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 الباب الثالث

 للشيخ محمد علي الصابوني" من كنوز السنة " دراسة كتاب 

كتاب فيو األحاديث الىت درست بكلية الشريعة الذي الفو الشيخ ػتمد " من كنوز السنة " 

ليتذوؽ . علي الصابوشل ، وىذا الكتاب من مادة دراسات األدبية واللغوية من اضتديث الشريف 

. الطبلب طعم األدب اطتالد ، وحبلوة اضتكم النوابغ ُب جوامع كلم الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم 

وقبل أف يؤلف الشيخ ػتمد علي الصابوشل ىذا الكتاب ، ُب كلية االشريعة درست دراسة أدبية 

ُب ظبلؿ ىذه األحاديث النبوية ومن . ولغوية من القرأف الكرصل الىت ألفها الشيخ ػتمدد مبارؾ 

خبلؿ النظرة ُب ىذا الكتاب القيم ، جيد القارئ صورا أدبية وحكما ببلغية رائعة بعد اف ترتسم ُب 

ذىنو صورة رتيلة مشرقة عتدي سيد اظترسلُت وأحاديث الغرر اليت ىي من جوامع الكلم صلوات اهلل 

 ولذلك اف الشيخ ػتمد علي الصابوشل ألف ىذا الكتاب لئلبراز مواطن اصتماؿ 1.وسبلمو عليو 

والروع واإلبداع والتبيُت وجوه الببلغة وأسرار البياف من اضتديث الشريف ، كما ألف قبلو الشيخ 

ػتمد مبارؾ كتابا فيو دراسة أدبية ولغوية من القرأف الكرصل لطبلب قسم اللغة العربية لكلية الشريعة 

ومنهج شرحو "  من كنوز السنة" قبل اف يبحث الكاتب منهج تأليف كتاب . ُب مكة اظتكرمة 

للشيخ ػتمد علي الصابوشل ينبغي اوال اف يذكر تررتة مؤلف الكتاب لكي يعرؼ احوالو من حياتو 

 . ٍب بعد ذلك يبحث الكاتب منهج التأليف والشرح . وتربيتو وتعليمو وغَتىا 

 ترجمة المؤلف . أ

                                                           
8-7 ، ص 1ط  (ـ 1999-ىػ1420دار الكتب اإلسبلمية ، : جاكرتا ) ، من كنوز السنة ػتمد علي الصابوشل ، 1
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 حياتو .1

، وىو األستاذ ُب كلية "من كنوز السنة " كاف الشيخ ػتمد علي الصابوشل مؤلف الكتاب 

-  ىػ 1347ولد الشيخ ُب مدينة حلب سنة . الشريعة والدراسات اإلسبلمية مبكة اظتكرمة 

 ـ ، خترج من الثانوية الشريعة وىي اخر مراحيل الدراسية ُب سوريا ، وأكمل دراستو ُب 1928

 ـ ، وناؿ شهادة 1952-  ىػ 1371سنة  (الليسانس  )األزىار ، فناؿ الشهادة العاظتية 

 ـ ، وكاف موفدا من جهة وزارة األوقاؼ السورية 1954اظتاجسًت ُب ختصص القضاء الشرعي سنة 

 2.إلدتاـ الدراسة العايا 

ػتمد علي الصابوشل شيخ جليل واحد علماء اإلسبلـ اظتتميزين ، كانت ومازالت جهوده 

العلمية ملموسة من خليل ومن الطبلب الذين خترجوا ودرسوا بُت يديو وأيضا من خبلؿ مؤلفاتو 

الغنية واليت أثرى ّٔا اظتكتبية اإلسبلمية ، كما لو جهد واضح ُب حتقيق العديد من الكتب وإخراجها 

شخصية مثل ػتمد علي الصابوشل شخصية . بشكل متكامل خيدـ العلم واإلسبلـ على حد سواء 

 ، وذلك بناء 2007لعاـ " الشخصية اإلسبلمية " تستحق التكرصل وىذا ما حدث بالفعل فكاف 

على اختياره من قبل جائزة ديب للقرأف الكرصل ، وتقدـ ىذه اصتائزة لتكرصل حفظة القرأف الكرصل 

 3.والشخصية اإلسبلمية البارزة 

 تربيتهوتعليمو  .2

                                                           
حبث مقدـ إذل كلية : رسالة العلمية ) ،تأويل ايات اظتتشأّات عند ػتمد على الصابوسل َب صفوةالتفاسَتحرى ىداية ، 2

 S.Th.Iأصوؿ الدين جامعة أنتساري اإلسبلمية اضتكومية بنجرماسُت إستكماالً ظتتطلبات اضتصوؿ على الشهادة اصتامعية األوذل  
 . 15ص( 2010يو ف يو25، بنجرماسن ، 
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 ـ من اسره عريقة 1928ولد الشيخ ػتمد علي الصابوشل مبدينة حلب الشهباء بسوريا عاـ 

، وكاف والده من كبار علماء حلب ، تعلم الشيخ اذل والده وغَته من العلماء فقاـ بدراسة العربية 

والفرائض وعلـو الدين ، وأخذ حبفظ القرأف الكرصل وأكمل حفظو وىو ُب مرحلة ثانوية ، وىذا 

باإلضافة لدراستو لعديد من العلـو اليت تلقاىا من كبار العلماء بسوريا ، وىم مشهوروف ، فدرس 

الشيخ ػتمد علي الصابوشل اذل الشيخ ػتمد ؾتيب سراج ، والشيخ أزتد الشماع ، والشيخ ػتمد 

 4.سعيد اإلدليب ، والشيخ راغب الطباخ ، والشيخ ػتمد ؾتيب خياطة وغَتىم من العلماء 

وتلقى الشيخ ػتمد علي الصابوشل دراستو اإلبتدائية ُب اظتدارس الثانوية والتحق ُب اظترحلة 

اإلعتدادية والثانوية مبدرسة التجارة ولكنو دل يستمر بدراسة فيها حيث فضل اإلجتاه اذل الدراسة 

وذلك ُب مدينة حلب ، وتلقى " باطتسروية " الدينية فالتحق بالثانوية الشرعية واليت كانت تعرؼ 

ىناؾ دراستو اليت مزجت بُت العلـو الشرعية والكونية ، فجمع ُب الدراسة الشرعية مثل التفسَت 

والفقو واضتديث واألصوؿ والفرائض وغَتىا من العلـو األخري مثل الكيمياء والفيزياء واصترب واعتندسة 

واصتغرافيا والتاريخ ورتع الشيخ بينهما من العلـو الدينية والعلـو العامة، وخترج الشيخ من الثانوية 

 5. ـ 1949الشرعية عاـ 

بعد اف اًب الشيخ ػتمد علي الصابوشل دراستو الثانوية الشرعية بنجاح قامت وزارةاألوقاؼ 

السورية بإرسالو وفودا اذل األزىر الشريف بالقاىرة مبصر ، حىت يتم دراستو اصتامعية ىناؾ وبالفعل 

 ـ ، ٍب اًب 1952دتكن الشيخ ػتمد علي الصابوشل من اف حيصل على شهادة كلية الشريعة سنة 
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 ـ من األزىر حامبل شهادة العاظتية ُب ختصص القضاء الشرعية 1954دراسة التخصص وخترج سنة 

 6.، وكانت ىذه الشهادة من اعلى الشهادات ُب ذلك العصر فتعادؿ الدكتوراه ُب درجتها العلمية 

 حياتو العلمية  .3

بعد اف حصل الشيخ ػتمد علي الصابوشل على درجة العاظتية بتفوؽ من األزىر الشريف عاد 

مرة اخرى إذل سوريا وبالتحديد اذل مدينتو حلب حيث ًب تعيينو أستاذا ظتادة الثقافة اإلسبلمية ُب 

 ـ ، ٍب 1962-1955ثانويات حلب ودور اظتعلمُت ، وظل يعمل ُب التدريس ُب الفًتة ما بُت 

بعد ذلك انتدب اذل اظتملكة العربية السعودية لكي يعمل أستاذا معارا من قبل وزارة الًتبية والتعليم 

السورية وذلك للتدريس بكلية الشرعية والدراسات اإلسبلمية ، وكلية الًتبيةباصتامعة مبكة اظتكرمة ، 

فكاف على رأس البعثة السورية اذل اظتملكة ، فقاـ بالتدريس فيها ظتدة طويلة اقًتبت من الثبلثُت 

قامت جامعة اـ القرى بتعيينو باحثا علميا ُب مركز البحث العلمي وإحياء الًتاث اإلسبلمية .عاما 

، وقد قامت اصتامعة بإسناد ىذا اظتنصب لو نظرا صتهوده ونشاطو ُب البحث العلمي والتأليف فقاـ 

الشيخ بتحقيق بعض كتب الًتاث اإلسبلمي ، وقد ؾتح الشيخ ػتمد علي الصابوشل ُب مهتو حيث 

لئلماـ أيب جعفر النحاس " معاشل القرأف " عمل على حتقيق كتابا من أىم كتب التفسَت يعٍت 

وعلى الرغم من كوهنا ؼتطوطة وحيدة اال انو إجتهد ُب حتقيقها مستعينا بالكثَت من اظتراجع 

والكتب اطتاصة بالتفاسَت واللغة واضتديث وغَتىا وقد يطبع الكتاب على ُب ستة أجزاء وًب طبعو 

قاـ الشيخ ػتمد . جبامعة أـ القرى مبكة اظتكرمة مبركز البحث العلمي وإحياء الًتاث اإلسبلمي 
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علي الصابوشل بعد ذلك بئلنتقاؿ للعمل ُب رابطة العادل اإلسبلمي كمستشيار ُب ىيئة اإلعجاز 

 7.العلمي ُب القرأف والسنة ، ومكث فيها عدة سنوات 

 مؤلفاتو  .4

بعد ذلك تفرغ الشيخ ػتمد علي الصابوشل للتأليف والبحث العلمي ، وقاـ بتأليف الكتب 

التفسَت الواضح و، والتبياف ُب علـو القرأف صفوة التفاسَت، : من العلـو الشرعية والعربية وىي 

موقف وفقو اظتعامبلت ُب ضوء الكتاب والسنة، وفقو العبادات ُب ضوء الكتاب والسنة، واظتيسر، 

روائع البياف ُب تفسَت آيات األحكاـ من القرآف، والنبوة واألنبياء، والشريعة الغراء من نكاح اظتتعة، 

ؼتتصر تفسَت وحركة األرض ودوراهنا حقيقة علمية أثبتها القرآف، وقبس من نور القرآف الكرصل، و

الزواج اإلسبلمي اظتبكر، والنبوة واألنبياء، واظتواريث ُب الشريعة اإلسبلمية، وحتقيق ، - أبن كثَت 

الزواج اإلسبلمي اظتبكر سعادة وحصانة، وموسوعة الفقو الشرعي اظتيسر، و، من كنوز السنةو

 وغَتىا من اظتألفات القيمة الىت اعتدي النبوي الصحيح ُب صبلة الًتاويحوالتفسَت الواضح اظتيسر، و

باإلضافة للمؤلفات والرحلة العملية والعلمية للشيخ ػتمد علي الصابوشل .أثرت اظتكتبة اإلسبلمية 

فقد كانت لو العديد من اإلسهامات العلمية األخرى فكاف لو درس يومي باظتسجد اضتراـ مبكة 

اظتكرمة ، ودرس أسبوعي بأحد مساجد مدينة جدة يقـو فيو بتفسَت أيات القرأف الكرصل ، كما قاـ 

بتصوير حوارل ستمائة حلقة تلفزيونية لربنامج تفسَت القرأف الكرصل كامبل وقد استغرؽ ىذا العمل 

 8.منو الكثَت من اصتهد 
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 جوائز وتكرصل .5

تقديرا صتهوده ُب آّاؿ العلمي واإلسبلمي فقد ًب إختياره من قبل جائزة ديب للقرأف ليكوف 

للدورة اضتادية عشر ، ودتنح ىذه اصتائزة للشخصيات اإلسبلمية اظتتميزة " الشخصية اإلسبلمية " 

أثناء فًتة عملو األكادديي ، خترج على يديو العديد من علماء اإلسبلـ اظتتميزين باإلضافة 

 9.للمستفدين من كتبو 

 للشيخ محمد علي الصابوني" من كنوز السنة " منهج تأليف وشرح كتاب  . ب

من كتب اضتديث " من كنوز السنة " الكتاب الذي الف الشيخ ػتمد علي الصابوشل اظتسمى 

وقد ينبغي للباحث . ولذلك أف ىذا الكتاب من كتب األربعُت. الذي يشتمل على اربعُت حديثا

 . اوال اف يبحث فيما يتعلق عن األربعُت 

 

 

 

 

 تعريف األربعين . أ

األربعوف حديثا او األربعينيات اضتديثية إسم يطلق على مصنفات حديثية ، رتع فيها مؤلفها 

 10:األربعينات اضتديثية حتمل على أشتاء ؼتتلفة منها . أربعُت حديثا ، ُب موضوع خاص خيتاره 

 ما تنسب اذل جامعها فتعرؼ باشتو كااألربعُت النووية لئلماـ حيي بن شرؼ النووي .1

                                                           
 19 اظترجع السابق ، ص 9

-ىػ1426عالو الكتب  ، : بَتوت ) ، اظتعُت على معرفة كتب األربعُت من أحاديث سيد اظترسلُت سهل العود ، 10
  .7 ، ص 1ط  ( ـ 2005
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 ما تسمى على موضوع أحاديثها كااألربعُت حديثا ُب فضل سيدنا عثماف رضى اهلل عنو .2

 . ما تسمى حسب طريقة رتع األحاديث وغَت ذلك .3

 أنواع األربعين . ب

 11:لكل مصنف هنج خاص ُب رتع وترتيب األحاديث األربعُت اليت إختارىا منهم 

من إشًتط اف تكوف األحاديث الىت رتعها تتعلق مبوضوع معُت كمن رتع ُب فضل الصـو  .1

 ، او الطب وغَت ذلك

من إشًتط اف تكوف أحاديثو مروية من بلد معُت او اف يكوف كل حديث مروي من بلد  .2

عن أربعُت شيخا من أربعُت بلدا ، ألربعُت من : واحد اليتكرر كاألربعوف البلدنية 

 الصحابة ُب أربعُت بابا ألبن عساكر

من إشًتط اف تكوف األحاديث مروية عن شخص معُت ، سواء كاف شيخا من شيوخ  .3

 .كاأربعوف حديثا عن أربعُت شيخا . اظتؤلف ، او صحابيا ، او راوية 

من إشًتط اف تكوف أحاديثو منتقاة من كتب معُت ، سواء كاف من كتب اضتديث ، او  .4

لعبد الغٍت " أربعوف حديثا منتقاة من كتاب فضائل القرأف " ككتاب : الفقو او غَته 

األربعوف " ومنهم من أخذ من كل كتاب حديثا واحدا ككتاب . اظتقدسي إلبن طولوف 

 .حملمد اعتامشي " حديثا من أربعُت كتابا ألربعُت إماما 
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من إشًتط اف تكوف األحاديث مطابقة إلحدى مواصفات مصطلح اضتديث الىت اختارىا  .5

األربعُت اظتتباينة والعشارية " ، كأف تكوف عالية األسانيد ، او مرفوعة ، او متباينة ككتاب 

 لعبد الرحيم العراقي" اإلسناد 

 سبب التأليف وفوائد األربعين. ج

السبب الذي دفع  العلماء واظتصنفُت من السلف واطتلف اذل كتابة األربعُت امتثاؿ أمر رسوؿ 

من حفظ على اميت اربعُت حديثا من امر دينها بعثو اهلل يـو " كقولو 12.اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

" وُب رواية اخرى ألىب الدرداء " بعثو اهلل فقيها عليما : وُب رواية " القيامة ُب زمرة الفقهاء والعلماء 

قيل لو أدخل من اي " وُب رواية اخرى لعبد اهلل بن مسعود " كنت لو يـو القيامة شافعا وشهيدا 

كتب ُب زمرة العلماء ، وحشر ُب زمرة " وُب رواية اخرى لعبد اهلل بن عمر " ابواب اصتنة شئت 

وبذالك كثَتا من العلماء يقوموف جبمع أربعُت حديثا عمبل ّٔذا اضتديث النبوي الشريف " الشهداء ء

 .، حىت حيظوا باألجر الوفَتوالثواب الكثَت اظتوعود بو ُب ىذا اضتديث الشريف 

 

 :فأما فائدة تأليف األربعُت منها 

 اإلىتماـ باضتديث النبوي الشريف والعناية جبمعو .1

كما اف اإلسناد . احملافظة على اسناد األحاديث ، الذي يدؿ على درجة صحة اضتديث  .2

ىو من خصائص أمة سيدنا ػتمد صلى اهلل عليو وسلم فاضتفاظ عليو ىو حفاظ على 

 خصائص أمة اإلسبلـ
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 إظهار أمهية موضوع معُت ، وتبيُت فضلو ، او التحذير من أعماؿ ػترمة أو بدع .3

 اجياد مصادر حديثية موضوعية يرجع إليها طلبة العلم واظتشتغلُت بو ، عند اضتاجة .4

 "بلغوا عٍت ولو أية : نشر اضتديث الشريف ، امتثاال ظتا قالو النيب صلى اهلل عليو وسلم  .5

السعي إذل نيل األجر والثواب ، والفوز بأعلى درجات ، جبمع أربعُت حديثا امتثاال ظتا ورد  .6

 .ُب اضتديث الشريف عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 

 اول من صنف األربعين من العلماء . د 

ساىم كثَت من العلماء بالتدوين ُب ميداف األربعُت حديثا ، منذ قدصل الزماف وال يزلوف اذل اليـو 

وبداية التصنيف ُب األربعينات كانت ُب القرف الثاشل اعتجري ، والذي خظي بشرؼ األولوية ُب . 

