديث األربعين. فقد عرَّف املصنف بصحيَحي البخا

أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، واملوطأ، ومكانة هذه الكتب بين الكتب الحديثية األخرى، وتميز  

)    كل منها عن غيرها وتكلم عما حواه من أحاديث على سبيل اإلجمال. فيقول مثال عن صحيح البخاري 

 : (10-9 ، الترمس ي
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فق  واتَّ الغمام،  به  يستسقى  الذي      )الجامع 
 
األئمة تعالى  هللا  كتاب  بعد  الكتب  أصح  أنه  على 

في وقتنا هذا   أعلى  الذهبي وهو  الحافظ  بين دواوين اإلسالم. قال  بمزايا من  إذ خص  األعالم، 

الشخص   رحل  فلو  اليوم،  فكيف  سماعه،  بعلو  يفرحون  سنة  ثالثين  ومن  للناس  إسنادا 

 لسماعه من ألف فرسخ، ملا ضاعت رحلته(.  

 الترمس ي نظم أبي الفتوح عن كتاب الصحيح قائال :  ثم نقل الشيخ 

ـب 
َ
ِوّي املتــون َعِلّي الُرت

َ
 صحيح البخاري يا ذا األدب    قــ

وا    خطيـــر يروج كــنقد الذهب   قــِوّي النـــظام بِهيـُج الـّرِ

ب  
َ
 سما ِعّزه فوق نجم الســما    فكــــل جمــــيٍل بــه ُيجـــتل

ب  كـــأن البخاري في ج
َ
ت
َ
 مـــعه    تلقى من املصطفى ما اكت

 فللــــــه خاطـره إذ وعـــى    وســاق فـــوائــده وانتـــخـب  

َرب  
ُ
 . (10ص  ، )الترمس ي جزاه اإللـــــه بما يرتضــي    وبلغه عالـيــات القــــ

ثم تحدث املصنف عن األحاديث التي وردت في الجامع الصحيح على سبيل اإلجمال مثل عدد   

 :  )اليانع الجني(أحاديثه، سواء كان الخالص منها أو مع املكرر، فيقول نقال عن كتاب 

)سبعة آالف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا(.    7275) وجملة ما فيه من األحاديث املسندة  

املكررة   حرره    4000وبحذف  والذي  القوم.  بين  املشهور  على  َرْبري  الفِّ رواية  في  آالف(  )أربعة 

املكرر   مع  أنه  حجر  ابن  حديثا(.   7397الحافظ  وتسعون  وسبعة  وثالثمائة  آالف  )سبعة 

 .)املكان نفسه( .)ألفا حديث وستمائة وحديثان( 2602والخالص بال تكرار 

ي، وعدد كتبه وأبوابه، وعدد شيوخه ومن تفرد  ثم تناول املعلقات التي وردت في صحيح البخار  

 بالرواية عنهم دون مسلم، فيقول : 

التعاليق   من  فيه  ما  مسندة.    1341)وجملة  وأكثرها  حديثا(.  وأربعون  وأحد  وثالثمائة  )ألف 

وأبوابه   وش ىء،  مائة  كتبه  مشايخه    3450وجملة  وعدد  وخمسون(.  وأربعمائة  آالف  )ثالثة 

)مائة    134وتسعة وثمانون(، وعدد من تفرد بالرواية عنهم دون مسلم  )مائتان 289املصرح بهم  

 وأربعة وثالثون(. هذا مع كون املكرر فيه ال يزيده إال حالوة، ولذا قيل: 

 قالوا مِلسلٍم فضٌل   قلت البخاري أعلى     

 قـالـوا املكرر فيه   قلت املكرر أحلــى     

فقهه    بَسعة  فهو  البخاري،  اجتهاد  من  ذلك  بأن  املؤلف  بينه  فقد  التكرار  فائدة هذا  وأما عن 

مق فهمه، قد يورد حديثا واحدا في موضعين أو أكثر، لكن إذا دققنا النظر في هذه الروايات وجدناها   وع 

الحديث   في  املتخصصين  الناس، خاصة غير  وملعاٍن أخرى، فظنَّ بعض  أن ذلك  وردت بطرق مختلفة 

، وليس كذلك في حقيقة األمر ؛ )الشتماله على فائدة زائدة(.  
ً
 تكرارا

 ثم أورد نشيد بعض أولي األلباب في هذا الكتاب :
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 )أعــيا فحـوَل العـلم جلُّ رموز ما   أبداه في األبواب من أسرار   

وا   منها ولم يصلوا إلى األثمار  
َ
 فـازوا من األوراق منـه بما جن

 أن أمس ى البخاري للورى   مثــل البحار ملـنشأ األمطار  ال غروَ   

وا على األذقان واألكوار(     رُّ
َ
 .السابق()الترمس ي ،  خضعــت له األقـران فـيه إذ بـدى   خ

وبعد أن عرف بالكتاب الذي مر عليه، أوصل سند ما لم يوصله في )املنحة(. فما من حديث ورد   

 .  صلى هللا عليه وسلم إلى مخرجيه، وبالتالي إلى املصدر األول رسول هللافي الكتاب إال وقد وصل سنده 

الترمس ي بالتعريف بالكتاب، بل أردفه بذكر ترجمة مصنفي الكتب. ولذلك نجد فيه  ولم يكتف  

تراجما لكل من اإلمام البخاري ومسلم وأبي داود السجستاني وأبي عيس ى الترمذي، والنسائي وابن ماجه  

،   الخلعة الفكرية الترمس ي ،  )اإلمام مسلم بن الحجاج القشيري  س والسيوطي. فيقول عن ومالك بن أن

14-15)  : 

رام )الحافظ( ألحاديث الرسول  
 
صلى هللا ])اإلمام( املقدم املقتدى الهمام ذي الفضائل التي ال ت

اء  ، بل )الحجة( على ما في بعض النقول )أبي الحسن مسلم بن الحجاج( بفتح الحعليه وسلم

نسبة إلى قشير بن كعب بن    -رحمه هللا-وتشديد الجيم األولى )القشيري( قال الشيخ ابن حجر  

- ربيعة بن عامر بن صعصعة قبيلة كبيرة، وقشير أيضا بطن من أسلم منهم سلمة بن األكوع  

. )النيسابوري( نسبة إلى نيسابور بفتح النون أشهر مدن خراسان، قاله املدابغي. -رض ي هللا عنه

-رض ي هللا عنه-)أربع ومائتين( التي هي سنة وفاة اإلمام الشافعي    204سنة    -رض ي هللا عنه-لد  و  

أحد أئمة هذا الشأن، واملرجوع إلى كتابه واملعتمد عليه في كل األزمان، سمع    - رحمه هللا-وكان    .

ن راهويه  من األئمة األمجاد، والحفاظ الجهابذة النقاد، منهم اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق ب

ويحي ابن يحيى وخالئق كثيرون. وسمع منه جماعات من كبار زمانه وحفاظ أوانه، كأبي حاتم  

 الرازي، والترمذي وابن خزيمة وآخرون ال يحصون([.  

 محفوظ :    إلمام مسلم في الحديث فيقول وأما عن مصنفات ا 

مسلم   اإلمام  عنه-) صنف  )  -رض ي هللا   : منها  ؛  كثيرة  كتبا  الحديث  على  في  الكبير  الجامع 

األبواب(، وكتاب )العلل(، وهذا الصحيح الذي منَّ هللا تعالى به على املسلمين. وأبقى ملسلم به  

 . ( )الترمس ي ، السابقذكرا جميال وثناء حسنا إلى يوم الدين( 

( 15ص    ،  )الترمس ي  محفوظ ملحاسن ومميزات هذا الكتاب الذي نحن بصدده،  منها  ثم تعرض 

: 

الشيخ خاصة،   -1 لفظ  من  ما سمعه  فاألول  و)أخبرنا(.  ثنا(  )َحدَّ بين  بالتمييز  اعتنى  اإلمام مسلما  أن 

: )وهذا الفرق هو مذهب الشافعي   الع-رض ي هللا عنه-والثاني ما قرئ عليه. ثم قال  لم ، وجمهور أهل 

ثين إلى عدم التفرقة بينهما(.   باملشرق. وذهب اإلمام البخاري وجماعة من املحّدِّ
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كما اعتنى بضبط ألفاظ الرواة. ومثال ذلك قوله : )حدثنا فالن وفالن واللفظ لفالن، قال أو قاال :    -2

 حدثنا(.