تصنيف األربعينات اضتدثية اضتافظ شيخ اإلسبلـ ابو عبد الرزتاف عبد اهلل بن اظتبارؾ اضتنظلي 

آّاىد "  ىػ ، الكتاب الذي ألف فيو الشيخ اظتسمى 181 ىػ وتوُب سنة 118التيميمي ولد سنة 

 " .التاجر ، صاحب التصنيف والرحبلت 

 

 

 للشيخ محمد علي الصابوني" من كنوز السنة " منهج تأليف كتاب .أ

بعد اف ابُت اوال ما يتعلق باألربعُت من تعريف األربعُت ، وأنواعو ، وسبب التأليف وفوائده 

، وأمهية عدد األربعُت ، واوؿ من صنفو من العلماء فأحبث ثانيا عن تصوير العاـ عن  مضموف 

وكانالشيخ ػتمد علي . من كنوز السنة ومنهج الشيخ ػتمد علي الصابوشل ُب تأليفو " كتاب 

. الصابوشل احد العلماء الذي رتع حديث األربعُت ُب كتابو اظتذكور وكتب لكل حديث موضوعا 
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وىذا الكتاب حيتوي على األحاديث النبوية اليت استخرجت من الكتب اظتصادر فُجمع فيو أربعوف 

" . اندنيسيا " ىذا الكتاب من الكتاب اظتقرر ُب دار الكتب األسبلمية ُب وقد اصبح . حديثا 

" اندنيسيا "  ـ على طلبة دار الكتب األسبلمية ُب 1999-  ىػ 1420وطبع طبعة األوذل سنة 

كما قاؿ الشيخ ػتمد علي " اندنيسيا " لتعم الفائدة على اظتسلمُت ُب ىذه الديار اإلسبلمية اي 

 : وىو5صفحة " من كنوز السنة " الصابوشل ُب اوؿ كتابو 
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كما قاؿ الشيخ ػتمد علي الصابوشل ُب مقدمة "من كنوز السنة " واما خلفية تأليف كتاب 

 ىي تعميم للفائدة ونشر للعلم والثقافة خصوصا لطبلبة كلية الشرعية والدراسات 10كتابو صفحة 

مبكة اظتكرمة إلف الشيخ ػتمد علي الصابوشل ابرز ُب ىذا الكتاب  (قسم اللغة العربية )اإلسبلمية 

 . مواطن اصتماؿ والروعة واإلبداع وبُت وجوه الببلغة واسرار البياف 
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 صفحة 208كتاب فيو حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم يقـو على " من كنوز السنة " 

، ُب صفحة األوؿ موضوع الكتاب بكتابة صغَتة حتت القرطاس ، والثالث موضوع الكتاب ايضا 

ولكن بكتابة كبَتة واسم اظتؤلف واسم مقرر ونشر الكتاب ، والرابع سنة الطبعة مع مقرر ونشر 

ُب " دار الكتب اإلسبلمية " الكتاب ، واطتامس كتابة واقرار الشيخ ػتمد علي الصابوشل على طلبة 

ٍب قبل الشيخ ذلك الطلبة ، والسابع تقدصل بقلم " من كنوز السنة " إندونيسيا ُب طباعة كتاب 

سيادة األستاذ عبد اهلل البغدادي عميدة كلية الشريعة والدراسات اإلسبلمية مبكة اظتكرمة ، ُب ىذا 

من مادة " من كنوز السنة " كتاب الذي الف الشيخ ػتمد علي الصابوشل : التقدصل انو قاؿ 

الدراسات األدبية واللغوية من حديث الشريف درست ُب كلية الشريعة ، ليتذوؽ الطبلب طعم 

األدب اطتالد ، وحبلوة اضتكم النوابغ ُب جوامع كلم الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ، وقبل ذلك 

ألف الشيخ ػتمد مبارؾ كتاب يتكلم ُب دراسات أدبية من القرأف ، والعاشر مقدمة الشيخ ػتمد 

علي الصابوشل يتكلم فيو اف كتابو من مقتطفات أحاديث النيب صلى اهلل عليو وسلم وأخذ من كتب 

الصحاح وابرز فيو مواطن اصتماؿ والروعة واإلبداع وبُت وجوه الببلغة واسرار البياف لتعم الفائدة 

 13.ونشر للعلم والثقافة 

واضتادي عشر اذل صفحة مائتُت أربعوف حديثا لكل حديث مبوضوع ؼتصوص مع شرحو ، 

وصلى اهلل على سيدنا " ُب صفحة مائتُت اف الشيخ ػتمد علي الصابوشل قاؿ ُب اخر اضتديث 

محمد واله وأصحابه أجمعين والحمد هلل رب العالمين تم تأليف هذا الكتاب في البلد الحرام 

شرفها اهلل وحرسها وصانها من كل فاجر أثيم ، وكان الفراغ منه في غرة  (مكة المكرمة )
                                                           

  7 ، اظترجع السابق ، ص من كنوز السنة ػتمد علي الصابوشل ، 13
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جمادى األولى عام تسعين وثالثمائة وألف من هجرة سيد المرسلين ، والحمد هلل في البدء 

وُب صفحة مائتُت وواحد اذل مائتُت وستس . وعتذا اف ىذا الكتاب من أربعُت حديثا ". والختام

بعد دتاـ الكتابكتب الشيخ ػتمد علي الصابوشل ؼتتارات من أحاديث اظترسلُت مبوضوع ؼتصوص ُب 

كل حديث ورتلتها عشرة مع السند، ومائتُت وست كتب الشيخ أربعة عشر حديثا من جوامع 

 .الكلم بغَت سند ، ومائتُت وسبع اذل مائتُت وذتانية فهرس الكتاب 

 :كمايلي " من  كنوز السنة " واما منهج التأليف للشيخ ػتمد علي الصابوشل ُب كتابو 

 الموضوعي في كل حديث .1

لؤلحاديث النبوية الشريفة قددياً وحديثاً علىًتتيب األحاديث اظتراد بو التقسيم اظتوضوعي 

 يحسب اظتوضوعات اليت يتناوعتا اضتديث ٍب التفريع حتتو إذل موضوعاجتزئية دتثل فروع موضوٍع رئيس

 14.ع ، ليس بدراسة موضوعية اعتمده واضع التقسيم كموضوع كلي حتتو فرو

وقد تقدـ ذكره اف ىذا الكتاب من أربعُت حديثا ، وُب كل حديث موضوع ؼتصوص ، 

وعتذا ينبغي للكاتب اف يبُت ذلك األحاديثكلها لكي يعلم الطبلب وغَتىا ويسهل عليهم حفظها 

 : واما اضتديث بتمامو فهو 15 ."اإليمان فطرة في اإلنسان " كااضتديث األوؿ حتت اظتوضوع . 

                                                           
 الندوي اظتالكي ُب تأليف كتب األحاديث  البنجريمنهح الشيخ اضتاج أزتد فهمي زمـز شهب الدين ، ازتد ، 14

حبث مقدـ إذل كلية أصوؿ الدين جامعة أنتساري اإلسبلمية اضتكومية بنجرماسُت إستكماالً ظتتطلبات : رسالة العلمية ) األربعينيات
 66اظترجع السابق ، ص  ، S.Th.Iاضتصوؿ على الشهادة اصتامعية األوذل

 11ص من كنوز السنة ،  ػتمد علي الصابوشل ، 15
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: عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ، اف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ 

يولدعلىالفطرة،فأبواىيهودانو، أوينصراه، أوديجسانو، كما تنتج البهيمةّٔيمةرتعاء ، كلمولود

: اقرؤواإنشئتم: ىلتحسونفيهاجدعاء؟ ، ٍب يقوؿ أبو ىريرة 

 (رواه البخاري  ). فطرةاللهالتيفطرالناسعليهاالتبديللخلقاللهذلكالدينالقيمولكن أكثر الناس اليعلموف

 16." السعداء في األخرة " اضتديث الثاشل حتت اظتوضوع 

: عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ، اف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ 

إمامعدؿ، وشابنشأفيعبادةربو، ورجلقلبهمعلقفياظتساجد، : سبعةيظلهماللهتعالىفيظلهيومبلظئلالظلو

ورجبلنتحابافياللهاجتمعاعليهوتفرقاعليو، ورجلدعتهامرأةذادتنصبورتالفقاإلنيأخافاهلل، 

 (متفق عليو  ). ورجلتصدقبصدقةفأخفاىاحتىبلتعلمشماعتماتنفقيمينو، ورجل ذكر اهلل ففاضت عيناه

 17" .الفتن المتالخقة بين يدي الساعة  " اضتديث الثالث حتت اظتوضوع 

إف بُت يدي الساعة : عنأبيموسى األشعري رضي اهلل عنو ، أنرسوالللهصلىاللهعليهوسلمقاؿ

كقطعالليبلظتظلم، يصبحالرجلفيها مؤمناوديسيكافرا، وديسيمؤمناويصبحكافرا، فتنا

  (رواه الًتمذي ). يبيعدينهبعرضمنالدنيا قليل

 18" .الحرية الشخصية " اضتديث الرابع حتت اظتوضوع 

مثبللقائمعلىحدوداهلل، : عن النعمانبنبشَترضياللهعنهما، عنالنبيصلىاللهعليهوسلمقاؿ

والواقعفيها، كمثلقوماستهمواعلىسفينةفأصاببعضهمأعبلىاوبعضهمأسفلها، 

                                                           
  17 الرجع السابق ، ص 16
 23 الرجع السابق ، ص 17
 28 الرجع السابق ، ص 18
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: فكانالذينفيأسفلهاإذااستقوامناظتاءمرواعلىمنفوقهمفأذوىم ، فقالوا

 ). لوأناخرقنافينصيبناخرقاوظتنؤذمنفوقنافإنًتكومهوماأرادواىلكوارتيعاوإنأخذواعلىأيديهمنجواوؾتوارتيعا

 (رواه البخاري والًتمذي

 19" .الحليس الصالح وجليس السوء " اضتديث اطتامس حتت اظتوضوع 

إمنامثبلصتليسالصاضتوجليس السوء، :عنأبيموسىرضياللهعنو، أنالنبيصلىاللهعليهوسلمقاؿ

كحامبلظتسكونافخالكَت، فحامبلظتسكإماأنيحذيك، وإماأنتبتاعمنو، وإماأنتجدمنهرحياطيبة، 

 (رواه البخاري ومسلم ). ونافخالكَتإماأنيحرقثيابك، وإماأنتجدرحيامنتنة

 20."هالك األمم بالفسق والفجور" اضتديث السادس حتت اظتوضوع 

: أنالنبيصلىاللهعليهوسلمدخلعليهافزعايقوؿ عن أـ اظتؤمنُت زينب رضي اهلل عنها ، 

: فقلت –والتيتليها: وحلقبإصبعهاإلّٔاـ-ويلللعرمبنشراقًتب، فتحاليوؽتنردميأجوجومأجورتثلهذه

 (رواه البخاري ومسلم). نعمإذاكثراطتبث: أهنلكوفيناالصاضتوف؟قاؿ: يارسوالهلل

 21."اإلسالم دين القوة " اضتديث السابع حتت اظتوضوع 

اظتؤمن القوي : عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ، اف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ 

خَتواحب اذل اهلل من اظتؤمن الضعيف ، وُب كل خَت ، احرص على ما ينفعك واستعن باهلل وال 

قدر اهلل وما شاء فعل ، : لو أشل فعلت كذا وكذا ، ولكن قل : تعجز ، واف أصابك شيئ فبل تقل 

 (رواه مسلم ). تفتح عمل الشيطاف (لو  )فإف 

                                                           
 33الرجع السابق ، ص 19
 37 الرجع السابق ، ص 20
 42 الرجع السابق ، ص 21
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 22" .علماء السوء " اضتديث الثامن حتت اظتوضوع 

: شتغت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ : عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنو ، قاؿ 

يُػْؤتَىِبالرَُّجِليَػْوماْلِقَيامةفَػُيلَقىِفىالنَّارفَػَتندلقأَقْػَتابَبْطِنهَفَيُدورَِّٔاَكمايَُدوراضتَِْماربِالرَّحى، 

َهىَعِناْلُمْنَكِر؟ فَػيَػُقوؿ : فَػَيْجَتِمعِإلَْيِهَأْىبللنَّارِفَػيَػُقوُلوف بَػَلى، :َماَلَكَياُفبَلُف؟ أََلْمَتُكْنَتْأُمرُبِاْلَمْعُروفَوتَػنػْ

 (رواه مسلم  ). َقْدُكْنُت ُمرُبِاْلَمْعُروِفَوالَآتِيِهَوأَنْػَهىَعِناْلُمْنَكرَِوآتِيوِ 

 23" .الظلم ظلمات يوم القيامة " اضتديث التاسع حتت اظتوضوع 

: قَاؿَ -َعْنَجاِبرِرضي اهلل عنو ، أَنػََّرُسواَلللَِّهصلىاللهعليهوسلم

َلُكْم،  َأْىَلَكَمْنَكانَػَقبػْ اتػَُّقواالظُّْلَمَفِإنَّالظُّْلَمظُُلَماتٌػيَػْوَماْلِقَياَمِة، َواتػَُّقواالشُّحَّ، فَِإنَّالشُّحَّ

 (رواه مسلم ). زَتََلُهْمَعَلىأَْنَسَفُكواِدَماَءمهَُْواْسَتَحلُّواػَتَارَِمُهمْ 

 

 

 24 ."عدالة اإلسالم " اضتديث العاشر حتت اظتوضوع 

: أنقريشاأمههمشأناظترأةاظتخزوميةالتيسرقت، فقالواعنعائشةرضياللهعنها، 

ومنيجًتئعليهإالأسامةابنزيد، : ومنيكلمفيهارسوالللهصلىاللهعليهوسلم؟فقالوا

: حربسوالللهصلىاللهعليهوسلم؟ فكلمهأسامةفقالرسوالللهصلىاللهعليهوسلم

                                                           
 46 الرجع السابق ، ص 22
 51 الرجع السابق ، ص 23
 55 الرجع السابق ، ص 24
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إمناأىلكالذينقبلكمأهنمكانواإذاسرقفيهمالشريفًتكوه، : أتشفعفيحدمنحدوداهلل؟ذتقامفاختطب، ذتقاؿ

 (متفق عليو ). وإذاسرقفيهمالضعيفأقامواعليهاضتد، وادياللهلوأنفاطمةبنتمحمدسرقتلقطعتيدىا

 25 ."التربية النبوية " اضتديث اضتادي عشر حتت اظتوضوع 

: أخذرسوالللهصلىاللهعليهوسلمبمنكيب ،فقاؿ : عنابنعمررضي اهلل عنهما ، انو قاؿ

: وكاف ابنعمررضي اهلل عنهما يقوؿ .كنفيالدنياكأنكغريب، أوعابرسبيل، وعدنفسكفيأىبللقبور

. إذاأمسيتفبل تنظر الصباح ، إذاأصبحتفبلتنظر اظتساء ، وخذمنصحتكلمرضك ، ومنحياتكلموتك

 (رواه البخاري والًتمذي)