ث كثيرة وردت بإسناد  تحريه في رواية صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة. وبالرغم من أن فيها أحادي  -3

، دون تجديد اإلسناد  (9  ،هـ.1406  ،  )ابن منبه .  واحد، حيث أجاز بعض املحدثين ذكر اإلسناد في أولها

  وإتقانا. ومثال ذلك ما ساقه عند كل حديث، لكن اإلمام مسلما لم يبح لنفسه ذلك، احتياطا منه وتحريا  

 محمد محفوظ :  

)حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن همام قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة  

: ))اذا توضأ    ذكر أحاديث منها. وقال رسول هللاف  صلى هللا عليه وسلمعن رسول هللا    -رض ي هللا عنه-

   .(212/ 1 ،  )مسلمأحدكم فليستنشق( 

 .  (131-130 ،هـ.1407  ، ) النووي ومنها غير ذلك  -4

 هـ )إحدى وستين ومائتين(.  261كما ذكر وفاة اإلمام مسلم بنيسابور سنة   

سنن    حديث  أول  في  فيقول  مختصرا،  كان  ولو  الحديث  رواة  من  راو  بكل  املصنف  عرَّف  كما 

 الترمذي : 

رج عنه الجماعة إال ابن ماجه، قال  ])قتيبة( تصغير قتبة بكسر القاف )بن سعيد( البغالني خ

)ثنا( أي حدثنا )أبو عوانة( بفتح العين وتخفيف الواو كسعادة اسمه الوضاح الواسطي البزار  

خّرج له الستة )عن سماك( بكسر السين كحساب )بن حرب( بفتح الحاء املهملة وسكون الراء  

له م  ثبت، خرج  ثقة  الوليد وهو  بن  به عن سماك  واألربعة، أحد علماء  الذهلي، واحترز  سلم 

رحمه  -التابعين، لكن قال ابن املبارك : ضعيف الحديث، وكان شعبة يضعفه، قاله البيجوري  

. )هناد( بفتح الهاء وتشديد النون كشداد هو ابن السري الكوفي التميمي الدارمي الزاهد  -هللا

تكبير ابن الجراح أبو سفيان  كان يقال له راهب الكوفة لتعبده خرج له مسلم واألربعة. )وكيع( بال

الرؤاس ي )إسرائيل( لعله ابن يونس بن أبي اسحاق السبيعي )سماك( أي : ابن حرب املتقدم في  

السند األول )عن مصعب( بضم امليم وسكون الصاد املهملة وفتح العين بصيغة اسم املفعول  

)الترمس ي ،  [  -عنهمارض ي هللا  -)بن سعد( بن أبي وقاص )عن( عبد هللا )بن عمر( بن الخطاب  

 . (27 ، الخلعة الفكرية

في إسناد    التي وردت كثيرا  أنه تكلم عن بعض اإلشارات  الفكرية(  ومن محاسن كتاب )الخلعة 

- 15،    )الترمس ي، وهي كما قال الترمس ي، إشارة إلى التحويل من إسناد إلى آخر  )ح(الحديث، مثل حرف  

ثين بأن يكتبوا )(16 ح( مفردة عند الجمع بين إسنادين أو أكثر اختصارا، وكان  . وقد جرت عادة املحّدِّ

من   وقيل  )التحويل(،  من  أنها  فاملشهور  أصلها،  في  واختلف  في صحيحه.  استخدامها  من  يكثر  مسلم 

 )الحائل(، وقيل من )صح(، وقيل من )الحديث(.
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 :   (213/ 2 ، ) السخاوي  -رحمه هللا تعالى-وإلى ذلك أشار الحافظ العراقي  

 )وكتبوا عنــد انتقال من سنــد    لغيره )ح( وانطـقـن بـــها وقد

 رأى الُرهــــاوي بأن ال تقــــرأ    وأنهــــا من حائــــل وقد رأى 

 بعض أولـــى الغرب بأن يقوال    مكانــــها الحديـــث قط وقيــل

 بل حاء تحويٍل وقال : قد كتب    مكانها، صح فحا، منها انتخب( 

ذهب  كما    إذا  ))كان   : في حديث  هب( 
ْ
ذ
َ
)امل معنى  في  فيقول  الحديث،  في  الواردة  األلفاظ  شرح 

 :  (4))رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه  املذهب أبعد ((

الولي   به وقال  تغوط  ي  الذهاب، موضع  َمْفعل من  النهاية  في  الهاء قال  الذال وفتح  امليم وسكون  )بفتح 

راد به )وكان إذا ذهب في املذهب( إذ تقدير الظروف بفي ومصدر أي ذهب مذهبا  العراقي يحتمل أن ي 

كأبي عبيدة وجزم به في النهاية تبعا  (  1) فعرفه الرادة ذهاب خاص، فاالحتمال األول نقله أهل الغريب  

)الترمس ي ،   للهروي، والثاني قوله في رواية الترمذي فأبعد في املذهب أي ذهابه فهو مصدر حقا. انتهى(

24). 

َمى   َمى أال وإن حِّ َمى( و )محارمه( الواردة في حديث )) أال وإن لكل ملك حِّ وكذلك شرح معنى )حِّ

 ، وبين معنى العبارة قائال :  ( 5. رواه البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. )هللا محارمه ((

با يحميه عن الناس ويتوعد من  ])وإن لكل ملك( بكسر الالم من ملوك العرب. )حمى( أي مكان  ا مخضَّ

دخل اليه أو قرب منه بالعقوبة الشديدة. )محارمه( أي املعاص ي التي حرمها وهي الجناية على النفس  

 .(86)الترمس ي ، والعرض واملال وغيرها([ 

ولم يكتف بشرح معنى لفظ من األلفاظ دون بحثه من حيث النحو واإلعراب، فهذا إن دل على   

 يدل على تمكنه في العربية، يقول مثال في شرح لفظ )هللا تعالى ورسوله أعلم( :ش ىء فإنه 

 مقدرة، أي : هللا ورسوله أعلم من غيرهما، وإذا كانت مقدرة فهو  )
َ
ن( التفضيلية لم يقل أعلما، ألن )مِّ

ن هللا تعالى  رضوا-: فيه حسن ما كان عليه الصحابة    -رحمه هللا-على اإلفراد دائما. قال العالمة ابن حجر  

 . ( 22-21 ، الترمس ي)( يرد العلم إلى هللا تعالى وإليه  مع الرسول من مزيد األدب  -عليهم

ومن املعلوم أن ذلك إنما يحسن  )  ابن حجر قائال :  يالشبرخيت  الشيخ إبراهيم  بن مرعي  وتعقب 

وهم كانوا غير عاملين قطعا، إال  عده من اآلداب، لو كانوا يعلمون من السائل وردوا العلم إليه إجالال له،  

 .)املكان نفسه( .(أن يقال فيه حسن األدب من جهة تفويض العلم إليهما دون "ال نعلم"

 
 ( أي : مصنفو الكتب في غريب الحديث. 1)
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، فتجلت هذه النزعة الفقهية عند معالجته ألي    محفوظ فقيها من فقهاء مكة في عصرهوكان   

  ( 6)   تقبل صالة بغير طهور () ال:  حديث من أحاديث األحكام، فنرى على سبيل املثال كالمه في حديث  

 الذي ورد في كتابه األربعين حيث يقول : 

)قال ابن العربي : قبول هللا عمال : رضاه وثوابه عليه(، وقال ابن دقيق العيد : )قد استدل جماعة من  

ال يقبل هللا صالة    صلى هللا عليه وسلماملتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة كما فعلوه في قوله  

ة الصالة وال يتم ذلك اال  حائض أي من بلغت سن حيض إال بخمار، ومعنى هذا اشتراط الطهارة في صح

أن يكون انتفاء قبول دليال على انتفاء صحة وقد ورد في أمكنة انتفاء قبول مع ثبوت صحة كصالة آبق  

ال تقبل له صالة ونحوه. فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول كان من تفسير معنى 

لى ش ىء. فالغرض  املطلوب ههنا من الصالة وقوعها  القبول فقيل انه ترتب  غرٍض مطلوب من ش ىء ع

مجزئة بمطابقتها لألمر فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول وإذا ثبت ثبتت الصحة، وإذا انتفى انتفت  

لكن ربما قال بعض املتأخرين إن القبول كون عبادة يترتب عليها ثواب ودرجات، واإلجزاء كونها مطابقة  

ا أو كان أحدهما أخص من غيره لم يلزم من نفي األخص نفي األعم الخ ما   لألصل، واملعنيان اذا تغاير 

 ..(27،  )الترمس ي أطال وبالجملة نفي استداللهم بهذا الحديث على اشتراط الطهارة ال يخلو عن نظر( 

ولم يفته موضوع من املوضوعات الهامة في شرح األحاديث وهو بيان درجة الحديث من حيث   

ن درجة الحديث الذي رواه في األربعين، سواء كان صحيحا أم حسنا، وذكر  الصحة والضعف، فق د بيَّ

خالف العلماء إن كان في ذلك خالف، ثم رجح الرأي الذي مال اليه، فيقول الشيخ محفوظ الترمس ي،  

 :  (7) عن أول حديث في سنن أبي داود

  : :  111  ،  هـ1405  ،  الدارقطني  )  )العلل(كتابه  في    قال اإلمام الدارقطني) تنبيه  ، رقم السؤال 

: )اختلف في هذا الحديث على محمد بن عمرو، فرواه اسماعيل بن جعفر وأسباط بن    ( 1239

محمد وأبو بدر شجاع بن الوليد عنه هكذا، وخالفهم َعبدة بن سليمان فقال : محمد بن عمرو 

ة انتهى(. وزعم ابن منده رحمه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رض ي هللا عنه والصحيح ما للمغير 

ط، صوابه ما في الصحيحين من طريق مسروق عن املغيرة  
ّ
ل
 
هللا إن رواية املصنف يعنى أبا داود خ

ذ اإلداوة، فأخذتها فانطلق حتى 
 
رض ي هللا عنه قال : كنت مع النبي في السفر فقال : ) يا مغيرة! خ

هللا : )بل كالهما صحيح فال منافاة بينهما  توارى عني يقض ي حاجته (. قال الولي العراقي رحمه  

)فإن قيل كيف حكمتم   : النووي رحمه هللا في شرحه  فإحداهما شاهدة لألخرى(. قال اإلمام 

بصحة هذا، وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة، قلنا إنه لم يثبت في ابن علقمة قادح معتبر،  

   .(25 ، )الترمس يانتهى وهللا سبحانه وتعالى أعلم ( 

ى بذكر من خرجه من أصحاب الكتب الحديثية 
ّ
وهو    -، فيقول في أول حديث ابن ماجه    كما وف

 :  -: )ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا (  رة قال : قال رسول هللاما روي عن أبي هري 
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 ،  )الترمس ي(  )روى حديث الباب اإلمام أحمد بن حنبل، ومسلم، والنسائي، رحمهم هللا تعالى وهللا أعلم

33). 

وتعرض أيضا للبحث عما يستفاد من الحديث، وهذا املبحث مفيد ليسهل للقارئ االستنتاج   

 عن الحديث ليعمل به واالمتثال له. فيقول عن حديث الحالل والحرام والشبهات :  

)وقد أجمع العلماء على عظيم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده إذ منها الحث على فعل الحالل واجتناب  

مساك عن الشبهات واالحتياط للدين والعرض وعدم تعاطي مايس يء الظن واألخذ بالورع او  الحرام واال 

انه ال ورع في ترك املباحات وسد الذرائع وتعظيم القلب والسعي فيما يصلحه ويفسده وأنه محل العقل،  

البدنية  وأن العقوبة من جنس الجناية وضرب األمثال للمعاني الشرعية وان األعمال القلبية أفضل من 

 ، وأنه أحد األحاديث التي عليها مدار اإلسالم أي وهي املنظومة في قوله :   وأنها ال تصلح اال به وغير ذلك

ْسَندات من قول خير البرية     عــمدة الديـن عـندنا كلمات   م 

ْن بنـية  
َ
 .(87 ،الترمس ي   )(اتق الشبه وازهَدْن ودْع ما    لـيس يـعنـيك واعمل

ثين بمسلسلت األحاديث األربعين(    -4  للشيخ محمد مختار بن عطارد البوغوري)إتحاف السادة املحّدِ

، كما قال مؤلفه عبارة عن أربعين حديثا من األحاديث املسلسلة التي تلقاها عن    هذا الكتاب 

 شيخه السيد محمد أمين رضوان املدني. 

و اقتداؤه باملتقدمين في جمع املسلسالت  وذكر املؤلف أن الباعث على تصنيف هذا الكتاب ه 

أثرهم من    واقتفاؤ  حديثا  أربعين  الوريقات  هذه  في  أجمع  أن  أردت  كله  هذا  )وألجل   : املؤلف  فيقول   ،

املسلسالت التي كثر تداولها بين األنام واعتنى بتلقيها وروايتها العلماء األعالم، وإن كنت لست أهال لذلك،  

ر نعال أقدام أهل تلك املسالك بل ال أستحق أن أسمى بأدنى الطلبة، فضال ألني في نفس ي ال أساوي غبا

)ابن عطارد    عن العالمة، ولكن بعثني إلى ذلك قصد التشبه بهم وإظهار املحبة لهم رجاء أن أحشر معهم(

 ،1.)  

وهو   -. بل موضوع  وهذه األحاديث منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف 

 حسب مالحظتنا ، وسيأتي بيانه في حينه.  -مختلق منسوب إلى النبي ولم يقله حديث 

 :  منهجه في التأليف

لهذه    أسانيده  كر  ذِّ ثم  شيخه،  عن  تلقاه  كما  املسلسل  ترجمة  بذكر  يبدأ  أن  فيه  ومنهجه 

األحاديث، ثم في ختام كل حديث يتطرق لبيان درجة الحديث، سواء أكان الحديث صحيحا أم حسنا.  

في  كم أنه  عليه  يؤخذ  وربما  الحديثية.  الكتب  أصحاب  من  أخرجها  من  فذكر  األحاديث  بتخريج  قام  ا 

الغالب حاول بكل جهده أن يدافع عما ورد في هذا الكتاب من األحاديث، وأحيانا بطريق متعسفة. فإذا  

قرر أْن ليس  كان الحديث ضعيفا، أتى بأحاديث أخرى ظن أنها من الشواهد واالعتبارات، مع أنه من امل

كل ضعيف يمكن أن يتقوى بشواهد. واألغرب من هذا، إن كان املسلسل موضوعا، فإنه يأتي بأقوال  
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ليس  الحديث  أن  على  ودليال  حجة  تكتسب  األقوال  هذه  أن  وظن  عنه،  وتدافع  تؤيده  التي  الناس 

يهمه والذي  الذكر(.  بتلقين  )املسلسل  الحديث  موقفه عن  في  ذلك  تجلى  كما  أن   موضوعا،  يبدو  كما 

يتقبلها الناس وأن تكون من املسلمات، بصرف النظر عن صحتها أو عدمها ؛ ألنها في نظره مسلسالت  

 توارثها العلماء فال مجال لرفضها. 

 أما هذه األحاديث األربعين فنذكرها كالتالي :   

 .(8)  الحديث األول : املسلسل باألولية

 . (9) باملصافحةالحديث الثاني : املسلسل 

 .  (10) الحديث الثالث : املسلسل باملشابكة

 . (11)  الرأس عند ختم سورة الحشر لحديث الرابع : املسلسل بوضع اليد على ا

 . (12) الحديث الخامس : املسلسل بالعد في اليد

 . (13)  الحديث السادس : املسلسل بمسح األرض

 . (14)  اللحيةالحديث السابع : املسلسل بالقبض على 

 . (15) الحديث الثامن : املسلسل بمناولة السبحة

 . (16) الحديث التاسع : املسلسل بقوله : أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 .(17) الحديث العاشر : املسلسل بقراءة الفاتحة

 .(18) الحديث الحادي عشر : املسلسل بقراءة آية الكرس ي

    .(19) بقراءة سورة الصف الحديث الثاني عشر : املسلسل 

 .( 20) الحديث الثالث عشر : املسلسل بتلقين كلمة )ال إله إال هللا(

 . (21) الحديث الرابع عشر : املسلسل بانفراد كل راو بصفة عظيمة في زمانه وهو في فضل ال إله إال هللا

النقش  السادة  الصوفية من طريق  الخرقة  بإلباس  : املسلسل  الخامس عشر    بندية والقادرية الحديث 

(22) . 