 26" .تالوة القرأن " اضتديث الثاشل عشر حتت اظتوضوع 

: عنأبيموسىاألشعريرضي اهلل عنو ، أنو قاؿ، قالرسوالللهصلىاللهعليهوسلم

مثبلظتؤمنالذييقرأالقرآنكمثبلألترجةرحيهاطيبوطعمهاطيب، 

ومثبلظتؤمنالذيبليقرأالقرآنكمثبللثمرةالرحيلهاوطعمهاحلو، 

ومثبلظتنافقالذييقراالقرآنكمثبللرحيانةرحيهاطيبوطعمهامر، 

 (متفق عليو). ومثبلظتنافقالذيبليقرأالقرآنكمثبلضتنظلةرحيهامروطعمهامر

 27 ."فتنة الدنيا " اضتديث الثالث عشر حتت اظتوضوع 

                                                           
 59 الرجع السابق ، ص 25
 65 الرجع السابق ، ص 26
 70 الرجع السابق ، ص 27
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: عن أبيب سعيد اطتضري رضي اهلل عنو ، اف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ 

إنالدنياحلوةخضرة ،وإناللهمستخلفكمفيهافنيظركيفتعملوف،فاتقواالدنياواتقواالنساء، فإف اوؿ فتنة بٍت 

  (رواه مسلم). اسرائيل ُب النساء

 28 ."المعركة الفاصلة " اضتديث الرابع عشر حتت اظتوضوع 

: عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ، اف النيب صلى اهلل عليو وسلم ، قاؿ 

َورَاِءاضتََْجرَِوالشََّجِر،  الَتَػُقوُمالسَّاَعُةَحتَّىيُػَقاِتبَلْلُمْسِلُمونَاْليَػُهوَد، فَػيَػْقتُػُلُهُماْلُمْسِلُموَف، َحتَّىَيْخَتِبَئاْليَػُهوِدىُِّمنػْ

. ِإالَّاْلَغْرَقَدفَِإنػَُّهِمْنَشَجرِاْليَػُهودِ . ياُمْسِلُم، يَاَعْبَداللَِّو، َىَذايَػُهوِدىَّّخْلِفىَفتَػَعاَلَفاقْػتُػْلوُ : فَػيَػُقواُلضتََْجرُأَوِالشََّجُري 

 (رواه مسلم)

 29 ."شعب اإليمان " اضتديث اطتامس عشر حتت اظتوضوع 

: عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ، اف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، قاؿ 

ُعونََأْوِبْضٌعَوِستُّوَنُشْعَبًة، فَأَْفَضُلَهاقَػْوؿُ  الَِإعَتَِإالَّاللَُّو، َوأَْدنَاَىاِإَماطَُةاأَلَذىَعِنالطَّرِيِق، : اإِلديَانُِبْضٌعَوَسبػْ

 (رواه البخاري ومسلم). َواضْتََياُءُشْعَبٌةِمَناإِلديَافِ 

 

 30 ."غنى النفس "اضتديث السادس عشر حتت اظتوضوع 

عن عمرى بن عوؼ األنصاري رضي اهلل عنو اف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ 

أبشرواوأملوامايسركم، فواللهماالفقرأخشىعليكم، : لؤلنصار ذات يـو 
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ولكنأخشىعليكمأنتبسطعليكمالدنياكمابسطتعلىمنكانقبلكم، فتنافسوىاكماتنافسوىافتهلككم كما 

 (متفق عليو  ). أىلكتكم

 31 ."محنة المؤمنين " اضتديث السابع عشر حتت اظتوضوع 

: عنخباببناألرترضي اهلل عنو ، أنو قاؿ

أالتستنصرلنا؟ : شكوناإلىرسوالللهصلىاللهعليهوسلموىومتوسدبردةعتفيظبللكعبةفقلنا

قدكامننقبلكميؤخذالرجلفيحفرعتفياألرضفيجعلفيها، ٍب : أالتدعواللهلنا؟قالصلىاللهعليهوسلم

وديشطبأمشاطاضتديدمادونلحمهوعظمهمايصدىذلكعندينو،  ،يأتىباظتنشارفيوضععلىرأسهفيجعلنصفُت

واللهليتمنهذااألمرحتىيسَتالراكبمنصنعاءإلىحضرموت، الخيافإالاهلل، والذئبعلىغنمو، 

رواه  ). وىو متوسدبردة وقد لقينا من اظتشركُت شدة:  وجاء ُب رواية أخرى .ولكنكمتستعجلوف

 (البخاري

 

 

 

 

 32." عقوق األمهات "اضتديث الثامن عشر حتت اظتوضوع 
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عناظتغَتةبن شعبة رضي اهلل عنو ، 

ومنعاوىات، ووأدالبنات، وكرىلكمقيلوقاؿ، عقوقاألمهاتإناللهحرمعليكم:أنالنبيصلىاللهعليهوسلمقاؿ

 (رواه البخاري). وكثرةالسؤالوإضاعةاظتاؿ

 33 ."الكاسيات العاريات " اضتديث التاسع عشر حتت اظتوضوع 

: عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ، اف النيب صلى اهلل عليو وسلم ،أنو قاؿ 

َفامنِنْ  َوِنَساءٌَكاِسَياتٌػَعارِيَاٌت، . قَػْوؽٌتََعُهْمِسَياٌطَكَأْذنَابِاْلبَػَقرَِيْضرِبُونَِبَهاالنَّاسَ :أَْىبِللنَّارَِلْمَأَرمُهَا ِصنػْ

َماِئبَلدٌتُِميبَلٌت، ُرُءوُسُهنََّكَأْسِنَمِةاْلُبْخِتاْلَمائَِلِة، الَيَْدُخْلَناصْتَنََّة، َواَلجيَِْدنَرحَِيَها، 

رواه ). وإف رحيها ليوجد من مسَتة ستسمائة عاـ: رواية أخرى وُب . َوِإنَّرحَِيَهالَُيوَجُدِمْنَمِسَتَِةَكَذاوََكَذا

 (مسلم 

 34 ."دعاة الى أبواب جهنم " اضتديث العشروف حتت اظتوضوع 

عن حذيفةبناليمانرضي اهلل عنو ، أنو قاؿ 

: كانالناسيسألونرسوالللهصلىاللهعليهوسلمعناطتَتوكنتأسأعتعنالشرؼتافةأنيدركٍت، فقلتيارسوالهلل:

: قلت . نعم: إناكنافياصتاىليةوشرفجاءنااللهبهذااطتَت، فهلبعدىذااطتَتمنشر؟قاؿ

: ومادخنو؟قاؿ: قلت . !!نعموفيهدخن: وىلبعدذلكالشرمنخَت؟قاؿ

نعم، : فهلبعدذلكاطتَتمنشر؟قاؿ: قوميهدونبغَتىدييتعرفمنهموتنكر،قلت

دعاةإلىأبواجبهنممنأجأّمإليهاقذفوىفيها 
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: قلتفماتأمرنيإنأدركنيذلك؟قاؿ!!مهمنجلدتناويتكلمونبألسنتنا:صفهملنا،فقاؿ:،قلت

: فإنلميكنلهمجماعةوالإماـ؟قاؿ: تلزغتماعةاظتسلمينوإمامهم،قلت 

  .(رواه البخاري ومسلم والًتمذي). فاعتزلتلكالفرقكلهاولوأنتعضبأصلشجرةحتىيدرككاظتوتوأنتعلىذلك

 35".الوصايا الخمس " اضتديث اضتادي والعشروف حتت اظتوضوع 

 : عنابيهريرةرضي اهلل عنو ، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ

أنايارسوالهلل، : فقلت: منيأخذعنيهؤالءالكلماتفيعملبهنأويعلممنيعملبهن؟قاألبوىريرة

اتقاحملارمتكنأعبدالناس، وارضبماقسماللهلكتكنأغنىالناس، :فأخذبيديفعدستسافقاؿ 

وأحسنإلىجاركتكنمؤمنا، وأحبللناشتاحتبلنفسكتكنمسلما، 

 (رواه الًتمذي ).والتكثرالضحكفإنكثرةالضحكتميتالقلب

 36" .األخالق ميزان رقي األمم " اضتديث الثاشل والعشروف حتت اظتوضوع 

: عنجابربن عبد اهلل رضي اهلل عنو ،أنرسوالللهصلىاللهعليهوسلمقاؿ

إمننأحبكمإليوأقربكممنيمجلسايومالقيامةأحاسنكمأخبلقا، وإنأبغضكمإرل، وأبعدكممنييومالقيامة 

  (رواه الًتمذي ). فمااظتتفيهقوف؟قاالظتتكربوف: يارسوالهلل: ،الثرثاروف ،واظتتشدقونواظتتفيهقوف، قالوا

 

 37"الصبر عند الصدمة األولى " اضتديث الثالث والعشروف حتت اظتوضوع 
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مرالنبيصلىاللهعليهوسلمبامرأةتبكيعندقربفقاللها : عن أنسبنمالكرضياللهعنهأنو قاؿ

: فقيللها- وظتتعرفو- إليكعنيفإنكلمتصببمصيبيت: قالت. اتقياللهواصربي:

ظتأعرفكفقاؿ :فقالت، إهنالنبيصلىاللهعليهوسلمفأتتبابالنبيصلىاللهعليهوسلمفلمتجدعندىبوابُت

 (رواه البخاري). إمناالصربعندالصدمةاألوذل:

 38 ."الرفق في النصيحة " اضتديث الرابع والعشروف حتت اظتوضوع 

باؿ أعرابيفياظتسجد، فقاـ الناس إليو ليقعوا فيو :عن أبيهريرةرضي اهلل عنو ، أنو قاؿ 

،فقااللنبيصلىاللهعليهوسلم 

  (رواه البخاري). دعوىوأريقواعلىبوعتسجبلمنماءأوذنوبامنماءفإمنابعثتمميسرينوظتتبعثوامعسرين:

 39."جهاد النفس " اضتديث اطتامس والعشروف حتت اظتوضوع 

: شدادبنأوسرضي اهلل تعاذل عنهعنالنبيصلىاللهعليهوسلمأنو قاؿ (أيب يعلى)عن 

 (رواه الًتمذي). الكيسمنداننفسهوعمللمابعداظتوت، والعاجزمناتبعنفسههواىا، ودتنىعلىاهلل األماشل

 

 

 

 40 " .تربية األبناء" اضتديث السادس والعشروف حتت اظتوضوع 
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أدبوا أوالدكم على ثبلث : عن علي كـر اهلل وجهو ، أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ 

حب نبيكم ، وحب آؿ بيتو ، وتبلوة القرأف ُب ظل عرش اهلل ، يـو ال ظل اال ظلو مع : خصاؿ 

 (رواه الطرباشل). أنبيائو وأصفيائو

 41".ضياع األمانة" اضتديث السابع والعشروف حتت اظتوضوع 

قالبينماالنبيصلىاللهعليهوسلميحدثالقوغتاءىأعرابيفقاؿ : عن أبيهريرةرضي اهلل عنو ، أنو قاؿ 

شتعماقاؿ، : فمضىرسوالللهصلىاللهعليهوسلميحدث، فقالبعضالقـو . متىالساعة؟: 

ىاأنايارسوالهلل، : أينالسائلعنالساعة؟قاؿ:بللميسمع،حتىإذقضىحديثو، قاؿ : فكرمهاقاؿ،وقالبعضهم

رواه ). إذاوسداألمرإلىغَتأىلهفانتظرالساعة:كيفإضاعتها؟قاؿ :فإذاضعيتاألمانةفانتظرالساعة،قاؿ :قاؿ

 (البخاري

 42" .موعظة النساء"اضتديث الثامن والعشروف حتت اظتوضوع  

: عن عبد بن عمر رضي اهلل عنهما ، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل علليو وسلم قاؿ 

فقلت إمرأة منهن جزلة  . يامعشرالنساءتصدقن واكثرف من اإلستغفار، فإنَتأ يتكنأكثرأىبللنار ،

ومارأيتمنناقصاتعقلوديناغلب .تكثرناللعن، وتكفرنالعشَت:قاؿ!!ومالنا يارسوالللهاكثر أىل النار :

أما نقصاف العقل فشهادة : ومانقصانالعقل والدين ؟قاؿ: لذي لب منكن ، قالت يارسوؿ اهلل 

امرأتُت تعدؿ شهادة رجل ، فهذا من نقصاف العقل ،ودتكث االليارل ما تصلي وتفطر ُب رمضاف ، 

 (رواه البخاري وابن ماجو). فهذا من نقصاف الدين. 
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 43" .من معحزة النبوة " الموضوع اضتديث التاسع والعشرين حتت 

عن ثوباف رضي اهلل عنو ، أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ 

َزْينِ : َها، َوأُْعِطيتُاْلَكنػْ ُلُغُمْلُكَهاَماُزِوىَِلىِمنػْ لك أُمَِّتىَسَيبػْ : ِإنَّاللََّهَزَوىِلَىاأَلْرَضَفرَأَيْػُتَمَشارِقَػَهاَوَمَغارِبَػَها، َوِإمنَّ

اأَلزْتََر، َواألَبْػَيَض، َوِإنّْىَسأَْلتُػَربّْىؤلُمَِّتىأَْنبلَيُػْهِلَكَهمِبَسَنٍةبَعامٍَّة، 

يَاػُتَمَُّد، : َوأَْنبلَُيَسلّْطََعَلْيِهْمَعُدوِّاِمْنِسَوىأَنْػُفِسِهْمَفَيْسَتِبيَحبَػْيَضتَػُهْم، َوِإنػََّربّْىَقالَلي 

ِإنّْىِإَذاَقَضْيتُػَقَضاًءفَِإنػَُّهبلَيُػَردُّ، َوِإنّْىَأْعطَْيُتَكؤلُمَِّتَكأَْنبلَأُْىِلَكُهْمِبَسَنٍةبَِعامٍَّة، 

َنأَْقطَاِر ،  َوأَْنبلَأَُسلّْطََعَلْيِهْمَعُدوِّاِمْنِسَوىأَنْػُفِسِهْمَيْسَتِبيُحبَػْيَضتَػُهْمَوَلوِاْجَتَمَعَعَلْيِهْمَمْنِبأَْقطَارَِىا،أَْوقَاَلَمْنبَػيػْ

 (رواه مسلم). َحتَّىَيُكونَػبَػْعُضُهْميُػْهِلُكبَػْعًضا، َوَيْسِبىبَػْعُضُهْمبَػْعًضا

 44 ."أخبار األرض " اضتديث الثبلثوف حتت اظتوضوع 

" يومئذحتدثأخبارىا: "عنأبيهريرةرضي اهلل عنو ، أف رسوالللهصلىاللهعليهوسلمقرأاألية الكردية 

اللهورسوعتأعلم، : أتدرومناأخبارىا؟قالوا: ذتقاؿ

عملت ُب : أخبارىاأنتشهدعلىكلعبدأوأمةمباعملعلىظهرىا،تقوؿ:قاؿ

 (رواه الًتمذي).كذاوكذا،فهذىأخبارىا:يومكذا

 

 45".حقيقة الحياء " اضتديث اضتادي والثبلثوف حتت اظتوضوع 
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: عنأبيهريرةرضي اهلل عنو ، أف رسوالللهصلىاللهعليهوسلمقاؿ 

: قاؿ! إنالنستحييمن اهلل واضتمدهلل:قالرسوالللهصلىاللهعليهوسلماستحيوامناللهحقاضتياء، قالوا 

ليسذاؾ، من استحيا مناللهحقاضتياءفليحفظالرأسوماوعى، وليحفظ البطنوماحوى، ولتذكراظتوتوالبلى، 

 (رواه الًتمذي). فمنفعلذلكفقداستحيامناللهحقاضتياء. ومنأراداآلخرةتركزينةاضتياة الدنيا

 46" .مكانة المجاهد في اإلسالم " اضتديث الثاشل والثبلثوف حتت اظتوضوع  

َناللَُّهِلَمْنَخَرَجِفىَسِبيِلِو، :عنأبيهريرةرضي اهلل عنو ، عن النيب صلىاللهعليهوسلم، انو قاؿ  َتَضمَّ

اَلخُيْرُِجُهِإالَِّجَهاًداِفىَسِبيِلى، َوِإديَانِب، َوَتْصِديقربُُسِلى، فَػُهَوَضاِمٌنأَنْأُْدِخَلُهاصْتَنََّة، 

ُهَناِئبلَمانَاَلِمْنَأْجرأَْوَغِنيَمة ،َوالَِّذىنَػْفُسُمَحمٍَّدبَِيِدِه،  نػْ أَْوأَْرِجَعهِإلَىَمْسَكِنهالَِّذىَخَررتَِ

، َورحُِيهريح ِمْسٌك،  َماِمْنَكْلٍمُيْكَلُمِفىَسِبيبِلللَِّهِإالََّجاَءيَػْوَماْلِقَياَمِةَكَهْيَئِتهِحيَنُكِلم، َلْونُػُهَلْونَدـٍ

َوالَِّذىنَػْفُسُمَحمَّدبَِيِدىَلْوالأَنَيُشقَعلىاْلُمْسِلِمينَماقَػَعْدختبلفَسرِيّةتَػْغُزوِفىَسِبيبِلللَِّهأَبَدا، 

 ، َلُهم، َوالجَيُدونَسَعةَوَيُشّقَعَلْيِهْمأَنْػَيَتَخّلُفواَعٌتّْ َوَلِكنبلََأِجدَسَعةفََأزتِْ

 (رواه مسلم). َوالَِّذىنَػْفُسُمَحمَّدبَِيِدِىَلَوِدْدتأَنّىَأْغُزوِفىَسِبيبِلللَّهَفأُقْػَتل ، ٍب أَْغُزوفَأُقْػَتل ، ٍب أَْغزوفَأُقْػَتل

 

 47".حقيقة اإلفالس" اضتديث الثالث والثبلثوف حتت اظتوضوع 

عنأبيهريرةرضي اهلل عنو ، عن رسوؿ اهلل صلىاللهعليهوسلم، انو قاؿ 

ِإنَّاْلُمْفِلَسِمْنأُمَِّتىَيْأتِىيَػْوَماْلِقَياَمِةِبَصبلٍَة، :أََتْدُرومَنَااْلُمْفِلُس؟قَاُلوااْلُمْفِلُسِفيَناَمْنبَلِدْرمَهََلُهَواَلَمَتاَع ،فَػَقاَؿ :
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، َوزََكاٍة، َويَْأتِىَقْدَشَتَمَهَذا، َوَقَذفَػَهَذا، َوَأَكَلَماعَتََذا، َوَسَفَكَدَمَهَذا، َوَضَربَػَهَذا،  َوِصَياـٍ

فَػيُػْعطَىَهَذاِمْنَحَسَناِِتَِوَىَذاِمْنَحَسَناتِِو، 

َعَلْيِهثُمَّطُرَِحِفىالنَّارِ   (رواه مسلم). فَِإنْػَفِنَيْتَحَسَناتُػُهَقْبؤَلَنْػيُػْقَضىَماَعَلْيِهُأِخَذِمْنَخطَايَامهَُْفطُرَِحتػْ

 48" .الجنة تحت ظالل السيوف " اضتديث الرابع  والثبلثوف حتت اظتوضوع 

: عن عبد اهلل بن أيب عوَب رضي اهلل عنهما ، اف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ 

ياأيهاالناسبلتتمنوالقاءالعدو، واسألوااللهالعافيةفإذالقيتمومهفاصربواواعلمواأناصتنةحتتظبلاللسيوؼ 

. اللهممنزاللكتابوغتريالسحابوىازماألىزاب، اىزمهموانصرناعليهم: ،ذتقااللنيب صلى اهلل عليو وسلم 

 (رواه الشيخاف)

 49" .األسلوب الحكيم في التربية والتعليم " اضتديث اطتامس والثبلثوف حتت اظتوضوع 

َناأَنَاُأَصلّْىَمَعَرُسواِلللَِّهصلىاللهعليهوسلمِإْذَعَطَسَرُجلِمَناْلَقْوـ ، : َعْنُمَعاِويََةبِْناضتََْكمالسَُّلِمى ،قَاؿَ  بَػيػْ

َواثُْكؤَلُمَّْياه ،َماَشْأنُُكمتَػْنظُُرونِإذَل :فَػَرَمانِىاْلَقْومِبأَْبَصارِىم، فَػُقْلت !يَػْرزَتَُكاللَُّو :فَػُقْلت 

ُتونَِنىَلِكنّْىَسَكت  ؟َفَجَعُلواَيْضرِبُونِبأَْيِديِهمَعَلىأَْفَخاِذِىم، فَػَلمَّارَأَيْػتُػُهمُيَصمّْ

َلُهَوالَبَػْعَدُه، َأْحَسَنتَػْعِليًماِمْنُو، !! ،فَػَلمَّاَصلَّىَرُسواُلللَِّهصلىاللهعليهوسلم ،فَِبأَبِىُهَوَوأُمّْى َمارَأَيْػُتُمَعلًّْماقَػبػْ

ِإهنَِذىالصَّبلَةالََيْصُلحِفيَهاَشْىءِمْنَكبَلمالنَّاس ، :فَػَواللَّهَماَكَهَرنِىَواَلَضَرَبٌِت ،َواَلَشَتَمٌِت، وامنا قَاؿَ 

َاُىَوالتَّْسِبيُحوالتَّْكِبَت ،َوِقرَاَءةاْلُقْرآف  (رواه مسلم ). ِإمنَّ

 50" .الرأفة بالحيوان " اضتديث السادس والثبلثوف حتت اظتوضوع 
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عنأبيهريرةرضي اهلل عنو ، 

بينمارجليمشيبطريقاشتدعليهالعطش، فوجدبئرافنزلفيهافشرب، :أنرسوالللهصلىاللهعليهوسلمقاؿ

لقدبلغهذاالكلبمنالعطشمثبللذيكانبلغيب، : ذتخرج، فإذاكلبيلهث، يأكبللثرىمنالعطش ،فقااللرجل

: فنزاللبئرفمؤلخفهثمأمسكهبفيو ،فسقىالكلب، فشكراللهلهفغفرلو،قالوايارسوالهلل

 (رواه البخاري ). فيكلكبدرطبةأجر: وإنلنافيالبهائمأجرا،فقالعليو السبلـ 

 51" . قوائد اإلسالم وأركانه " اضتديث السابع والثبلثوف حتت اظتوضوع 

إشل : فقاؿ -  وقاؿ لو رجل أال تغزو ؟ –عن عبد اهلل بن عمر اطتطاب رضي اهلل عنهما 

: بنياإلسبلمعلىخمس: شتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ 

أخرجو ). شهادةأنبلإعتإالاللهوأمنحمدارسوالهلل، وإقامالصبلة، وإيتاءالزكاة، واضتج، وصومرمضاف

 (االبخاري ومسلم

 

 

 52" .نبي الرحمة يعلم األعرابي الجاهل "  اضتديث الثامن والثبلثوف حتت اظتوضوع 

بينماؿتنجلوشتعالنبيصلىاللهعليهوسلمفياظتسجد : عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ 

فقلنا –أيكممحمد؟والنبيمتكىءبينظهرانيهم:،دخلرجلعلىجملفأناخهفياظتسجدذتعقلو، ذتقاؿ

قدأجبتك، :فقاللهالنبيصلىاللهعليهوسلم!ابنعبداظتطلب: ىذاالرجبلألبيضاظترتفق ،فقاللهالرجل:
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: سلعمابدالك،فقاؿ:إنيسائلكفمشددعليكفياظتسألة، فبلجتدعليفينفسك،فقاؿ: فقااللرجل

 . اللهمنعم:أسألكرببكورمبنقبلك، آللهأرسلكإلىالناسكلهم؟فقاؿ

: قاؿ. اللهمنعم:آللهأمركأننصليالصلواتاطتمسفياليوموالليلة؟قاؿ: أنشدكباللهتعاذل : قاؿ

أنشدكباهلل تعاذل : قاؿ.اللهمنعم:آللهأمركأننصومهذاالشهرمنالسنة؟قاؿ:أنشدكباهلل تعاذل 

آمنتبماجئتبو، : فقااللرجل.اللهمنعم: آللهأمركأنتأخذىذىالصدقةمنأغنيائنافًتدىاعلىفقرائنا؟فقاؿ:

 (رواه البخاري ومسلم). وأنارسوظتنورائيمنقومي، وأناضمامبنثعلبةأخوبنيسعدبنبكر

 53" .الزواج طرييق العفة والسعادة " اضتديث التاسع والثبلثوف حتت اظتوضوع 

: عن عبد بن مسعود رضي اهلل عنو اف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ 

يامعشرالشبامبناستطاعمنكمالباءةفليتزوج، فإنو اغض للبصر ، واحصن للفرج ، 

 (رواه البخاري ومسلم). ومنلميستطعفعليهبالصومفإهنلهوجاء

 54" .اإلجتماع على ذكر اهلل "  اضتديث األربعوف حتت اظتوضوع 

: عن أبيهريرةرضي اهلل عنو ، اف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ

إنللهمبلئكةيطوفونفيالطرؽ ،يلتمسونأىبللذكر، فإذاقومايذكروناهلل، 

- وىوأعلممنهم- فيسأعتمرّٔم: تنادواىلمواإلىحاجتكم،قالفيحفوهنمبأجنحتهمإلىالسماءالدنيا، قاؿ

: ىلرأوشل؟قاؿ: يقولونيسبحونك ،ويكربونك، وحيمدونك، وديجدونك، فيقوؿ: مايقولعبادي؟قالوا

يقولونلورأوككانواأشدلكعبادة، وأشدلكتمجيدا، : وكيفلورأوشل؟قاؿ:فيقولونبلواللهمارأوؾ، قالفيقوؿ 
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: يسألونكاصتنة،يقوؿ: فمايسألونٍت؟قاؿ: فيقوؿ: قاؿ. وأكثرلكتسبيحا

لوأهنمرأوىاكانواأشدعليهاحرصا، : فكيفلوأهنمرأوىا؟يقولوف: الواللهيارمبارأوىا ،يقوؿ:وىلرأوىا؟قالوا

: وىلرأوىا؟يقولوف: فمميتعوذوف؟يقولومننالنار، فيقوؿ: قاؿ. وأشدعتاطلبا، وأعظمفيهارغبة

. لورأوىاكانواأشدمنهافرارا، وأشدعتاؼتافة: فكيفلورأوىا؟يقولوف: الواللهيارمبارأوىا، فيقوؿ

: فيهمفبلنليسمنهمإمناجاءضتاجة،فيقوؿ اهلل تعاذل : فيقولفأشهدكمأنيقدغفرتلهم،فيقوظتلكمناظتبلئكة

 (رواه البخاري ومسلم). ولو قد غفرت ، ىم القـو اليشقىبهمجليسهم

 وجود مختارات من أحاديث سيد المرسلين بعد تمام كتابة األربعين .2

ُب غرة رتادى  (مكة اظتكرمة )كما تقدـ بيانو أف كتابة ىذا الكتاب دتت ُب البلد اضتراـ 

بعد ذلك كتب الشيخ ػتمد علي . األوذل عاـ تسعُت وثبلذتائة وألف من ىجرة سيد اظترسلُت 

الصابوشل عشرة من أحاديث سيد اظترسلُت مع ؼترجها ، وكل حديث من ذلك األحاديث مبوضوع 

 .وعتذا ابُت  األحاديث اظتذكورات وموضوعاِتا 55.ؼتصوص 

 :دتاـ اضتديث ىو " .  زيارة أهل الصالح" ، واما اضتديث األوؿ فهو مبوضوع 

َعْنأََنسرضي اهلل عنو ، أف أبا بكر الصديق قاؿ لعمر رضي اهلل عنهما 

اْنطَِلْقِبَناإِلَىأُمَّْأدْيََنرضي اهلل عنها :بَػْعَدَوفَاِةَرُسواِلللَِّهصلىاللهعليهوسلم 

َهاَبَكْت، فَػَقااَلعَتَا َناإِلَيػْ َمايُػْبِكيِك؟ أما : نَػُزورَُىاَكَماَكانَػَرُسواُلللَِّهصلىاللهعليهوسلميَػُزورَُىا ، فَػَلمَّاانْػتَػَهيػْ

رٌِلَرُسوعتِِصلىاللهعليهوسلم ، فَػَقاَلتْ  إشل ال أبكي أسل ال أعلم : تعلمُت أف َماِعْنَداللَِّهَخيػْ
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ُهَماَعَلىاْلُبَكاء،  َاِعْنَداللَِّهَخَْتِلَرُسوعِتصلىاللهعليهوسلم ،َوَلِكْنأَْبِكىأَنَّاْلَوْحىَػَقِدانْػَقطََعِمَنالسََّماِء، فَػَهيََّجتػْ أمنَّ

 (رواه مسلم ). َفَجَعبليَػْبِكَيامنََعَها 

  ."سماع القرأن الكريم "  واضتديث الثاشل مبوضوع 

َعْبِداللَِّهنَب مسعود رضي اهلل عنو أنو قاؿ ، قَالَِلىالنيب صلىاللهعليهوسلم  «اقْػرَْأَعَلىَّاْلُقْرآفَ »: َعنػْ

َغَْتِى، فَػَقرَأْتُعليو سورة النَّْساَء :َعَلْيَك أقرأ، َوَعَلْيَكأُْنزَِؿ؟ قَاؿَ : ، فَػُقْلتُػَياَرُسواَلللَّوِ  ففإشل أحب أَنَْأشْتََعُهِمنػْ

َناِبَكَعَلىَهُؤاَلِءَشِهيًدا ): ،َحىتَّ جئتت اذل ىذه األية  ُمٍَّةِبَشِهيٍدَوِجئػْ َناِمْنُكؤلّْ َفِإَذاِجئػْ يومئذ يود الذين . َفَكيػْ

حسبك األف ، فالتفت : قاؿ ( كفروا وعصوا الرسوؿ لو تسوى ّٔم األرض وال يكتموف اهلل حديثا 

  (متفق عليو ). فإذا عيناه تذرفاف 

 

  ."البكاء من خشية اهلل " واضتديث الثالث مبوضوع 

أتى أبو عبد الرزتن ابن عوؼ رضي اهلل عنو : عن إبراىيمنب عبدالرزتنبنعوؼ، أنو قاؿ 

قتلمصعببنعمَترضي اهلل عنو وىوخَتمٍت ، فلم يوجد لو ما يكفن :  فقاؿ – وكاف صائما –بطعاـ 

 . . فيو إال بردة إف غطي ّٔا رأسو بدت رجبله ، وإف غطي ّٔا رجبله بدا رأسو 

 (رواه البخاري  ).ذتبسطلنامنالدنيامابسط، وقدخشيناأنتكوؿتسناتناعجلتلنا، ذتجعليبكيحتىًتكالطعاـ 

  ."اإلقتصاد في الطاعة " واضتديث الرابع مبوضوع 

: عن أيب ىب بن عبد اهلل رضي اهلل عنو ، أنو قاؿ 

: قالت . ماشأنك؟: آخىالنبيصلىاللهعليهوسلمبينسلمانوأبيالدرداءفرأىأمالدرداءمتبذلةفقاؿ

يعٍت  )كلفإنيصائم، قاؿ: أخوكأبوالدرداءليسلهحاجةفيالدنيا ،فجاءأبوالدرداءفصنعلهطعاما، فقاهلل 
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زل، فناـ، : ماأناب كلحتىتأكل، فأكلرضي اهلل عنو فلماكانالليلذىبأبوالدرداءيقـو ، فقاؿ (سلماف 

، فقاهلل  قماآلف، فصليارتيعا ، فقاللهسلماف : زل، فلماكامنن خرالليلقالسلماف: ذتذىبيقـو

فأتىأبو الدرداء  (إنلربكعليكحقا، وإف لنفسكعليكحقا، وإف ألىلكعليكحقا، فأعطكلذحيقحقو:

 (  صدقسلماف:النبيصلىاللهعليهوسلمفذكرذلكلو، فقااللنبيصلىاللهعليهوسلم

 (رواه البخاري ). أي تلبس ثيابا بالية رثة ، ال تلبسها عادة اظترأة اظتتزوجة : متبذلة 

 

 

 " .اإلسالم دين اليسر " واضتديث اطتامس مبوضوع 

إهنذا الدينيسر،  ):عنأبيهريرةرضي اهلل عنو ، أف النبيصلىاللهعليهوسلمقاؿ 

رواه ) . (ولنيشادالدينأحدإالغلبو، فسددواوقاربوا، وأبشروا، واستعينوابالغدوةوالروحة، وشيءمنالدصتة

  (البخاري 

اخر اليل  (الدصتة )السَت من اخر النهار ،  : (الروحة )السَت من اوؿ النهار ،  : (الغدوة) 

استعينوا على طاعة اهلل عز وجل باألعماؿ الصاضتة : وىذا اضتديث فيو غتاز ودتثيل معناه ، 

والعبادت الىت تقربكم من اهلل ُب وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم حبيث تستلذوف بالعبادة وال تسأموهنا 

وتبلغوف مقصودكم ، كما أف اظتسافر اضتاذؽ يسَت ُب ىذه األوقات ويسًتيح ىو ودابتو ُب غَتىا 