 . (23)  الحديث السادس عشر : املسلسل بالصوفية

 .(24) الحديث السابع عشر : املسلسل بالحسن

 . (25)  الحديث الثامن عشر : املسلسل باملحمديين غالبا

 .(26) الحديث التاسع عشر : املسلسل بحرف العين في أول اسم كل راو أو صفته غالبا 

 . (27) املسلسل باألشراف في غالبه الحديث العشرون : 

 . (28) الحديث الحادي والعشرون : املسلسل بالسؤال عن اإلخالص

 . (29) الحديث الثاني والعشرون : املسلسل بقول كل راو: )إني أحبك. فقل الخ(

 . (30)  الحديث الثالث والعشرون : املسلسل بقول كل راو: )يرحم هللا فالنا كيف لو أدرك زماننا هذا(

 . (31)الحديث الرابع والعشرون : املسلسل بقول كل راو: )في العزلة سالمة(

 . (32) الحديث الخامس والعشرون : املسلسل بقول كل راو: )باهلل العظيم(
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 . (33) الحديث السادس والعشرون : املسلسل بإجابة الدعاء في امللتزم

 . (34)  األسودين : التمر واملاءالحديث السابع والعشرون : املسلسل باإلضافة على 

 .(35) الحديث الثامن والعشرون : املسلسل بقص األظافر يوم الخميس

 . (36) الحديث التاسع والعشرون : املسلسل بالسماع في يوم العيد

 .(37)  الحديث الثالثون : املسلسل بالسماع في يوم عاشوراء

 . (38)  الحديث الحادي والثالثون : املسلسل بالضحك والتبسم

 . (39)  الحديث الثاني والثالثون : املسلسل بالبكاء

 .  (40) الحديث الثالث والثالثون : املسلسل بقول كل راو: )فكتبته وها هو في جيبي(

 . (41) الحديث الرابع والثالثون : املسلسل بالفقهاء الحنفية في األكثر

 . (42)  الحديث الخامس والثالثون : املسلسل بالفقهاء املالكية غالبا

    .(43)  الحديث السادس والثالثون : املسلسل بالفقهاء الشافعية في غالبه

 . (44)  الحديث السابع والثالثون : املسلسل بالفقهاء الحنابلة في غالبه

 .(45) الحديث الثامن والثالثون : املسلسل باملكيين في األكثر

 .(46)  غالبهالحديث التاسع والثالثون : املسلسل باملدنيين في 

 . (47)  الحديث األربعون : املسلسل باملصريين في غالبه

 . وال أدري ما سبب إضافته له.  (48)  ثم أضاف إلى هذه األربعين مسلسال بالتلقيم 

د النبوي وبعض أسانيده في الحديث والفقه 
 
، واإلجازة العامة منه    وفي ختام هذ الكتاب ذكر امل

 ملعاصريه. أما املد النبوي الذي أفاده الشيخ محمد مختار فإنه كما قال :  

على مد الشيخ    ،  )قد وضعت هذا املد النبوي على مد الشيخ أحمد الخطيب، على مد عبد هللا النهاري 

  ،  حمد بن إدريسعلى مد الشيخ أ  ،  هـ  1115على مد الشيخ أحمد بن طاهر املؤرخ سنة    ،  حسن حلواني 

  ، على مد أبي جعفر  ،  على مد أبي الفواس  ،  على مد أبي يعقوب  ،  على مد أبي سعيد  ،  على مد أبي الحسين

على مد زيد    ،  على مد أبي بكر بن أحمد بن حسن  ،  على مد خالد ابن إسماعيل  ،  على مد القاض ي أحمد

ي ، ألنه كال به طعامه ويتوضأ بمقداره وهو  راجيا بذلك البركة واملتابعة للنب  بن ثابت صاحب رسول هللا ، 

وهي سنة أكدها على    ،  رطل وثلث ويتطهر بأربعة أمداد وبه يخرج صدقة الفطر عن كل رأس أربعة أمداد 

 وعلى هذا مض ى السلف الصالح والتابعون وفقنا هللا ملتابعتهم وحشرنا في زمرتهم آمين..(. ، أمته

عنهم مقرونا باألثبات التي رواها عن شيوخه باالتصال    ثم ذكر مجموعة من شيوخه الذين تلقى 

فقال : )أجزت كل من قبل مني اإلجازة من جميع أهل هذا    ،  إلى أصحابها. ثم ختم الكتاب باإلجازة العامة 

العصر وما بعده وخصوصا من يسمع مني ما في هذه الوريقات وغيره بما فيها وبغيره مما تجوز لي روايته  

درايته عني  واألحاديث    وصحت  القرآنية  اآليات  وجميع   ومعقولها  منقولها  العلمية  الفنون  جميع  من 
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النبوية وجميع األذكار واألدعية املأثورة وجميع األحزاب التي هي عن املشايخ منقولة بالشروط املعتبرة  

 . عند أهل الحديث واألثر(

نه وقع في رواية املوضوع وقد نبهنا  احترام للشيخ مختار عطارد في علمه وورعه لكتقدير و   أقول : مع كل

أن رواية املوضوع وهو حديث مكذوب على رسول هللا ، أمر محظور    ومعلوم  .  على ذلك في هامش املقال 

شرعا ، ولعله لم يتنبه على ذلك حسن الظن منه بأسالفه الذين رووا تلك األحاديث جيال بعد جيل. وقد  

 متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. )رواه الخاري ومسلم(. ثبت عن الرسول أنه قال : من كذب على  

 الخاتمة

انتهينا من تناول هذا املوضوع نأتي إلى النتائج التي توصلنا إليها من خالل هذا البحث وهي كالتالي  بعد أن  

)األربعين( حديث ضعيف1:   إن حديث  الحديث،  .  أئمة  يت  عند  ولم   ، بالقبول  األمة  تلقته  ضمن  لكن 

. قد جرت عادة املحدثين جمع أربعين  2  األحكام الشرعية وال العقيدة ، فيجوز العمل به عند الفقهاء.

ا  . إن املحدثين اإلندونيسيين اقتفو 3حديثا في مؤلف واحد تسهيال للقارئ في فهم أمور الدين والدنيا .  

. ولكن لو قارنا بين البنتني والترمس ي كتب األربعينيات ، وتفننوا في ذلك  آثار املحدثين األوائل في تأليف

عند ما تكلم    ونرى ذلك واضحا في كتابه )الخلعة(  ،  وجدنا أن األخير أكثر تعمقا في علم الحديث من األول 

عن حديث تحدث عنه من جوانب مختلفة وال يكتفي بشرح الحديث بل تناوله من حيث الدرجة واإلسناد  

. لم يكن هؤالء املحدثون اإلندونيسيون أقل قدرا من غيرهم الذين  4  وتاريخ الرواة وفقه الحديث وشرحه.

على  من خالل أعمالهم العلمية أنهم  في ذلك الوقت وأثبتوا    - مكة واملدينة  – خدموا العلم في الحرمين  

 مستوى واحد مع غيرهم من العلماء.

 الهوامش : 

 ومعاذ بن جبل  ،  عبد هللا بن مسعودو   ،  والحق أن هذا الحديث يروى عن علي بن أبي طالب (1)

وابن    ،  وأبي أمامة   ،  وأبي هريرة  ،  وأنس بن مالك  ،  وابن عمر، وابن عباس  ،  وأبي الدرداء  ،

  ،   رض ي هللا عنهم من طرق كثيرات  ،  وبريدة   ،  وأبي سعيد الخدري   ،  وجابر بن سمرة  ،  عمرو 

  411بروايات متنوعات. غير أن كلها وردت ضعيفة. قال السخاوي في )املقاصد الحسنة( ص  

: وكذا قال شيخنا جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة. وقد قال  

مي ثين الناس وليس له إسناد صحيح. وأجاب ابن حجر الهيأحمد : هذا متن مشهور فيما ب

ص   األربعين(  شرح  املبين  )الفتح  به  ،  33في  األئمة  من  جمع  عمل  تلك   ،  عن  فخرجوا 

)بأن هذا الحديث ليس شديد الضعف كما ادعاه بعضهم(. ثم   ،  األربعينيات اعتمادا عليه

 ،  رقه عن كذاب أو متهم بالكذبالذي ال يخلو طريق من ط  -أي شديد الضعف  -قال : ألنه 

فهم لم   ،  كما دل عليه كالم األئمة. ثم تابع قوله قائال : )ولئن سلمنا ذلك  ،  وهذا ليس كذلك

انظر د/ مصطفى البغا ومحيي الدين  .(بل على األحاديث الصحيحة ، يعتمدوا في ذلك عليه

 . 7مستو ، الوافي في شرح األربعين النووية :  
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 بن مسعود رض ي هللا عنه قال : قال رسول هللا : )) رأيت ابراهيم الخليل وهو حديث عبد هللا  (2)

ليلة أسري به فقال : يا محمد اقرأ أمتك مني السالم وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة 

املاء وأنها قيعان غراسها سبحان هللا والحمد هلل وال اله إال هللا وهللا أكبر وال حول وال قوة  

 . ذكره السيوطي في أول كتاب )الفانيذ في حالوة األسانيد(. إاال باهلل ((

طبع كتاب )الخلعة الفكرية بشرح املنحة الخيرية( باملطبعة العامرة الشرفية بمصر، دون   (3)