فيصل اظتقصود من غَت تعب وال نصب ، فعليكم بطاعة اهلل ُب وقت النشاط بدوف تشديد على 

 (انظر كتاب دليل الفاضتُت )النفس وال إرىاؽ عتا 

 " .الدعوة الى اهلل " واضتديث السادس مبوضوع 
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 ) :عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ، أنرسوالللهصلىاللهعليهوسلمقاؿ 

مندعاإلىهدىكانلهمناألجرمثؤلجورمناتبعو، الينقصذلكمنأجورمهشيئا،ومندعاإلىضبللة، كاف 

 (رواه مسلم ). (عليهمناإلذتمثآلثاؽتناتبعو، الينقصذلكمن ثامهمشيئا

 " .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر " واضتديث السابع مبموضوع 

 ): عنابنمسعودرضي اهلل عنهما أف النيب صلىاللهعليهوسلمقاؿ 

ظتاوقعتبنوإسرائيلفياظتعاصينهتهمعلماؤمهفلمينتهوافجالسومهفيمجالسهموواكلومهوشاربوىم، 

فضرباللهقلوببعضهمببعضولعنهمعلىلسانداودوعيسىبنمرديذلكبماعصواوكانوايعتدوف،فجلسرسوالللهصلى

 (ال، والذينفسيبيدىحتىتأطرومهعلىاضتقأطرا : اللهعليهوسلموكامنتكئاٍب فقاؿ

 " .ردع الظالم " واضتديث الثامن مبوضوع 

: ياأيهاالناسإنكمتقرؤوهنذىاآلية الكردية ): عن أبيبكرالصديقرضي اهلل تعاذل عنو ، أنو قاؿ 

وإنيسمعًتسوالللهصلىاللهعلسهوسلميقوؿ "ياأيهاالذين منواعليكمأنفسكمبليضركممنضئلذااىتديتم" 

رواه أبو دود  .) (إنالناس إذارأواالظادل فلميأخذوا على يديو أوشك أف يعمهم اهلل بعقاب منو :

  (والنسائ والًتمذي 

معٌت اضتديث الشريف أف الناس خيطئوف ُب فهم ىذه األية الكردية ويظنوف أف األنساف 

اليسأؿ عن عمل غَته وأنو ال يضره كفر الكافرين وال معصية العاصُت ، مع أف الناس  إذا تركوا 

واجب النصح واإلرشاد ، وتركوا األمر باظتعروؼ والنهي عن اظتنكر ، استحقوا العذاب إلهنم قصروا 

 .ُب واجبهم فبل ينبغي للمسلم أف يتهاوف ُب النصح والتذكَت 

 " .اإلصالح بين الناس " واضتديث التاسع مبوضوع 
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عنسهلبنسعدالساعدي رضي اهلل عنو 

،أنرسوالللهصلىاللهعليهوسلمبلغهأنبنيعمرووبنيعوفكانبينهمشر ، 

فخرجرسوالللهصلىاللهعليهوسلميصلحبينهمفيأناشتعو 

ياأبابكر، :،فجلسرسوالللهصلىاللهعليهوسلموحانتالصبلةفجاءببلإللىأبيبكررضي اهلل عنهما فقاؿ 

نعمإنشئت، :إنرسوالللهصلىاللهعليهوسلمقدحبسوحانتالصبلة، فهللكأنتؤمالناس؟ قاؿ 

فأقامببلاللصبلة وتقدمأبوبكرفكربوكرب الناسوجاء رسوؿ 

اللهصلىاللهعليهوسلميمشيفيالصفوفحتىقامفيالصف، وأخذالناسبالتصفيق التفت 

فإذارسوالللهصلىاللهعليهوسلم، 

فأشارإليهرسوالللهصلىاللهعليهوسلمفرفعأبوبكريديهفحمداللهورجعالقهقريوراءه 

: ،حتىقامفيالصففتقدمرسوالللهصلىاللهعليهوسلمفصلىبالناس، فلمافرغأقبلعلىالناسفقاؿ

ياأيهاالناشتابالكمحيننابكمشيءفيالصبلةأخذدتفيالتصفيق؟ إمناالتصفيقللنساء، 

سبحاناهلل، فإهنبليسمعهأحدحينيقولسبحاناللهإالألتفت، : مننأّشيءفيصبلِتفليقل

ماكانينبغيبلبنأبيقحافةأنيصلي بالناس : ياأبابكرمامنعكأنتصليبالناسحينأشرتإليك؟ فقاألبوبكر

 (بينيديرسوالللهصلىاللهعليهوسلم

 (أبو قحافة ). اي اصابو شيء : (نابو شيء ). أمسكوه ليضيفوه : حبس ، اي : قولو 

برأسو البصدره فإف اإللتفات بالصدر يفسد : التفت ، اي : قولو . ىو والد أيب بكر الصديق 

 .الصبلة إلنو ال يصَت متوجها اذل القبلة 

 " .ظلمة القبور " واضتديث العاشر مبوضوع 
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َعْنأَبِىُهَريْػرََةرضي اهلل عنو ، أَنَّاْمرَأًَةَسْوَداءََكانَػْتتَػُقمُّاْلَمْسِجَد، 

َهافَػَقاُلوا  «أََفبلَُكْنُتْم َذنْػُتُمونِىبها»: َماَتت ، فَقاؿَ : فَػَفَقَدَىاَرُسواُلللَِّهصلىاللهعليهوسلمَفَسأََلَعنػْ

َهاذتََّقاؿَ «ُدلُّونِىَعَلىَقرْبِِىا»: ،َفَكأَنػَُّهْمَصغَُّرواأَْمَرَىافَػَقاؿَ  : ، َفَدلُّوُىَفَصلَّىَعَليػْ

 (متفق عليو  )(ِإنػََّهِذِىاْلُقُبوَرؽَتُْلوَءٌةظُْلَمًةَعَلىَأْىِلَها ،َوِإنَّاللََّهَعزََّوَجلَّيُػنَػوّْرَُىاعَتُْمِبَصبلَتِىَعَلْيِهم »

 : (بصبلٌب عليهم )أخربدتوشل وأعلمتموشل  : (آَذنْػُتُموسِل  )تكنس وتنظف ،  : (تقم )

 .بدعائ عتم 

 مختارات من أحاديث سيد المرسلينوجود جوامع الكلم بعد  .3

كتب الشيخ ػتمد علي الصابوشل أربعة عشر حديثا من جوامع الكلم بعد كتابة عشرة 

ؼتتارات األحاديث ، ولكن الفرؽ من غَته أف الشيخ ال يكتب راوي اضتديث وؼترجو ، حديث من 

 :واضتديث اظتذكور كما يلي ، واذكر مع كل حديث ؼترجو 

 ) عنابنعباسرضياللهعنهماقاؿ، قااللنبيصلىاللهعليهوسلم .1

 (رواه البخاري )  (نعمتامنغبونفيهماكثَتمنالناسالصحةوالفراغ

 ) عن ابن مسعودرضياللهعنو قاؿ، قااللنبيصلىاللهعليهوسلم .2

 (رواه البخاري )  (إمنماأدركالناشتنكبلمالنبوةاألولىإذاظتتستحفاصنعماشئت

 : عنابيذررضياللهعنو قاؿ .3

قاللَتسوالللهصلىاللهعليهوسلماتقاللهحيثماكنتوأتبعالسيئةاضتسنةدتحهاوخالقالناسبخلقح

 (رواه الًتمذي )ف س
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 قالرسوالللهصلىاللهعليهوسلممنحسنإسبلماظترءتركهمااليعنيو : عنأبيهريرةرضياللهعنو قاؿ .4

 (رواه الًتمذي )

الرب ال يبلى ، : عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ عنأبىالدرداءرضي اهلل عنو ،  .5

رواه البيهقي  )والذنب ال ينسى ، والدياف ال ديوت ، اعمل  ما شئت كما تدين تداف 

) 

ليس اإلدياف بالتمٍت ، ولكن ما وقر ُب القلب وصدقو : عن أنس رضي اهلل عنو قاؿ  .6

 (رواه البيهقي (العمل

النَّاشَتَعادف : عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ : عنو قاؿ عن أيب ىريرة رضي اهلل .7

  (راوه مسلم ).َكَمَعادناْلفضةَوالذىبِخَيارمهِفىاصْتَاِىِليةِخَيارىم ِفىاإلْسبلمِإَذاَفقهوا 

 اظتؤمنللمؤمنكالبنيانيشدبعضهبعضا ) عنأبيموسىرضياللهعنو، عنالنبيصلىاللهعليهوسلمقاؿ .8

 (رواه البخاري ) (

خَتكم : عن أيب بكرة رضي اهلل عنو ، أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ  .9

 (أزتد رواه).منطالعمرىوحسنعملو، وشركممنطالعمرىوساءعملو 

اال ادلكم على : عن إبن عباس رضي اهلل عنو ، ، أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ  .10

إذا نظر اليها سرتو ، واذا أمرىا أطاعتو ، واذا : خَت ما يكنز اظترء ، اظترأة الصاضتة 

 (أبو دودرواه)..غاب عنها حفظتو ُب مالو وعرضو 

 ) شتعتالنبيصلىاللهعليهوسلميقوؿ: عنعائشةرضياللهعنهاقالت .11

 (رواه البخاري  )  (األرواحجنودغتندةفماتعارفمنهاائتلفوماتناكراختلف
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: عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ : عن ايب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  .12

 (رواه مسلم).«ُكبلْلُمْسِلمَعلىاْلُمْسِلمَحرَامَدُمهَوَماعُتَوِعْرُضو

 ) قالرسوالللهصلىاللهعليهوسلم: أبيهريرةقاؿ .13

 (رواه ابن ماجو )مننفسعنمسلمكربةمنكربالدنيانفساللهعنهكربةمنكربيومالقيامة 

  ) عنعبداللهبنعمرورضياللهعنهماعنالنبيصلىاللهعليهوسلمقاؿ .14

 (رواه  البخاري )  (اظتسلممنسلماظتسلمومننلساهنويدىواظتهاجرمنهجرماهنىاللهعنو

 حذف السند لتسهيل حفظ الحديث .4

ما إرتفع من األرض ، ُب اصتبل : وقيل 56.فبلف سند اي معتمد –السند ُب اللغة اظتعتمد 

ىو اإلخبار عن :  وقيل 58.وأما ُب إصطبلح احملدثُت فهو الطريق اظتوصل اذل اظتنت 57.، أو الوادي 

فبلف سند بالتحريق أي معتمد العتماد اضتفاظ عليو ُب صحة اضتديث : طريق اظتنت من قوعتم 

الف اظتسند : وضعفو ، أو ىو مأخوذ من السند باسكاف النوف وىو ما ارتفع وعبل من سفح اصتبل 

 59.بكسر النوف وىو الراوي يرفعو اذل قائلو 

                                                           
 الندوي اظتالكي ُب تأليف كتب األحاديث  البنجريمنهح الشيخ اضتاج أزتد فهمي زمـزشهب الدين ، ازتد ، 56

حبث مقدـ إذل كلية أصوؿ الدين جامعة أنتساري اإلسبلمية اضتكومية بنجرماسُت إستكماالً ظتتطلبات : رسالة العلمية ) األربعينيات
  70 ص  ،S.Th.Iاضتصوؿ على الشهادة اصتامعية األوذل

. 1ط  (ـ 1999-ىػ1420دار إبن حـز ، : بَتوت ) ، إحتاؼ األكابر بإسناد الدفاتر ػتمد بن علي الشوكاشل ، 57
 9ص 

 9ص  (اعتداية ، بغَت سنة : سورابايا ) ، منحت اظتغيث حافظ حسن مسعودى ، 58
 5ص  (غتليس تعليم سبيل األنوار اظتبارؾ ، بغَت سنة : مرتافورا ) ، رفع األستار حسن ػتمد اظتشاط ، 59
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وكثَتا يستعمل السند واإلسناد ظتعٌت ، ومن ٍب . فهو رفع اضتديث إذل قائلو : وأما اإلسناد 

 – علم اإلسناد 60.احملدثوف يستعملوف السند واإلسناد لشيء واحد : قاؿ ابن رتاعة ُب التدريب 

. من خصائص أمة ػتمد صلى اهلل عليو وسلم ، وليس ألحد من األمم - اي  يتكلم ُب اإلسناد

 61:وعتذا قاؿ العلماء فيو ، منها 

اف ىذا العلم دين ، فانظروا عمن  : (ىػ 110ت  )قاؿ اإلماـ ػتمد بن سَتين  -

 .تأخذوا دينكم 

ال : إذا حدث أتى باإلسناد ، ووقاؿ  (ىػ 124ت)كاف إبن شهاب ػتمد بن مسلم  -

 .يصلح اف يرقى السطح ببل سلم 

إمنا يعلم صحة  : (ىػ160ت )قاؿ أمَت اظتؤمنُت ُب اضتديث شعبة بن اضتجاج  -

 .اضتديث بصحة اإلسناد 

إف ىذا العلم ضتمك  : (ىػ179ت )قاؿ اإلماـ مالك بن أنس إماـ دار اعتجرة  -

 . ودمك ، وعنو تسأؿ يـو القيامة ، فانظر عمن تأخذوه 

. طلب اإلسناد العلي سنة عمن سلف  : (ىػ241ت )قاؿ اإلماـ أزتد بن حنبل  -

 .طلب اسناد العلو من السنة : وقاؿ 

                                                           
 5 اظترجع السابق ، ص 60
 12 ، اظترجع السابق ، ص إحتاؼ األكابر بإسناد الدفاتر ػتمد بن علي الشوكاشل ، 61
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إف سند اضتديث حتصل من حيث اإلتصاؿ أو عدـ اإلتصاؿ وإما أف حتصل من النظر من 

ال يدؿ " من كنوز السنة " وحذؼ سند اضتديث ُب كتاب 62.حيث تعدد السند أو عدـ تعدده 

 . على ضعف اضتديث بسبب ذلك ، ولكن اظتقصود تسهيل اضتفظ لطبلب اضتديث 

 تخريج الحديث .5

. ويطلق التخريج  على عدة معاف . اجتماع أمرين متضادين ُب شيئ واحد: التخريج لغة

خرَّجو ُب األدب مبعٌت :  ، والتدريب ستخراج واالخًتاجالامبعٌت : التخريج مبعٌت اإلستنباط : أشهرىا

َ ،خرَّج اظتسألةمبعٌت : ، والتوجيو مبعٌت مفعوؿ أي ؼُترَّج (كِعنُّْت)فتخرّج وىو ِخرّْيج   وجََّهها، أي بُتَّ

 63 .عتا وجهاً 

 64:يطلق التخريج اصطبلحا عند احملدثُت على عدة معاف 

قاؿ حسيب الصديقي ، التخريج ىو إبراز األحاديث من بعض كتب الذي ينقل  -

 .اضتديث اظتذكور ببل بياف عن قيمة اضتديث اظتذكور 

                                                           
 الندوي اظتالكي ُب تأليف كتب األحاديث  البنجريمنهح الشيخ اضتاج أزتد فهمي زمـزشهب الدين ، ازتد ، 62

حبث مقدـ إذل كلية أصوؿ الدين جامعة أنتساري اإلسبلمية اضتكومية بنجرماسُت إستكماالً ظتتطلبات : رسالة العلمية ) األربعينيات
 71 ص  ،S.Th.Iاضتصوؿ على الشهادة اصتامعية األوذل

 ، ص 2.ط  (ـ 1991-ىػ1412مكتببة معارؼ ، : الرياض ) ، أصوؿ التخريج ودراسة األسانيد ػتمود الطحاف ، 63
7 

 9 اظترجع السابق ، ص 64
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أي ابراز اضتدبث للناس بذكر ؼترجو، أي رجاؿ ": اإلخراج"يطلق على أنو مرادؼ لػ  -

ىذا حديث أخرجو البخاري، : فيقولوف مثبل. إسناده الذين خرج اضتديث من طريقهم

 .أو خرجو البخاري، أي رواه وذكر ؼترجو استقبلال 

كما قاؿ السخاوي ُب : يطلق على معٌت إخراج اضتديث من بطوف الكتب وروايتها  -

إخراج احملدث األحاديث من بطوف األجزاء واظتشيخات : التخريج)": فتح اظتغيث"