فقط. وأما كتاب     96وصل عدد صفحاتها إلى ص    ،  تاريخ. والنسخة التي بين أيدينا مصورة

 عليه إلى اآلن. )املنحة( ذاته فإننا لم نتمكن من الحصول 

(4) ( : : )1)  ،  ( في كتاب الطهارة 1) -(14/ 1د  (  1)-(1/32( باب التخلي عند قضاء الحاجة ؛ ت 

(  20رقم : )  ،   ( باب ما جاء  أن النبي كان إذا أراد الحاجة أبعد في املذهب16أبواب الطهارة )

( : : )  ،  ( باب اإلبعاد عند إرادة الحاجة16( كتاب الطهارة ) 1)-(18/ 1؛ ن  ( ؛ جه : 17رقم 

 (. 331رقم : ) ، ( باب التباعد  للبراز في القضاء22( كتاب الطهارة وسننها ) 1)-(120/ 1)

ولفظه : ))    ، (52رقم : ) ، ( باب فضل  من استبرأ لدينه39( كتاب اإليمان )29)-(34/ 1خ : ) (5)

هات   ،  الحالل بين والحرام بين شبَّ
 
هات ال يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى امل شبَّ  ،   وبينهما م 

لشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. أال  ومن وقع في ا  ،  استبرأ لدينه وعرضه 

أال إن حمى هللا في أرضه محارمه. أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت   ، وإن لكل ملك حمى

- (1220-1219/ 3أال وهي القلب(( ؛ م : ))  ،  وإذا فسدت فسد الجسد كله  ،   صلح الجسد كله

: )  ،  ات( باب أخذ الحالل وترك الشبه20( كتاب املساقاة )22) - (624/ 3( ؛ د : )107رقم 

( كتاب  12)-(3/502( ؛ ت : )3329رقم : )   ،  ( باب في اجتناب الشبهات3( كتاب البيوع )17)

: )  ،   ( باب ما جاء في ترك الشبهات1البيوع ) : ) 1205رقم  ( كتاب  44)-(243-242/ 7( ؛ ن 

( كتاب  36)-(1318/ 2( ؛ جه : )4453رقم : )  ،   ( باب اجتناب الشبهات في الكسب2البيوع )

 (. 3984رقم : ) ، ( باب الوقوف عند الشبهات 14الفتن )

( ولفظه : )) ال يقبل  59( باب فرض الوضؤ، رقم : ) 31( كتاب الطهارة )1)-(49-48/ 1د : ) (6)

(  1( أبواب الطهارة )1)-(5/ 1هللا عز وجل صدقة من غير غلول وال صالة بغير طهور(( ؛ ت : )

(  104( كتاب الطهارة ) 1)-(88-1/87(  ؛ ن : )1بغير طهور، رقم : )باب ما جاء ال تقبل صالة 

( باب ال يقبل 2( كتاب الطهارة وسننها )1) -(100/ 1( ؛ جه : )139رقم : )  ،  باب فرض الوضؤ

 (.271هللا صالة بغير طهور، رقم )

- (1/14وهو حديث املغيرة بن شعبة ؛ أن النبي كان إذا ذهب املذهب أبعد. رواه أبو داود ) (7)

عن   ،  من طريق محمد بن عمرو   ،  ( باب التخلي عند قضاء الحاجة1)  ،  ( في كتاب الطهارة1)

 عن املغيرة.  ، أبي سلمة

(8)   : رسول هللا  قال  قال:  عنهما،  رض ي هللا   ، العاص  بن  عمرو  بن  عبد هللا  اِحُمون عن  )الرَّ

َحُمُهم الرحمُن تبارك وتعالى . ثم خرَّج َمن  في السماء(  َير حُمكم، ِار حموا من في األرض    ير 
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الفاداني والبوغوري هذا الحديث فقاال : )أخرجه البخاري في الكنى ، وفي األدب املفرد بمعناه  

، وأخرجه الترمذي في جامعه، عن محمد بن أبي عمر العدني، عن سفيان، وقال : حسن  

 صحيح (. 

ّف  (9)
َ
ك  بِّ

ْحت 
َ
س بن مالك األنصاري، قال : ))صاف

َ
 رسولِّ هللا ، فما مَسْست  خزا  عن أن

َّ
ي هذه كف

ْن كف رسول هللا ((.  َين مِّ
ْ
 وال حريرا أل

ك بيدي أبو القاسم وقال : )) خلق هللا األرض يوم السبت، والجبال   (10) عن أبي هريرة، قال : شبَّ

يوم  األربعاء، والدواب  يوم  الثالثاء، والنور  يوم  اإلثنين، واملكروه  يوم  يوم األحد، والشجر 

في الخم وأحمد  )صحيحه(،  في  تسلسل  غير  من  مسلم  أخرجه   )) عة  م  الج  يوَم  وآدم  يس، 

 مسنده.

روى الشيخ بإسناده إلى علقمة واألسود قاال : فإنا قرأنا على عبد هللا بن مسعود ، فلما بلغنا   (11)

قال : ضعا أيديكما على    - } لو أنزلنا هذا القرآن على جبل..{ من سورة الحشر    -هذه اآلية  

ا ، فإني قرأت على النبي ، فلما بلغت هذه األية قال : ضع يدك على رأسك ، فإن جبريل رأسكم

عليه السالم ، ملا أنزل بها علي ، قال لي : ضع يدك على رأسك فإنها شفاء من كل داء ، إال  

 .6السام ، وهو املوت. انظر ابن عطارد ، 

هن  عن علّي بن أبي طالب قال : حدثني رسول هللا   (12) ثني جبريل وعدَّ هن في يدي، قال : )حدَّ وعدَّ

د وعلى   حمَّ م َصّلِّ على م  ه 
ّ
ت  بهن من عند رب العاملين يا محمد : الل

ْ
زل
َ
في يدي، وقال لي : هكذا ن

على  وبارِّْك  اللهم  يٌد،  َمجِّ حميد  إنك  إبراهيم  آل  وعلى  إبراهيم  على  ْيَت 
َّ
صل كما  د  حمَّ م  آلِّ 

 
ْ
بارك آل محمد كما  مَّ محمد وعلى  الله  يٌد مجيٌد،  َحمِّ إنك  إبراهيم  آل  إبراهيم وعلى  َت على 

إنك حميد  إبراهيم  آل  إبراهيم وعلى  ْمَت على  تَرحَّ كما  آل محمد  ْم على محمد وعلى  َرحَّ
َ
وت

َت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم  
ْ
ن ْن على محمد وعلى آل محمد كما تحنَّ

َّ
مَّ وتحن مجيد، الله 

ْم على محمد وعلى آل محمد كما سلْمَت على إبراهيم وعلى آل  إنك حميد مجيد، اللهم وَس  ِّ
ّ
ل

 إبراهيم إنك حميد مجيد(.

عن أمه قالت : قلت ألبي قتادة رض ي هللا    ،  روى بإسناده عن أسيد بن أبي أسيد هو البراء  (13)

عنه : مالك ال تحدث عن رسول هللا كما يحدث الناس. فقال : سمعت رسول هللا يقول : من  

ويمسح كذب علي متع ذلك  يقول  النار، فجعل رسول هللا  لجنبه مضجعا من  فليعد  مدا 

 األرض بيده. 

عن أنس بن مالك األنصاري، قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : )) ال يجد   (14)

العبد حالوة اإليمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره ((، ورأيت رسول هللا قبض  

ّرِّه(. بيده على لحيته، ثم 
ه وم  لوِّ

ّرِّه وح 
َ
ْيره وش

َ
 قال : )) آمنت بالقدر خ
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ش يء كنا استعملناه في البدايات ما    -أي الذكر بالسبحة    -عن الحسن البصري قال : هذا   (15)

إلى الحسن   كنا نتركه في النهايات. أنا أحب أن أذكر هللا بقلبي ويدي ولساني. فهذا مقطوع 

 البصري. 

 ،  أت على رسول هللا ، فقلت : أعوذ باهلل السميع العليمعن ابن مسعود أنه قال : فلقد قر  (16)

عليه   جبريل  أقرأنيه  هكذا  الرجيم(.  الشيطان  من  باهلل  )أعوذ  قل  عبد.  أم  ابن  يا   : فقال 

ابن   وضعفه  املسلسل  هذا  إسناد  نعيم  أبو  ولين  املحفوظ.  اللوح  عن  القلم  عن  السالم 

 مردويه.