والكتب وؿتوىا، وسياقها من مرويات نفسو أو بعض شيوخو أو أقرانو او ؿتو ذلك، 

  .(والكبلـ عليها وعزوىا ظتن رواىا من اصحاب الكتب والدواوين 

أي الداللة على موضع أو مصادر اضتديث ُب األصلية : يطلق على معٌت الداللة  -

 .وذلك بذكر من راوه من اظتؤلفُت 

كلو مع " من كنوز السنة " والشيخ ػتمد علي الصابوشل كتب األربعُت حديثا ُب كتابو 

على موضع اضتديث ُب مصادره األصلية بدوف بياف مرتبة والتخريج فيو حسب داللة . التخريخ 

ولكن  . (رواه مسلم )، ُب اضتديث السابع  (رواه البخاري )مثالو ُب اضتديث األوؿ . اضتديث 

بعد اف  أًب كتابة األربعُت حديثا بعدـ " من جوامع الكلم " الشيخ ػتمد علي الصابوشل كتب 

 . التخريج 

اظتقصود من التخريج ليسهل اظتشتغلُت باضتديث وعلومو الرجوع إذل مصادره األصلية ، ألف 

بواسطة التخريج يهتدي الشخص إذل مواضع اضتديث ُب مصادره األصلية األوذل اليت صنفها أئمة 
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ذل التخريج ماسة من حيث ال يسوغ لطالب العلم اف يستشهد بأي إاف اضتاجة و65.اضتديث 

 وعتذا فإف . إال بعد معرفة من رواه من العلماء اظتصنفُت ُب كتابو مسندا اضتديث روايةحديث أو 

 66.فن التخريج حيتاجو كل باحث أو مشتغل بالعلـو الشريعة وما يتعلق ّٔا 

 

 

 شرح الحديث تفصيال .6

 67:كما تقدـ ذكره أف للشروح اضتديثية أمهية كبَتة ، فهي 

 التعيُت على التفقو ُب الدين  -

فهم األحاديث ، ومعرفة معانيها ، واستنباط األحكاـ أمريسبق . إصبلح العمل  -

العمل ّٔا ، والعمل ال يكوف صاضتا اال اذا كاف الفهم صحيحا ، ىذا ال يتأتى اال من 

 خبلؿ الشروح اضتديثية 

                                                           
 الندوي اظتالكي ُب تأليف كتب األحاديث  البنجريمنهح الشيخ اضتاج أزتد فهمي زمـزشهب الدين ، ازتد ، 65

حبث مقدـ إذل كلية أصوؿ الدين جامعة أنتساري اإلسبلمية اضتكومية بنجرماسُت إستكماالً ظتتطلبات : رسالة العلمية ) األربعينيات
 84 اظترجع السابق ص  ،S.Th.Iاضتصوؿ على الشهادة اصتامعية األوذل

 12 ، اظترجع السابق ، ص أصوؿ التخريج ودراسة األسانيدػتمود الطحاف ، 66
 4 ، اظترجع السابق ، صنشأة الشروح اضتديثية وأمهيتو ػتمد بن عبد اهلل آؿ معدي ، 67
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اف الشروح اضتدثيية يزيل كيثرا من اإلشكبلت . إزالة اظتشكبلت خصوصا اللغة العربية  -

الىت جأت اذل بعض األفهاـ والعقوؿ خصوصا ُب اللغة العربية إف كثَتا من الناس 

 .يضعف فيو 

 68:وظاىر شروح األحاديث فيها أربعة أىدؼ رئيسية كما يلي 

 .إحياء العمل الذي يبدو أف دتوت ، وألف ىناؾ شعورا ال تعد حاجة .1

إيضاح اظتعٌت األوذل أو األساسي على حد ، سواء من حيث اللغة ، ومن حيث  .2

الشريعة ، أو من حيث اظتدى ُب غتاالت معينة مثل التصوؼ ، وعلم الكبلـ ، 

 .والفلسفة ، وغَت ذلك 

وّفق اظتعاشل الواردة ُب اظتتوف أف يكوف مفهوما ُب ذلك الوقت عن طريق استخداـ  .3

 .وأيضا ّٔدؼ أغٌت اطتزينة معٌت وفهما . التعبَت أو اللغة اليت ديكن أف يفهم ُب يومو 

. قّوـ اظتفهـو اؿتراؼ من كل اظتسائل  .4

شرح الشيخ ػتمد علي الصابوشل حديث األربعُت مبنهج " من كنوز السنة " ُب كتاب 

حتليلي بتعرض انواع األحباث لكل حديث ، كاألحباث العربية والببلغية والنحوية والتعريف براوى 

  " منهج شرح الحديث" اضتديث وسبب ورود اضتديث والشرح األديب ، سيأٌب أمثلتها ُب 

                                                           
 الندوي اظتالكي ُب تأليف كتب األحاديث  البنجريمنهح الشيخ اضتاج أزتد فهمي زمـزشهب الدين ، ازتد ، 68

حبث مقدـ إذل كلية أصوؿ الدين جامعة أنتساري اإلسبلمية اضتكومية بنجرماسُت إستكماالً ظتتطلبات : رسالة العلمية ) األربعينيات
 85 اظترجع السابق ص  ،S.Th.Iاضتصوؿ على الشهادة اصتامعية األوذل
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أشرع " من كنوز السنة " بعد أف أبُت منهج التأليف للشيخ ػتمد علي الصابوشل ُب كتابو 

ُب بياف طريقة اختيار الشيخ للحديث ، ىل إىتم ُب اختيار اضتديث على الصحيح أو اضتسن أو 

ورواية البخاري فيو . األحاديث الواردة من قبل اظتخرج إما بشخص واحد ، وإما أكثر . الضعيف 

 6 أحاديث ، والًتمذي 11 أحاديث ، ومتفق عليو 11 احاديث ، ومسلم على 7تتكوف على 

 1 حديث ، والطربشل 1 حديث ، والبخاري ومسلم والًتمذي 2حديث ، والبخاري والًتمذي 

 .ىذا ُب األبعُت حديثا.  حديث 1حديث ، والبخاري وإبن ماجو 

 حديث ، 2 حديث ، ومسلم 3وأما ؼتتارات من احاديث سيد اظترسلُت ، فرواية البخاري 

واضتديثاف ال يوجد ؼترجهما فيها .  حديث 1 حديث ، وأبو دود والنسائ و الًتمذي 2متفق عليو 

 "اإلصالح بين الناس " و " األمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ، ىو اضتديث حتت موضوع 

 حديث ، 2 حديث ، والًتمذي 2 حديث ، ومسلم 5وأما جوامع الكلم فرواية البخاري . 

 .حديث 1 حديث ، وأزتد وأبو دود 2والبيهقي 

للشيخ ػتمد علي " من كنوز السنة " اظتصادر واظتراجع ُب تأليف كتاب األربعُت اظتسمى 

 :الصابوشل كما يلي 

ػتمد بن إشتاعيل البخاري  لئلماـ صحيح البخاري -

  .مسلم بن اضتجاج أبو اضتسُت القشَتي النيسابوري لئلماـ صحيح مسلم -

  .أيب عيسى ػتمد بن عيسى الًتمذي لئلماـ سنن الًتمذي -

  .أبو داود سليماف بن األشعث السجستاشل لئلماـ سنن أيب داود -

  .ػتمد بن يزيد أبو عبداهلل القزويٍت لئلماـ سنن ابن ماجو -
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 الطرباشل لسليمانبنأزتدبنأيوبأبوالقاشتالطرباشلسنن  -

  .أزتد بن شعيب أبو عبد الرزتن النسائي لئلماـ سنن النسائي الكربى -

 سنن البيهقي ألزتدبناضتسينبنعليبنموسىأبوبكرالبيهقي -

 مسنداإلمامأزتدبنحنبل -

 للشيخ محمد علي الصابوني " من كنوز السنة " منهج شرح كتاب . ب 

حتليلي :وقد تقدـ ُب الباب الثاشل منهج شرح اضتديث وألوانو تفصيبل ، وىو ثبلثة مناىج 

شرح اضتديث بالقرأف، وشرح اضتديث :وإرتارل ومقارف وأما ألوانو ينقسم اذل تسعة أقساـ فهي 

باضتديث ، وشرح اضتديث بكبلـ الصحابة والتابعُت، وشرح اضتديث باللغوية، وشرح اضتديث 

باإلجتهاد، وشرح اضتديث بعلـو اإلجتماعية، وشرح اضتديث بعلـو اإلنساشل، وشرح اضتديث بعلم 

 .النفس، وشرح اضتديث بالتارخيي 

 : كما يلي "  من كنوز السنة " ومنهج الشرح للشيخ ػتمد علي الصابوشل ُب كتابو 

 التعرض باألبحاث العربية .1

شرح الشيخ ػتمد علي الصابوشل اضتديث اوال باألحباث العربية ، وبُت كل لفظ حديث 

 َب اضتديث األوؿ "مولود " مثل كلمة . الذي إىتم بو من اضتديث األوؿ اذل األربعُت ببياف حتليلي 

 عابر سبيل" أي ؼتلوؽ وىو اصتنُت الذي خرج من بطن األـ سواء ذكرا او أنثى ، و : بقوؿ الشيخ 

اظتسافر الذي دير بطيقو : الطريق ، واظتراد بعابر السبيل : السبيل : ُب اضتديث اضتادي عشر بقولو " 

اي يطوقوهنم بأجنهتهم ، وحييطوف :  بقولو "فيحفونهم بأجنهتهم " على البلداف واألماكن ، و 

 . ّٔم من كل جانب ، يبسطوف عليهم أجنهتهم رضى مبا يصنعوف 
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وأدخل الشيخ ػتمد علي الصابوشل أمورا من الدليل كي يقوى بيانو للفظ اضتديث ُب 

 :األحباث العربية وأذكر مع أمثلتها ، وىي 

معٌت :  ُب اضتديث الثالث بقوؿ الشيخ "يصبح ويمسى " مثل كلمة : أية القرأف  .1

فسبحاف اهلل  ) : قاؿ تعاذلأصبح دخل ُب الصباح ، وأمسى دخل ُب اظتساء ، 

ُب اضتديث التاسع " كاسيات عاريات " و ،  (حُت دتسوف وحُت تصبحوف 

اظتعٌت كاسيات ُب الصورة ، عاريات ُب اضتقيقة ، ألهنم يلبسن : عشر بقولو 

مبلبس شفافة رقيقة ال تسًت جسدا وال ختفى عورة ، والغرض من اللباس إمنا ىو 

ُب اضتديث الثالث "الصبر " ، و  (لباسا يواري سوآتكم  ) : قاؿ تعاذلالسًت ، 

صرب على : ىو حبس النفس على ما تكره ، والصرب أنواع : والعشرين بقولو 

وبشر ) : قاؿ تعاذل. معصية ، وصرب على فعل الطاعة ، وصرب على ترؾ اظتعصية 

 . (الصابرين 

 ُب اضتديث "ذات منصب " مثل كلمة : حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم  .2

أي إمرأة صاحبة جاه من أصل وشرؼ أو سلطاف أو ماؿ ، : الثاشل بقوؿ الشيخ 

ظتاعتا وضتسبها وصتماعتا ولدينها ، فظفر : تنكح اظترأة ألربع  : ُب اضتديث الشريف

: ُب اضتديث السابع والعشرين بقولو " وسد األمر " بذات الدين تربت يداؾ ، و 

أي أسند األمر إذل غَت أىلو ووكل اذل من ال يصلح لو ، كتسليم اصتاىل أمور 

التعليم ، وتولية اطتائن وظائف الدولة ، واسناد الشئوف العامة اذل من ال حيسن 

ال يفلح قـو ولوا أمرىم امرأة ، و  : وقد قاؿ صلى اهلل عليو وسلمالتدبَت كاظترأة ، 
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أي أراؽ دمو وقتلو بدوف :  ُب اضتديث الثالث والثبلثُت بقولو "سفك دمهذا " 

ال حيل دـ امرئ مسلم اال بإحدى  : وقد جاء ُب اضتديثحق 

  .(اضتديث )........ثبلث

اسم عتذه :  ُب اضتديث الثالث عشر بقوؿ الشيخ "الدنيا " مثل كلمة : األثر  .3

اضتياة الىت يعيشها اإلنساف على سطح ىذا الكوكب األرضى ، وىي مشقة من 

الدنو لقرّٔا الينا وقرب إنتهائها ، أو من الدناءة ضتقرِتا وخستها عند اهلل ، وقاؿ 

الدنيا دار من ال دار ): وُب األثر  (وما ىذه اضتياة الدنيا إال عتو ولعب  ): تعاذل 

  .(لو ، وعتا جيمع من ال عقل لو 

ُب اضتديث األربعُت بقوؿ " وأشد لك تمجيدا " مثل كلمة : حديث القدسي  .4

التعظيم واإلجبلؿ للكبَت اظتتعاؿ ، يقاؿ غتده أي عظمو : التمجيد : الشيخ 

اضتمد هلل رب العاظتُت ، : فإذا قاؿ العبد  : وُب اضتديث القدسيوأجلو وأثٌت عليو 

: مالك يـو الدين ، قاؿ اهلل تعاذل : فإذا قاؿ . زتدشل عبدي : يقوؿ اهلل تعاذل 

رتع صفي :  ُب اضتديث السادس والعشرين بقولو "أصفيائه " غتدشل عبدي ، و

ما لعبدي اظتؤمن إذا قبضت صفيو  : وُب اضتديث القدسيوىو اضتبيب اظتقرب ، 

  .(رواه البخاري ). من أىل الدنيا ٍب احتسبو اال اصتنة 

اسم للدابة :  ُب اضتديث األوؿ بقوؿ الشيخ "البهيمة " مثل كلمة : قوؿ الشاعر  .5

كما قاؿ .الىت ال تعقل ، وقد يشبو ّٔا الرجل األزتق ناقص العقل والتفكَت 

  : الشاعر العرب
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 أبٍت إف من الرجاؿ ّٔيمة 

 ُب صورة الرجاؿ السميع اظتبصر

 فطن بكل مصيبة ُب مالو

                        فإذا أصيب بدينو دل يشعر

رتع فتنة ، واظتراد بالفنت ىنا اظتصائب والنكبات : ُب اضتديث الثالث بقولو " فتنا " و

والببليا الىت تنزؿ على الناس ُب آخر الزماف فتصيبهم ُب أنفسهم ، أو ُب أمواعتم ، أو ُب أولدىم ، 

 :قاؿ الشاعر العرب أو ُب عقائدىم ، 

 إف هلل عبادا فطنا

                 طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا

 نظروا فيها فلما علموا 

                 أهنا ليست ضتي سكنا

 جعلوىا صتة واختذوا

  صاحل األعماؿ فيها سفنا

النكاح والوطء ، ىذا أصلو :  بقوؿ الشيخ "الباءة " مثل كلمة : قوؿ العلماء  .6

الباءة مثل  : قاؿ ُب الصحاحالباءة مؤف وتكاليف الزواج ، : اللغوي ، وقيل 

الباعة لغة ُب اظتباءة ، ومنو شتي النكاح باء ، وباءة ، ألف الرجل يتبوأ من أىلو أي 

 20/68 ُب شرحو على البخاري وقاؿ العيٍت. يستمكن منو ، كما يتبوأ من داره 

 .واألوذل زتلو على األعم ، من القدرة على الوطء ، ومؤف التزوج : 
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 التعرض باألبحاث البالغية .2

بعد اف يتعرض الشيخ ػتمد علي الصابوشل األحباث العربية اوال ٍب يتعرض باألحباث 

والببلغة لغة الوصوؿ واإلنتهاء يقاؿ بلغ فبلف مراده إذا وصل اليو ، وبلغ الركب اظتدينة إذا . الببلغية 

الببلغة تأدية اظتعٌت اصتليل :  وقيل 69.وُب اإلصطبلح وصفا للمركب واظتتكلم فقط . انتهى إليها 

واضحا بعبارة صحيحة فصيحة ، عتا ُب النفس أثر خبلب ، مع مبلءمة كل كبلـ للموطن الذي 

 72 والبياف 71علم اظتعاشل: الببلغة ينقسم اذل ثبلثة علـو 70.يقاؿ فيو ، واألشخاص الذي خيطبوف 

 :كما يلي " من كنوز السنة " األحباث الببلغية ُب كتاب 73. والبديع 

ُب اضتديث األوؿ أف الشيخ ػتمد علي " يولد على الفطرة " مثل كلمة 74:الكناية  .1

كناية عن النشأة الطيبة ، والعقيدة السليمة ، : الصابوشل شرحو باصتهة الببلغية بقولو 

 .الىت ىي عقيدة التوحيد اطتالص 

اظتراد بو األب واألـ : ُب اضتديث األوؿ بقوؿ الشيخ " فأبواه " مثل كلمة : التغليب  .2

. 

فيو تشبيو لطيف بديع يسمى : بقولو " كما تنتج البهيمة "  مثل كلمة 75:التشبيو  .3

التشبو التمثلي ، فقد مثل صلى اهلل عليو وسلم للمولود الذي يولد على اإلدياف ، 

                                                           
 9ص  (ـ 2006-ىػ1427غتلس تعليم روضة األنوار ، : مرتافور ) ، اظتصباح ُب أسس الببلغة النور ىداية اهلل ، 69
 8 ، ص 15ط  ( 1961-ىػ1381اعتداية ، : سورابايا  )،  الببلغة الواضحة  علي اصتارمة و مصطفى أمُت ،70
 . علم يعرؼ بو أحواؿ اللفظ العريب اليت ّٔا يطابق مقتضى اضتاؿ 71
 . علم يعرؼ بو ايراد اظتعٌت الواحد بطرؽ ؼتتلفة ُب وضوح الداللة العقلية على نفس ذلك اظتعٌت اظتراد بطرؽ ؼتتلفة72
 .علم يعرؼ بو وجوه حتسُت الكبلـ اظتطابق ظتقتضى اضتاؿ 73
لفظ اريد بو غَت معناه الذي وضع لو مع جواز إرادة : وإصطبلحا . ما يتكلم بو اإلنساف ويريد بو غَته :  الكناية لغة 74

 .اظتعٌت األصلي لعدـ وجود قرينة مانعة من إرداتو 
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بالشاة الىت تولد كاملة األعضاء واطتلقة ، ٍب يعًتيها النقص من البشر أنفسهم ، 

فيقطعوف أذهنا أو أنفها ويشوىوهنا ، كذلك الطفل يولد موحدا مؤمنا ، ٍب تفسد 

 .عقيدتو وتتلوف بالًتبية السيئة والبيئة الفاسدة 

وىو جناس ناقص لتغيَت بعض : بقولو " رتعاء وجدعاء "  مثل كلمة 76:اصتناس  .4

 .اضتروؼ بُت الكلمتُت 

فيو :ُب اضتديث الثاشل بقولو " ال تعلم مشالو ما تنفق ديينو "  مثل كلمة 77:اإلستعارة  .5

فقد شبو اليد اليمٌت بإنساف ، واليد اليسر  (اإلستعارة اظتكنية  )إستعارة لطيفة يسمى 

 .بإنساف آخر

غتاز مرسل على حذؼ مضاؼ ، أي : بقولو " ففاضت عيناه "  مثل 78:آّاز  .6

 .ففاضت دموع عينيو 

: ُب اضتديث الثالث بقولو " مؤمنا وكافرا " و " يصبح وديسي "  مثل 79:الطباؽ  .7

  .(الطباؽ)تقابل رتيل ، وىذا ما يسمى ُب علم الببلغة 

قصر إضاُب يسمى ىنا : ُب اضتديث اطتامس بقولو " إمنا مثل "  مثل 80:قصر  .8

  .(قصر موصوؼ على الصفة )

                                                                                                                                                               
 . التشبيو لغة التمثيل ، وإصطبلحا إضتاؽ امر بأمر ُب وصف بأدة لغرض 75
 . اصتناس تشابو اللفظُت ُب النطق ال ُب اظتعٌت 76
 .وىي تصرحيية ومكنية .  تشبيو حذؼ احد طرفيو ، فعبلقتها اظتشأّة دائما 77
 . اللفظ اظتستعمل ُب غَت ما وضع لو لعبلقة مع قرينة مانعة من إرادة اظتعٌت السابق 78
 . ىو اصتمع بُت لفظُت مقابلُت ُب اظتعٌت 79
 . القصر لغة اضتبس ، وإصطبلحا ختصيص شيئ بشيئ بطريق ؼتصوص 80
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فيو لف ونشر : بقولو " كحامل اظتسك ونافخ االكَت " مثل : لف ونشر مًتتب  .9

مًتتب ، وىو من احملسنات البديعة ، فحامل اظتسك مثل للجليس الصاحل ، ونافخ 

 . الكَت مثل للجليس السوء 

رتلة خربية : ُب اضتديث السادس بقولو " ويل للعرب " مثل : رتلة اطتربية  .10

 .إبتدائية 

 .ُب علم البديع ما يسمى بالسجع: بقولو " العرب و اقًتب "  مثل 81:السجع  .11

إستفهاـ للتعجب من ىبلؾ : بقولو " أهنلك وفينا الصاضتوف " مثل : اإلستفهاـ  .12

 .واألمة وفيها العباد الصاضتوف ، واألبرار اظتتقوف 

: ُب اضتديث الثامن بقولو " تأمر باظتعروؼ وتنهى عن اظتنكر "  مثل 82:اظتقابلة  .13

فيو من احملسنات البديعة ما يسمى باظتقابلة ، فلفظ تأمر يقابلها تنهى ولفظة اظتعروؼ 

 .يقابلها اظتنكر 

كل منهما رتلة إنشائية : بقولو " اتقوا الظلم واتقوا الشح " مثل : رتلة اإلنشائية  .14

 (التحذير والتخويف)خرجت عن معناىا األصلي اذل 

ما : ُب اضتديث السادس عشر بقولو " أبشروا وأملوا " مثل قولو : مراعاة النظَت  .15

يسمى ُب علم البديع مبراعاة النظَت ، وىو اصتمع بُت أمرين أو أمور متناسبة تزيد 

 .الكبلـ رونقا ورتاال فهنا لفظ أملوا متناسب جدا مع أبشروا 

                                                           
 . ىو توافق الفاصلتيت نثرا ُب اضتروؼ األخَت 81
 .  وىي أف يؤتى مبعنُت متوافقُت ظتعاف متوافة ٍب يؤتى مبا يقابل ذلك على الًتتيب 82
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ُب اضتديث السابع والعشرين " فكره ماقاؿ " مثل قولو : تكرار اصتملة الفعلية  .16

 تفيد اإليضاح ودفع اإللتباس واإليهاـ (قاؿ)تكرار اصتملة الفعلية : بقولو 

ُب اضتديث الثامن والعشرين " اخل " ......أما نقصاف العقل " مثل : التقسيم  .17

فيو من احملسنات البديعة ما يسمى بالتقسيم وىو اف يذكر متعدد ، ٍب : بقولو 

 .يضاؼ اذل كل قسم مالو على جهة التعيُت 

 ُب اضتديث اطتامس والثبلثُت" واثكل أمياه " مثل : صيغة الندب  .18

فيو حذؼ : ُب اضتديث السادس والثبلثُت بقولو " فشكر اهلل لو " مثل : اإلجياز  .19

باإلجياز ، أي فشكر اهلل لو صنيعتو وعملو ، وفهم ىذا من السياؽ ، والببلغة ُب 

 اإلجياز

ُب اضتديث الثامن والثبلثوف " والنيب متكئ بُت ظهرانيهم : " اصتملة اإلعًتاضية  .20

رتلة اعًتاضية بُت االسؤاؿ واصتواب ، والفائدة من ىذا اإلعًتاض بياف تواضع : بقولو 

" ظهرانيهم " الرسوؿ باصتلوس مع أصحابو دوف دتيز عنهم ، واأللف والنوف ُب قولو 

 .للمبالغة والتكثَت 

فيو اطناب بالتوسع : بقولو " ىذا الرجل األبيض اظتتكئ " مثل : اإلطناب  .21

ىذا الرجل ، وفائدة اإلطناب ىنا كماؿ  : والزيادة ُب اصتواب ، وكاف يكفي أف يقولوا 

 .التعريف والتشريف لرسوؿ اهلل عليو السبلـ 

تأكيد اصتملة : بقولو " أسألك بربك ورب من قبلك " مثل : التأكيد بالقسم  .22

 .بالقسم ، ألف السائل شاؾ ُب أمر الرسالة ، فيحتاج اذل مؤكد أو اكثر 
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 .ُب اضتديث التاسع والثبلثُت " أغض وأحصن " مثل : صيغ اظتفاضلة  .23

ُب اضتديث العشرين ، التأكيد بإف يدؿ على " إف هلل مبلئكة " مثل : طلبيا  .24

التنبيو لتحقق األمر حىت يزوؿ الشك عن السامع ، وعتذا يسمى طلبيا ُب علم اظتعاشل 

. 

 التعرض باألبحاث النحوية .3

النحو قواعد يعرؼ ّٔا وظيفة كل كلمة داخل اصتملة ، وضبط أواخر الكلمات ، وكيفية 

 كما علم اف علم النحو يبحث عن الكلمة ، واصتملة وشبو اصتملة ، واإلسم اظترفوع 83.إعرأّا 

كاظتبتدأ واطترب وغَته ، واإلسم اظتنصوب كاظتفعوؿ بو وغَته ، واإلسم آّرور كآّرور حبرؼ اصتر 

كما تقدـ ذكره أف . بعد اف شرح اضتديث من جهة الببلغية ، شرحو بالنحوية . واإلضافة وغَته 

ولكن شرحو باألحباث النحوية ليس رتيع .النحو قواعد تتكلم عن اظتبتدأ واطترب واظتفعوؿ بو وغَته 

وعتذا القواعد اليت . اضتديث ، بل اضتديث السابع والثبلثوف اذل األربعُت دل يشرحو بذلك األحباث 

كما " من كنوز السنة " يستخدـ الشيخ ػتمد علي الصابوشل ُب شرحو للحديث النبوي ُب كتابو 

 :يلي 

ُب " كل "  مثل قولو صلى اهلل عليو وسلم – إسم يقع ُب أوؿ اصتملة –اظتبتدأ  .1

 .ُب اضتديث الثاسل " سبعة " اضتديث األوؿ ، و

                                                           
 .17ص ،  (دار الثقافة اإلسبلمية ، بغَت سنة : بَتوت ) ، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة ، 83
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كل : والتقدير " يولد على الفطرة " مثل قولو -  ىو ما يكمل معٌت اظتبتدأ–اطترب  .2

ُب " إماـ عادؿ " انساف مولود على االفطرة ، كم قالو الشيخ ػتمد على الصابوشل ، و

 .اضتديث الثاشل 

ُب " يأجوج ومأجوج " و" على الفطرة " اصتر وآّرور حبرؼ اصتر  وإلضافة مثل قولو  .3

 .اضتديث اطتامس 

 اسم مرفوع يقع بعد فعل مبٍت للمجهوؿ وحيل ػتل الفاعل بعد –ناعب الفاعل  .4

 " .البهيمة " مثل قولو - حذفو

مثل قولو -  اسم نكرة منصوب يبُت ىيئة الفاعل او اظتفعوؿ بو عند وقوع الفعل–حاؿ  .5

 ".ّٔيمة " 

اسم منصوب يدؿ على من وقع عليو الفعل الفاعل وال تتغَت معو صورة - مفعوؿ بو .6

 .ُب اضتديث الرابيع " أعبلىا "مثل قولو - الفعل

 " .جدعاء " مثل قولو -  النعت تابع يدؿ على صفة ُب إسم قبلو–صفة او نعت  .7

 .ُب اضتديث الثالث " بُت يدي ساعة " مثل قولو : خرب إف مقدـ  .8

 .ُب اضتديث الثالث " فتنا " مثل قولو : إسم إف مأخر  .9

 .ُب اضتديث الثالث "  الرجل مؤمنا يصبح" مثل قولو : كاف واخوِتا  .10

 إسم مبٍت يدؿ على معُت بواسطة رتلة بعده تسمى –إسم اظتوصوؿ والظرفية  .11

 .ُب اضتديث الرابع "  فوقهم منمروا على " مثل قولو - صلة اظتوصوؿ
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يذكر معو لتوكيده أو لبياف  (مصدر)اسم منصوب من لفظ الفعل - مفعوؿ مطلق .12

 .ُب اضتديث الرابع " خرقا " مثل قولو - نوعو أو عدده

 .إما شرطية  .13

 .ُب اضتديث السابع " ُب كل خَت " مثل قولو : خرب مقدـ ومبتدأ مأخر  .14

اسم مرفوع يقع بعد فعل مبٍت للمعلـو ويدؿ على من فعل الفعل أو - الفاعل .15

 .ُب اضتديث السابع  "  اهللقدر" مثل قولو - اتصف بو

 .ُب اضتديث الثامن "  يدور ماؾ" كقولو صلى اهلل عليو وسلم : ما اظتصدرية  .16

 اسم منصوب يقع بعد أداة من أدوات اإلستثناء ليخالف ما قبلها ُب –اظتستثٌت  .17

 .ُب اضتديث العاشر "  أسامة حب رسوؿ اهلل  اال"مثل قولو - اضتكم

ُب اضتديث " حب " مثل قولو - تابع يدؿ على نفس اظتتبوع أو جزء منو- البدؿ .18

 .العاشر 

 .ُب اضتديث اضتادي عشر " إذا اصبحت " إذا شرطية مثل قولو  .19

 .ُب اضتديث اطتامس عشر " الو اال اهلل ال" ال نافية للجنس مثل قولو  .20

 .ُب اضتديث السابع عشر " أال تنتصر " مثل قولو  (اال)أدة اإلستفتاح  .21

 .ُب اضتديث الثامن عشر " ىات " إسم فعل أمر مثل قولو  .22

ؼتافة اف " مثل قولو - اسم منصوب يذكر بعد الفعل لبياف سببو- اظتفعوؿ ألجلو .23

 .ُب اضتديث العشرين " يدركٍت 
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أو مبعٌت  )اسم نكرة منصوب يذكر لبياف اظتراد من كلمة سابقة مبهمة -التمييز .24

مثل - (لبياف ما قبلو من إرتاؿ " من " أخر التمييز ىو كل اسم نكرة متضمنة معٌت 

 .ُب اضتديث الثاشل والعشرين " غتلسا " قولو 

فاعل من يشق ُب " اف يتخلفوا " اف وما ُب تأويل اظتصدر إما فاعل كقولو  .25

 .اضتديث الثاشل والثبلثُت 

 .ُب اضتديث الثالث والثبلثُت " اظتفلس من " إسم إستفهاـ مثل قولو  .26

 التعرض بتعريف راوي الحديث  .4

فيو ذكر اسم الراوي ، . بعد اف يشرح باألحباث النحوية شرع التعريف براوي اضتديث 

مثالو ُب . وكنيتو ، ومكانتو ، وتاريخ حياتو ، ووفاتو ،وعمره ، ودفنو ، ومولده ، ورتلة روايتو 

رضي اهلل عنو ،  (أبو ىريرة )روي ىذا اضتديث ىو الصحايب اصتليل : اضتديث ُب اضتديث األوؿ 

 (عبد الرزتن بن صخر الدوسي  )وىذه كنيتو كناه ّٔا النيب صلى اهلل عليو وسلم واشتو اضتقيقي 

وىو من كبار الصحابة الذين حفظوا لؤلمة األسبلمية ىذا الركن العظيم من الشريعة اظتطهرة ، اال 

اليت نقلها إلينا أمثاؿ ىؤالء اضتفاظ الثقات من صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل  (السنة النبوية  )وىي 

عليو وسلم ومن جاء بعدىم من احملدثُت األخبار ، ولقد كاف أبو ىريرة من اكثر الصحابة رواية 

عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، ألنو كاف يبلزمو مبلزمة تامة ، حىت شهد لو الرسوؿ الكرصل 

باضترص على اضتديث ، ودعالو بثبات اضتفظ ، فلم يسمع شيأ من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
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إال حفظو بربكة دعائو صلوات ااهلل عليو ، أسلم ُب السنة السابعة من اعتجرة عاـ خيرب وتوُب 

 84. ىػ ، ودفن بالبقيع ، وقربه معروؼ حىت اآلف ، رضي اهلل عنو وأرضاه 57باظتدينة اظتنورة سنة 

رتيع " من كنوز السنة " ينبغي اف يعلم اف الشيخ ػتمد علي الصابوشل دل يكتب ُب كتابو 

تررتة راوي اضتديث من اوؿ اضتديث اذل األربعُت ، ولكن اذا كاف راويو ُب اضتديث بُت اضتديث 

أف اظتصنف يكتب فيو إحدى " من كنوز السنة " األخر  متساويا دل يكتبو ، وعتذا ُب كتاب 

 . وعشروف راوي اضتديث 

 التعرض بسبب ورود الحديث  .5

وأما فائدة اسباب الورود 86.وإصطبلحا كل شيئ يتوصل اذل غَته 85.السبب لغة اضتبل 

 :فهي 

 ختصيص العاـ  .1

 وسبب ذلك اضتديث اف 87" .صبلةاصتالس علىالنصفمنصبلةالقائم" وذلك مثاؿ حديث 

قدمنا اظتدينة ، فنالنا وباء من وعك اظتدينة شديد ، وكاف الناس يكثروف أف : عبد اهلل بن عمرو قاؿ 