وأنا كبير    ،  ل صالح قال : تزوجت امرأة شابةعن الفقيه محمد بن عبد هللا يعيش وهو رج (17)

وهي كارهة بباطنها لصحبتي من حيث    ،   وكان أهلها يحبونني ويعتقدونني )أي : صالحا(  ،  السن 

فاتفق أن امرأة دخلت عليها فشكت اليها وأنا أسمعها وهي   ،   ألجل أهلها  ،  كبري مظهرة الود

عندي. ثم إن املرأة أرادت أن تخرج فقالت    ال تشعر، وكانت كلما تكلمت بكلمة كتبتها في ورقة

  كما يفعل الفقيه وأصحابه. فقرأت هي واملرأة الفاتحة   ،  لها زوجتي : اصبري حتى نقرأ الفاتحة

وأردت أن أفارقها    ،  ثم إني ذكرت إلخوانها وقلت لهم : ال تكرهوها   ،  فكتبت أيضا قراءتها  ،

نها. فقلت لهم : قد كتبت كالمها في ورقة  فكرهوا ذلك وغضبوا عليها فأنكرت جميع ما صدر م

 فلم أجد في الورقة سوى الفاتحة.  ، ثم جئت بالورقة ألريهم كالمها

عن علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه يقول : ما أرى رجال أدرك عقله اإلسالم أو ولد في اإلسالم   (18)

ثم قال لو تعلمون   ،  آخرها {يبيت ليلة حتى يقرأ هذه اآلية } هللا ال اله إال هو الحي القيوم.. إلى  

ما هي )أو قال ما فيها( ملا تركتموها على حال. إن رسول هللا أخبرني قال : أعطيت آية الكرس ي 

من كنز تحت العرش ولم يؤتها نبي قبلي. قال علي : ما بت ليلة منذ سمعت هذا من رسول  

سناده علي بن زيد وضعفه هللا حتى أقرأها وال تركتها منذ سمعت هذا الخبر من نبيكم . وفي إ

 ابن معين. وكذا ضعف ابن أبي عاتكة. 

ْرنا، فقلنا : لو نعلم   (19)
َ
عن عبد هللا بن سالم، قال : قعْدنا نفٌر من أصحاب رسول هللا ، فَتذاك

ناه. فأنزل هللا عز وجل } سبح هلل ما في السموات وما في األرض  
ْ
ل عمِّ

َ
أيَّ األعمال أقرب إلى هللا ل

أي سورة    - يم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون { حتى ختمها  وهو العزيز الحك

 قال عبد هللا بن سالم : فقرأها علينا رسول هللا حتى ختمها. -الصف 

ني على  (20)
َّ
ل ى الذكر، فقلت له : يا رسول هللا د 

َ
 رسوَل هللا عل

وهو ما روي عن علي قال : بايعت 

: ))يا علي،   ها على عباده، وأفضلها عنده تعالى، فقال لي  أقرب الطرق إلى هللا تعالى، وأْسهلِّ

رون. عليك بمداومة ذكر هللا في الخلوات ((. فقال علي : هكذا فضيلة الذكر، وكل الناس ذاك

: )) مه يا علي، ال تقوم الساعة وعلى وجه األرض من يقول هللا هللا ((. فقال    rفقال رسول هللا  

يك، واسمع مني ثالث مرات، ثم قل أنت  
َ
ْض عين ّمِّ

َ
علي : كيف أذكر يا رسول هللا؟ فقال : )) غ

عينيه، رافعا    ثالث مرات، وأنا أسمع (( فقال النبي : )) ال إله إال هللا (( ثالث مرات، مغمضا
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: ال إله إال    -كرم هللا وجهه-يسمع، ثم قال علي    -رض ي هللا عنه--صوته، وعلي بن أبي طالب  

قلت : إن هذا الحديث موضوع ، لم يصدر عن    هللا، ثالث مرات، مغمضا عينيه رافعا صوته.

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مطلقا. 

األنبياء محمد بن عبد هللا قال : )) أخبرني جبريل عن علي بن أبي طالب قال : أخبرني سيد   (21)

سيد املالئكة قال هللا تعالى سيد السادات : إني أنا هللا ال اله إال أنا من أقر لي بالتوحيد دخل 

 حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي ((. 

أي الخرقة الصوفية الشريفة    -عن علي بن أبي طالب قال : ألبسني    ،  عن الحسن البصري  (22)

املصطفى وهو حديث باطل كما صرح به السخاوي ونقل قول أئمة الحديث في    - فقرية  ال

قال ابن دحية    ،  هذا قائال : )ليس الخرقة الصوفية وكون الحسن البصري لبسها من علي

وكذا قال شيخنا )يعني ابن حجر( : إنه ليس في ش يء من طرقها ما   ، وابن الصالح : إنه باطل

خبر ص في  يرد  ولم  الصورة  يثبت  على  الخرقة  ألبس  النبي  أن  وال ضعيف  حسن  وال  حيح 

وكل ما    ،  املتعارفة  بين الصوفية ألحد من أصحابه وال أمر أحدا من أصحابه بفعل ذلك

قال : ثم إن من الكذب املفتري قول من قال : إن عليا ألبس    ،  يروى في ذلك صريحا  فباطل

فضال عن أن يلبسه    ،  للحسن من علي سماعا   فإن األئمة لم يثبتوا  ،  الخرقة الحسن البصري 

بل سبقه إليه جماعة حتى من لبسها وألبسها كالدمياطي    ،  ولم يتفرد شيخنا بهذا  ،  الخرقة

والبرهان   واألبناس ي  امللقن  وابن  والعراقي  ومغلطاي  والعالئي  حيان  وأبي  والهكاري  والذهبي 

مفرد جزء  في  عليها  وتكلم  الدين.  ناصر  وابن  من  و   ،  الحلبي  توفي  ممن  غيره  أفردها  كذا 

بل وفي ضمن غيره من تعاليقي. هذا   ،  وأوضحت ذلك كله مع طرقها في جزء مفرد  ،  أصحابنا

حتى تجاه    ،  مع إلباس ي إياها لجماعة لجماعة من أعيان الصوفية امتثاال إللزامهم لي بذلك 

امل الحفاظ  من  أثبته  ملن  واقتفاء  الصالحين  بذكر  تبركا  املشرفة  :  الكعبة  راجع  عتمدين(. 

املصنوع في هـ( ،    1014علي القاري الهروي )( ؛  852رقم )  ،املقاصد الحسنة  السخاوي ،  

املوضوع   الحديث  غدة  ،معرفة  أبو  الفتاح  عبد  الرسالة  ،  تحقيق  الثانية    ،  مؤسسة  ط 

النخبة البهية في األحاديث املكذوبة على  محمد األمير الكبير املالكي ،  ؛   269-268  ،هـ   1398

 .98: ص   1409ط األولى   ، بيروت ، املكتب اإلسالمي ، تحقيق زهير الشاويش ،خير البرية 

 عن النبي قال : طلب الحق فريضة.  ، عن أنس بن مالك رض ي هللا عنه (23)

ق ا (24)
 
ْسن الخل لحسن ((.  عن علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه أن النبي قال : )) إن أحسن الح 

قال السخاوي: مداره على الحسن بن دينار وهو ممن رماه أحمد وابن معين وغيرهما بالكذب  

 وتركه ابن مهدي وابن املبارك ووكيع.

عن محمد رسول هللا أنه مر بالسوق برجل مكشوف    ،  عن محمد بن عبد هللا بن جحش (25)

 فإنه عورة ((. ، فخذه فقال له رسول هللا : )) غط فخذك
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هللا بن عمر قال : إن رسول هللا مر بمجلسين في مسجده فقال : )) كالهما على خير عن عبد   (26)

وإن   ،  واحد هما أفضل من صاحبه. أما هؤالء فيدعون هللا ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم 

شاء منعهم. وأما هؤالء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل. وإنما بعثت  

)) معهم  ثم جلس  للمتن معلما  ولكن  لسوء حفظه  اإلفريقي ضعيف  أنعم هو  ابن  . وفيه 

 شواهد.

 عن علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه قال : قال رسول هللا : ) ليس الخبر كاملعاينة(.  (27)

عن حذيفة بن اليمان رض ي هللا عنه قال : سألت النبي عن اإلخالص ما هو؟ فقال : )) سألت   (28)

: اإلخال  أودعته قلب من أحببت من    ،  ص سر من أسراري عنه رب العزة جل جالله فقال 

بل ما لقيه أصال. والراوي    ،  عبادي ((. وقد صرح السخاوي بأن الحسن لم يسمع من حذيفة

صرح   -وهو أحمد بن عطاء    - والهجيمي    ،  مجمع على ضعفه  -وهو عبد الواحد بن زيد    -عنه  

 .الدارقطني بأنه متروك

ني على ذكرك  عن معاذ بن جبل قال : قال لي رسول هللا  (29) هم أعِّ
ّ
 : )) يا معاذ! إني أحبك، فقل : الل

َر كّلِّ صالة أن تقول :   ب  وصيك يا معاذ، ال تَدَعنَّ د 
 
وشكرك وحسن عبادتك((. وفي رواية : )) أ

 اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك(( 

((. قالت عائشة :  عن عائشة رش ي هللا عنها قالت : قال رسول هللا : )) إن من الشعر حكمة   (30)

في أكنافهم   وبقـيت في خلف كجلد  الذين يعاش  : ذهب  لبيدا وهو الذي يقول  يرحم هللا 

األجرب يتــأكلـون خيــانة مـذمــومــة   ويعــاب سـائلهم وإن لم يشغب. قالت عائشة : )يرحم هللا 

 لبيدا كيف لو أدرك زماننا هذا(.

 : )) سالمة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته ((. قال  عن أبي موس ى األشعري قال : قال رسول هللا (31)

: اإلسناد ال يخلو من   أبو موس ى : صدق رسول هللا في العزلة سالمة. قال محمد بن طيب 

 ضعف الشتماله على ضعيف ومجاهيل. 

عن أبي بكر الصديق رض ي هللا عنه قال : باهلل العظيم. لقد حدثني محمد املصطفى وقال :   (32)

يم. لقد حدثني جبريل عليه السالم وقال : باهلل العظيم. لقد حدثني ميكائيل  )) باهلل العظ

عليه السالم وقال : باهلل العظيم لقد حدثني إسرافيل عليه السالم وقال : قال هللا تعالى : يا 

متصلة بفاتحة    ،  من قرأ بسم هللا الرحمن الرحيم  ،  إسرافيل بعزتي وجاللي وجودي وكرمي

واحدة مرة  عنه    ،  الكتاب  وتجاوزت  الحسنات  منه  وقبلت  له  غفرت  قد  أني  علي  اشهدوا 

القيامة   وعذاب  النار  وعذاب  القبر  عذاب  من  وأجيره  النار  في  لسانه  أحرق  وال  السيئات 

باطل   )هذا   : طيب  بن  قال محمد  أجمعين((.  واألولياء  األنبياء  مثل  ويلقاني  األكبر  والفزع 

 تسلسال ومتنا(. 

ابن عباس   (33) فيه    - عنهرض ي هللا-عن  يستجاب  ))امللتزم موضع   : يقول  النبي  : سمعت  قال 

 إال استجابها(. 
ً
 الدعاء، وما دعا هللَا فيه عبٌد دعوة
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: )) َمْن   (34) عن علي بن أبي طالب قال : أضافني رسول هللا على األسودين : التمر واملاء، وقال 

ؤمَنْين فكأنما أضاف آ  مؤمنا فكأنما أضاف آدم، ومن أضاف م 
َ
اَء، ومن أضاف  أضاف دَم وحوَّ

التوراة   قرأ  فكأنما  أربعة  أضاف  ومن  ْيَل،  ْسرافِّ وإِّ وميكائيل  جبريل  أضاف  فكأنما  ثالثة 

واإلنجيل والزبور والفرقان، ومن أضاف خمسة فكأنما صلى الصلوات الخمس في جماعة  

 
ً
من ولد   من يوم خلق هللا الخلق إلى يوم القيامة، ومن أضاف ستة  فكأنما أعتق ستين رقَبة

، ومن أضاف ثمانية فتحت  
 
َم السبعة غلقْت عنه أبواب جهنَّ

 
 أ
ً
إسماعيل، ومن أضاف سبعة

ن يوم    كتب هللا له حسناٍت بعدد من عصاه مِّ
ً
له ثمانية أبواب الجنة، ومن أضاف تسعة

ى وصام وحج
َّ
 كتب هللا له أْجَر َمْن صل

ً
رة

َ
َق إلى يوم القيامة، ومن أضاف َعش

ْ
ل
َ
ق هللا الخ

َ
 خل

 واعتمر إلى يوم القيامة((. 

عن علي بن أبي طالب قال : رأيت رسول هللا يقلم أظفاره يوم الخميس ثم قال رسول هللا : ))  (35)

يا علي قص الظفر ونتف اإلبط وحلق العانة يوم الخميس والغسل والطيب يوم الجمعة ((. 

ي استحباب  ونقل عن ابن حجر أنه لم يثبت ف  ،  وصرح السخاوي في الجواهر بأنه ضعيف

 قص األظفار يوم الخميس ش يء.

عن عبد هللا بن عباس قال : شهدت مع رسول هللا يوم عيد فطر أو أضحى، فلما فرغ من   (36)

م خيرا، فمن أحب أن ينصرف   الصالة أقبل علينا بوجهه، فقال : )) أيها الناس، قد أصْبت 

ْم  قِّ ، ومن شاء أن يقيم حتى َيْسَمَع الخطبة فلي 
ْ
ينَصرِّف

ْ
 فل

أبي قتادة رض ي هللا عنه أن النبي قال : صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على هللا أن يكفر  عن   (37)

 السنة التي قبله. 

يا نصر )وهو الراوي عنه( (38)  : طولي    ،  لو رأيتني ولي عشر سنين  ،   عن سفيان بن عيينة قال 

دار خمسة أشبار ووجهي كالدينار وأنا شعلة من نار وثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمق

األمصـار مثل الزهري وعمرو بن الدينار، أجلس بينهم    ونعلي كأذان الفار، أختلف إلى علماء 

فإذا دخلت املجلس قيل : وسعوا    ،  كاملسمار ومحبرتي كالجوزة ومقلمتي كاملوزة وقلمي كاللوزة

 للشيخ الصغير. قال أحمد بن النصر الداللي : ثم تبسم لي ابن عيينة وضحك. 

عن أنس بن مالك قال : قالت فاطمة : يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثو على رسول هللا   (39)

  تاه أجاب ربا دعاهوا أب ، وا أبتاه إلى جبريل ننعاه ، ثم قالت : وا أبتاه من ربه ما أدناه ، التراب

 وا أبتاه من جنة الفردوس مأواه. قال أنس : ثم بكت فاطمة رض ي هللا عنها.  ،

عن جعفر بن محمد )أي الصادق( عن أبيه عن جده أن النبي كان إذا حزبه أمر دعا بهذا  (40)

وكان يقول دعاء الفرج : )) اللهم احرسني بعينك التي ال تنام واكنفني بكنفك الذي   ، الدعاء

بقدرتك عليال   ثقتي ورجائي   ،  يرام وارحمني  بها علي قل لك    ،  أنت  أنعمت  نعمة  فكم من 

  وكم من بلية ابتليتني بها قل لك صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني   ،  شكري 

أسألك    ،  ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني  ،   ويا من قل عند بالئه صبري فلم يخذلني  ،
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إنك حميد   ،  وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيمأن تصلي على محمد  

وعلى آخرتي بالتقوى واحفظني فيما غبت عنه  وال تكلني   ،  مجيد. اللهم أعني على ديني بدنياي 

لي ما ال ينقصك   الذنوب وال تنقصه املغفرة. هب  يا من ال تضره  إلى نفس ي فيما حضرته. 

وأسألك العافية من كل   ،  ألك فرجا قريبا وصبرا جمياليا إلهي أس  ،  واغفر لي ما ال يضرك

وأسألك الغنى عن الناس. وال    ،  وأسألك دوام العافية  ،  بلية وأسألك الشكر على العافية

حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ((. قال الربيع : فكتبته من جعفر ها هو في جيبي. هكذا  

 قاله كل راو من رواته. 

ريدة عن أبيه قال : كان رسول هللا إذا بعث جيشا أو سرية وص ى إلى صاحبها  عن عبد هللا بن ب  (41)

بسم بوأوصاه بمن معه من املسلمين خيرا. ثم قال : )) اغزوا    ،  بتقوى هللا في نفسه خاصة

لوا وال تقتلوا وليدا. وإذا  ِّ
ّ
هللا في سبيل هللا. قاتلوا من كفر باهلل وال تغلوا وال تغدروا وال تمث

  ،  فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم  ،  كم من املشركين فادعوهم إلى اإلسالملقيتم عدو 

وإال فأخبروهم أنهم كأعراب املسلمين يجري عليهم حكم هللا الذي يجري على املسلمين وليس  

فإن فعلوا فاقبلوا    ،  لهم في الفيء وال في الغنيمة نصيب. فإن أبوا فادعوهم الى اعطاء الجزية

فسألوكم أن تنزلوهم على حكم  ، فوا عنهم وإذا حاصرتم أهل مدينة أو حصن ذلك منهم وك

تعالى فيهم  ،  هللا  تدرون حكم هللا  فإنكم ال  تنزلوهم  ثم   ،  فال  أنزلوهم على حكمكم  ولكن 

احكموا فيهم بما رأيتم وإذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم أن تعطوا ذمة هللا وذمة  

 وال ذمة رسوله ولكن اعطوهم ذممكم وذمم آبائكم فانكم ان رسوله فال تعطوهم ذمة هللا 

 تخفروا ذممكم فهو أهون ((. 

عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول هللا قال : يهل أهل املدينة من ذي الحليفة ويهل  (42)

 أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. 

قا إال بيع الخيار  عن ابن عمر أن النبي قال : ))   (43) ْم يَتفرَّ
َ
ْنهما بالخيار مال لُّ واحٍد مِّ

 
عان ك َتَبايِّ

 
امل

.) 

عن ابن عمر رض ي هللا   ،  عن نافع  ،  عن عبد هللا  ،  عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد (44)

فإن  ، عنهما أن النبي قال: )) السمع والطاعة على املرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية 

 سمع وال طاعة((. أمر بمعصية فال 

نزِّل هللا تعالى  (45)
عن عطاء بن أبي رباح ملكي عن ابن عباس رض ي هللا عنهما قال رسول هللا : )) ي 

 وأربعون للمصلين   ،  على هذا البيت كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة ؛ ستون منها للطائفين

 وعشرون للناظرين ((.  ،

فرغ على كفيه ثالث مرات فغسلهما ثم  عن عثمان بن عفان رض ي هللا عنه أنه دعا بإناء فأ (46)

  أدخل يمينه في االناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثالثا ويديه إلى املرفقين ثالث مرات 
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ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثالث مرات الى الكعبين ثم قال : قال رسول هللا : )) من    ،

 ما تقدم من ذنبه ((. توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين ال يحدث فيهما نفسه غفر له  

: )) يصاح برجل من أمتي على رؤوس  (47) : قال رسول هللا  عن ابن عمر رض ي هللا عنهما يقول 

الخالئق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجال كل سجل منها مد البصر ثم يقول هللا  

عذر أو حسنة؟  ؟ فيقول : ال يا رب. فيقول هللا عز وجل : ألك    جل جالله : أتنكر من هذا شيئا

وانه ال    ،  فيقول : ال يا رب. فيقول هللا عز وجل : بلى إن لك عندنا حسنات  ،  فيهاب الرجل

  ،   فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن ال اله إال هللا وأن محمدا عبده ورسوله  ،  ظلم اليوم عليك

م فتوضع فيقول هللا عز وجل : إنك ال تظل  ،  فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت

 فطاشت السجالت وثقلت البطاقة ((.  ، والبطاقة في كفة ، السجالت في كفة 

مني رسول هللا بيده ثالث حبات من التمر، فقال : )) يا علي ،  (48)
قَّ
َ
عن علي بن أبي طالب قال : ل

قمة في بطن الجائع أفضل  من بناء ألف جامٍع((. 
 
 ل
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ابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا ، أربعون حديثا ألربعين شيخا من أربعين  .4

 هـ.(.  1409بلدة : تحقيق مصطفى عاشور، )القاهرة ، مكتبة القرآن، 

هـ(، السنن ، تحقيق : األستاذ محمد  275-207)  ابن ماجه ، أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني .5

 فؤاد عبد الباقي، )القاهرة ، مكتبة عيس ى البابي الحلبي، دون تاريخ(. 

هـ(، السنن ، إعداد وتعليق : عزت  275-202أبو داود ، سليمان بن األشعث السجستاني األزدي ) .6

 م.(.1969هـ/ 1388عبيد الدعاس، نشر محمد علي سيد، )حمص، سوريا، ط األولى، 

هـ(، الجامع الصحيح املعروف بصحيح  256-194البخاري ، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل ) .7

األولى،   ط.   ، السلفية  املكتبة   ، )القاهرة  وغيره،  الخطيب  الدين  محب   : تحقيق  البخاري، 

 هـ.(.1400

د/ محمد سعيد خطيب   .8 تحقيق   ، الحديث  ، شرف أصحاب  البغدادي  الخطيب   ، البغدادي 

 م.(. 1971، )انقرة ، مطبعة جامعة آنقرة ، أوغلي

التبريزي، مشكاة املصابيح : محمد بن عبد هللا الخطيب ، تحقيق محمد ناصر الدين األلباني،  .9

  م.(.1979هـ/ 1399)بيروت ، املكتب اإلسالمي، ط الثانية، 

أحمد هـ(، السنن ، تحقيق : العالمة  279-209الترمذي ، أبو عيس ى محمد بن عيس ى بن سورة ) .10

 م.(.1937هـ/ 1356محمد شاكر، )القاهرة ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، ط األولى، 

هـ(، تحقيق    385-306الدارقطني ، علي بن عمر الدارقطني ، العلل الواردة في األحاديث النبوية : ) .11

 هـ.(.1405د/ محفوظ الرحمن السلفي، )الرياض ، دار طيبة ، ط األولى 

بن علي بن حجر، املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية ، تحقيق : حبيب العسقالني ، أحمد   .12

 الرحمن األعظمي، )دون بيانات الطبع(. 
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13. ( النيسابوري  بن الحجاج  أبو الحسين مسلم   ، : 261-206مسلم  ، تحقيق  هـ(، صحيح مسلم 

ا ط.   ، الحلبي  البابي  عيس ى  مكتبة   ، )القاهرة  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  ألولى، األستاذ 

 م.(. 1955هـ/ 1374

هـ(، السنن ، ترقيم الشيخ عبد  303-214النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي ) .14

 م.(. 1986هـ/1406الفتاح أبو غدة، )حلب ، الناشر : مكتب املطبوعات اإلسالمية ، ط. الثانية،  

سيد األبرار صلى هللا عليه  النووي ، محيي الدين أبو زكريا بن شرف ، األذكار املنتخبة من كالم   .15

 هـ(، )القاهرة ، الناشر دار نهر النيل ، دون تاريخ.(. 676وسلم : )

األولى  -----  .16 ط   ، القلم  دار   ، )بيروت   ، امليس  خليل  الشيخ   : تحقيق   ، مسلم  صحيح  شرح   ،

 هـ.(.1407

البابي الحلبي ،  الهيثمي ، أحمد بن حجر ، فتح املبين لشرح األربعين ، )القاهرة ، مكتبة عيس ى   .17

 دون تاريخ(. 

 املراجع قائمة 

البغا ، مصطفى البغا ومحيي الدين مستو ، الوافي في شرح األربعين النووية ، )بيروت، دار كاتب   -1

 وكتاب ، ط. السادسة، دون تاريخ.(. 

البنتني ، محمد نووي الجاوي اإلندونيس ي ، تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث ، )القاهرة   -2

 هـ.(. 1377ة مصطفى البابي الحلبي، ط الرابعة ، طبع

الترمس ي ، محمد محفوظ بن عبد هللا ، اإلندونيس ي ، الخلعة الفكرية بشرح املنحة الخيرية ،   -3

 )القاهرة ، املطبعة العامرة الشرفية ، دون تاريخ.(. 

، كشف الظنون عن أسامي الكتب   حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد هللا الشهير بحاجي خليفة -4

 م.(.1951والفنون ، )بغداد ، منشورات مكتبة املثنى ، 

مؤسسة   -5  ، )بيروت  الحديث  علوم  في  الوجيز  املختصر   ، الخطيب  عجاج  محمد   ، الخطيب 

 الرسالة ، دون تاريخ(. 

عبد املطلب ، رفعت فوزي ، صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رض ي هللا عنه ، )القاهرة ،   -6

 هـ.(.1406ى نشر مكتبة الخانجي ، ط األول

عن   -7 كتابا  أربعين  من  حديثا  األربعون   ، اإلندونيس ي  عيس ى  بن محمد  ياسين  ، محمد  الفاداني 

هـ( ، أما الطبعة األولى ففي  1407أربعين شيخا، )بيروت ، دار البشائر اإلسالمية ، ط الثانية  

 هـ 1403املطبعة الطاهرية ، جاكرتا، إندونيسيا، سنة 

كيف   -8  ، يوسف   ، األولى،  القرضاوي  ط   ، الوفاء  دار  )القاهرة،   ، النبوية  السنة  مع  نتعامل 

 هـ.(.1410
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9-  ، الكتاني ، محمد بن جعفر الكتاني ، الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة 

 هـ.(.1406)بيروت ، دار البشائر اإلسالمية، ط الرابعة 
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