يصلوا ُب سبحتهم جلوسا فخرج النيب صلى اهلل عليو وسلم عند اعتاجرة وىم يصلوف ُب سبحتهم 

                                                           
 15 ، اظترجع السابق ، ص من كنوز السنة ػتمد علي الصابوشل ، 84
دار الكتب العلمية ، : بَتوت  ) ، اسباب ورود اضتديث أو اللمع ُب أسباب اضتديث جبلؿ الدين السيوطي ، 85

 10، ص 1ط  (ـ 1984-ىػ1404
 10 اظترجع السابق ، ص 86
 صبلة القاعد على النصف من صبلة القائم : اخرجو ابن ماجو ُب سننو ُب باب 87
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. فطفق الناس حينئذ يتجشموف القياـ : قاؿ . صبلة اصتالس نصف صبلة القائم : جلوسا فقاؿ 

 88.أف اظتعٌت خاص مبن قدر على التكلف للقياـ وآثر غَته 

 تقييد اظتطلق  .2

 . منسنسنةحسنةفيعملبهاكانلهأجرىاومثؤلجرمنعملبهاالينقصمنأجورمهشيئا" مثل حديث 

 89".ومنسنسنةسيئةفعملبهاكانعليهوزرىاووزرمنعملبهاالينقصمنأوزارمهشيئا 

 -عنَجرِيربنَعبداللهَقاصَتَاءنَاشِتناأَلْعرَابِإلَىَرُسوالللَّوِ " وسبب ورود ىذا اضتديث ىو 

- صلىاللهعليهوسلم

ُهَحتىرُئِىَذِلكِفىَوجِهو  قَاؿ - َعَلْيِهمالصوفَفرَأَىُسوءَحاعتِِمَقدَأَصابَػْتهمَحاجةَفَحثالنَّاسعَلىالصََّدَقةفَأَْبطَُئواَعنػْ

َورِقثُمَجاءآَخرذُتَتَتابَػُعواَحتَّىُعرِفالسرورِفىَوْجههَفَقالَرُسوالللَّوِ -   -ذتَِّإنَرجبلِمناألَْنَصارَجاءِبُصرَّةِمنػْ

- صلىاللهعليهوسلم

َمْنَسنِفىاإِلْسبَلمُسنَّةَحَسَنًةفَػُعِملِبَهابَػْعدىُكِتبَػَلُهِمْثؤُلَجرمنَعملِبهاَوالَيَػْنقصِمنُأجورمِهَشْىءَوَمنَسنِفىاإِلْسبَلـِ »

 90 .ُسنًَّةَسيَّْئًةفَػُعِملِبَهابَعَدىُكِتبَعَلْيهِمْثلِوزرَمنَعِمَلِبَهاَوالَيَػنػُْقصِمنَأْوزَارمِِهَْشْىء

 تفصيل آّمل .3

 وسبب ورود ىذا اضتديث 91" .عنأنسقاألمرببلألنيشفعاألذانوأنيوتراإلقامة " مثاؿ حديث 

- صلىاللهعليهوسلم -قَالََلماأََمرَرُسوالللَّو" ما رواه ابو دود ُب سننو 

                                                           
 11 ، اظترجع الساابق ، ص اسباب ورود اضتديث أو اللمع ُب أسباب اضتديث جبلؿ الدين السيوطي ، 88
 203من سن سنة حسنة او سيئة برقم : اخرجو ابنماجو ُب سننو ُب باب 89
 6975َمْنَسنَُّسنًَّةَحَسَنًةأَْوَسيَّْئًةَوَمْنَدَعاإِلَىُهًدىَأْوَضبلََلة برقم اخرجو مسلم ُب باب 90
 605 اخرجو البخاري ُب باب األذاف مثٌت مثٌت برقم 91
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يُػْعَملِلُيْضَربِبِهِللنَّاِسِلَجْمِعالصَّبلَِةطَافِبىَوأَنَانَائٌِمَرُجلَيْحِمُلَناُقوساِفىَيِدِىَفُقْلتَياَعْبداللَّهأَتَِبيعالناُقوَسَقاَلَوَمابِالنَّاُقوس

. قَاأَلََفبلَأَُدلَُّكَعَلىَماُىَوَخَْتِمنَذِلَكَفُقْلتُػَلُهبَػَلى. َتْصنَػُعِبِهَفُقْلتُػَنْدُعؤِِِّإلَىالصبلَة

َُحمًَّداَرُسواُلللَِّهأَ  قَاَلَفَقالَتَػُقواُلللَُّهَأْكبَػرُاللَُّهَأْكبَػرُاللَُّهَأْكبَػرُاللَُّهَأْكبَػرَُأْشَهدأَْنبلَِإعَتَِإالَّاللَُّهَأْشَهدأَْنبلَِإعَتَِإالَّاللَُّهَأْشَهُدأمنَّ

َُحمًَّداَرُسواُلللَِّهَحىػََّعَلىالصَّبلَِةَحىَعَلىالصَّبلَِةَحىَعَلىاْلَفبَلِحَحىػََّعَلىاْلَفبَلِحاللَُّهَأْكبَػرُاللَُّهَأْكرَبالَِإعَتَِإالاللَُّهَقاؿَ  ْشَهُدأمنَّ

َذاأََقْمَتالصبلََةاللَُّهَأْكبَػرُاللَُّهَأْكبَػرَُأْشَهُدأَْنبلَِإعَتَِإالَّاللَُّهَأْشَهُدأمنَُحمَّداَرُسواُلللَِّهَحى َربَِعيدذتََّقاَلَوتَػُقوإلُِ ذُتّاْسَتْأَخَرَعنّْىَغيػْ

 َعَلىالصَّبلَِةَحىػََّعَلىاْلَفبَلِحَقْدقَاَمِتالصَّبلَُةَقْدقَاَمِتالصَّبلَُةاللَُّهَأْكبَػرُاللَُّهَأْكبَػُرالِإعَتَِإالَّاللَُّهَفَلماَأْصَبْحتأَتَػْيتُػَرُسواَلللَّوِ 

- صلىاللهعليهوسلم-

 92.«ِإنػََّهاَلُرْؤيَاَحقِّّإْنَشاءاللَّهَفقْمَمَعِببلَلٍَفأَْلِقَعَلْيِهَمارَأَيْتَفْليُػَؤذّْنِبِهَفِإنػَُّهأَْنَدىَصْوتًاِمْنكَ »فََأْخبَػْرتُػُهِبَمارَأَيْػتُػَفَقاؿَ 

 

 حتديد أمر النسخ وبياف الناسخ من اظتنسوخ .4

- صلىاللهعليهوسلم -أَنػََّرُسواَلللَّوِ " وحديث 93" .أَفطراضْتارتَواْلمحجـو " مثاؿ حديث 

 العلماء خيتلف فيو أي اضتديثُت ينسخ ؟ منهم من قاؿ أف اضتديث األوؿ 94. اْحَتَجَمَوُىَوَصائٌِم 

ومنهم من قاؿ أف الناسخ ىو . ينسخ كعلي بن اظتديٍت ، وأخذ أزتد ، وإسحاؽ ، وإبن اظتنذر 

مر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم " وسبب ورود ىذا اضتديث ىو .الثاشل كالشافعي وإبن حـز 

 .أَفطراضْتارتَواْلمحجـو : على رجل بُت يدي حجاـ ، وذلك ُب رمضاف ومها يغتباف رجبل فقاؿ 

 بياف علة اضتكم  .5

                                                           
  499اخرجهابو دود ُب باب كيف األذاف برقم 92
 2369اخرجهابو دود ُب باب ُب الصائم حيتجم برقم 93
 2372اخرجهابو دود ُب باب ُب الرخصة ُب ذلك برقم 94
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"  وسببو 95" .هنىالنبيصلىاللهعليهوسلمأنيشرمبنفيالسقاء " مثاؿ حديث 

 96.لقدشربرجلمنفمسقاءفانسابفيبطنهجانفنهىرسوالللهصلىاللهعليهوسلمعناختناثاألسقية 

 توضيح اظتشكل .6

َعاِئَشَةقَاَلتْ " وسبب ورود ىذا اضتديث ىو 97" .مننوقشاضتسابعذب " مثاؿ حديث   قَالَرسوالللَّو :َعنػْ

 فَػُقْلتأَلَْيسَقدقَااَلللهَعزَوَجل. «َمنُحوسبيَػْوماْلِقَياَمِةُعذب»- صلىاللهعليهوسلم-

 98. (لَْيَسَذاِكاضْتسابِإمنَاَذاكاْلَعْرضَمنُنوِقشاضتِْسابيَػْوماْلِقياَمةُعذبَ »فَػَقاؿَ ( َفَسْوفُيَحاسبِحسابًاَيِسَتًا)

 وأما اقساـ ورود اضتديث فيكوف أية القرأف ، وحديث النيب صلى اهلل عليو وسلم ، وأمرا 

الشيخ ػتمد علي الصابوشل ال يكتب اسباب ورود اضتديث رتيعا 99.متعلقا بالسامعُت من الصحابة 

، ولكن يكتب ثبلثة أسباب الورود فقط ، ُب اضتديث  السادس عشر " من كنوز السنة " ُب كتابو 

 .، والسابع والثبلثُت ، والتاسع والثبلثُت 

 التعرض بالشرح األدبي.6

الذي يتأدب بو : وقيل األدب 100.عبارة عن معرفة يتحرز بو عن أنواع اطتطاء : األدب 

ُب كتاب 101.األديب من الناس ، شتي ادبا إلنو يأدب الناس اذل احملامد وينهاىم عن اظتقابح 

األدبللبخاري اف األدب 

                                                           
 5628 اخرجو البخاري ُب باب الشرب من فم السقاء برقم 95
 14439باباختناثاألسقيةومايكرمهنذلك برقم اخرجو البيهقي ُب 96

 6171باب من نوقش اضتساب عذب برقم  البخاري ُب أخرجو97
 2876 أخرجهمسلمفياصتنةوصفةنعيمهاوأىلهابابإثباتاضتسابربقم98
 20-18 ، اظترجع الساابق ، ص اسباب ورود اضتديث أو اللمع ُب أسباب اضتديث جبلؿ الدين السيوطي ، 99

 13 ػتمد اصترجاشل ، التعريفات ، اظترجع السابق ،  ص 100
 43ابن منظور ، لساف العرب ، اظترجع السابق ، ص 101
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ىوترويضالنفسعلىمحاسناألخبلقوفضائبلألقوالواألفعااللتياستحسنهاالشرعوأيدىاالعقلواستعماظتاحيمدقو

 . الوفعبل

وىومأخوذمناظتأدبةوىوطعاميصنعثميدعىالناسإليهسميبذلكؤلهنممايدعىكؤلحدإليهواظترادىنابيانطرقهوأنوا

 - رزتهاللهتعاذل - وذكرابنحجر. عهومايتحققبو 

 : فيشرحهلكتاباألدمبنصحيحاإلمامالبخاريرزتهاللهقاؿ

األدباستعماظتاحُيمدقواًلوفعبًلوعرببعضهمعنهبأهنأخذمبكارماألخبلؽ،وقيبللوقوفمعاظتستحسناتأواألمورادل

 : وؽتاوردفيتعريفاألدبكذلك . ستحسنة،وقيلهوتعظيممنفوقكوالرفقبمندونك

 102.ُحسناألخبلؽ،وفعبلظتكاـر

( 1): األخبلؽ قسماف . كما تقدـ ذكره أف األدب حسن اطتلق وفعل اظتكاـر 

تزكية النفس : التخلي . وُب إصطبلح الصوُب يسمى ختليا وحتليا وجتليا . اظتذمومة  (2)اظتمحمودة 

اشراؽ نور : والتجلي . حتلية النفس بصفة احملمودة بعد ختليتها : والتحلي . عن صفة اظتذمومة 

األمانة ، والصدؽ ، والعدؿ ، والعفو ، واأللفة ، والوفاء ، :فأما األخبلؽ احملمودة فمنها . اإلعتي 

والعفة ، واضتياء ، والشجاعة ، والقوة ، والصرب ، والرزتة ، والسخاء ، والتعاوف ، واإلصبلح ، 

واإلخ ء ، واإلقتصاد ، وصلة الرحم ، والضيافة ، والتواضع ، واإلحساف ، واطتشوع، واظتروأة ، 

والنظافة ، والصاضتة ، والقناعة ، والسكينة ، والرفق ، واألنيسة ، واطتَت ، واضتلم ، والتضرع ، وعزة 

 103.النفس 

                                                           
-ىػ2003عباس ازتد الباز ، : مكة اظتكرمة  )،  شرح صحيح البخاري  ازتد بن علي بن حجر العسقبلشل ،102

 .10ج  . 491ص . 4ط  (ـ 1423
  .199ص  ( Pustaka Setia ، 2010:بندوغ )، Akhlak Taswufأزتد مصطفى ، 103
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وأدخل أمورا . كتب الشيخ ػتمد علي الصابوشل الشروح األدبيا لكل حديث اذل األربعُت 

 :كما أدخل ُب األحباث العربية لتقوية شرحو للحديث من جهة األدب ، منها 

 آية القرأف  .1

  حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم .2

 قوؿ الشاعر .3

: " مثالو حديث اطتامس حتت اظتوضوع اصتليس الصاحل ، وجليس السوء 

إمنامثبلصتليسالصاضتوجليس السوء، كحامبلظتسكونافخالكَت، فحامبلظتسكإماأنيحذيك، 

، وشرحو " وإماأنتبتاعمنو، وإماأنتجدمنهرحياطيبة، ونافخالكَتإماأنيحرقثيابك، وإماأنتجدرحيامنتنة 

تتجلى فيو الببلغة اللغوية وروعة البياف ، واف ! ما اورعو من معٌت وما أرتلو من تصوير : األديب ىو 

فاصتليس الصاحل ىو الذي ترتاح اليو نفسك ، . من البياف لسحرا ، صورة حية صادقة للجليس 

تطرب ضتديثو وتنعم مبجالستو ، وتسعد بصحبتو ، إنو عدة ُب ...ويطمئن بو فؤدؾ وتنتعش روحك 

 :الرخاء وزينة ُب الشدة ، وبلسم الفؤاد وراحة النفس 

 صحبة ااصاضتُت بلسم قليب       إهنا للنفوس أعظم راقي 

قد شبهو الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ببائع الطيب ، الذي ينفحك بعطره ، ويغمرؾ 

أما . بنشره ، فإما اف يهديك ، وإما أف جتد عنده رحيا طيبة ، فأنت معو ُب ربح دائم ونشوة غامرة 

جليس السوء فليس ىناؾ أبلغ من تشبيهو باضتداد ، الذي ينفخ بكَته ، فأنت معو ُب خسارة دائمة 

وقد سأؿ أحد الشعراء عن . فإف دل حيرقك بناره ، أحرقك بشرره ، فصحبتو ىم دائم ، وحزف الـز 

 :جواب عتذا البيت 
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 مارل أرى االشمع يذوي ُب معادنو     من صحبة النار أـ من فرقة العسل

 :فأجابو أحد األدباء 

 من دل جتانسو ف حذر أف جتالسو      ما ضر بالشمع إال صحبة الفتل

من جالس جانس ، ألف النفس تقتبس اطتَت أو الشر من اصتلساء ، : وىكذا يقولوف 

يأيها الذين أمنوا اتقوا اهلل ، وكونوا مع الصادقُت  ): وعتذا أمر الباري تبارؾ وتعاذل بصحبة الصاضتُت 

 ُب خطر اإل. وُب ىذا البياف النبوي الرائع ، تتجلى اضتقيقة للناظر ، ساطعة واضحة منَتة  . (

خطبلط بأىل احملبوب والفجور ،وأىل الشر والفساد ، فمصادفتهم خسراف وندامة ، 

وغتالستهم شقاء وببلء ، ألف عدو األخبلؽ كعدو األمراض ، تنتقل من اظتريض اذل السليم ، فتعكر 

صفوه ، وتفسد حياتو ، وكما يشم اإلنساف الطيب من حانوت بائع اظتسك ، كذلك يشم الداخل 

اذل حانوت اضتداد ، الرائحة الكرحية ، اظتنبعثة من ننت اضتديد ، وذالك أبلغ دتثيل ، وأبدع تصوير ، 

ظتصادقة اإلنساف إلىل اطتَت والصبلح ، أو أىل البغي والفساد ، يوضحو لنا الرسوؿ الكرصل ، عليو 

أفضل الصبلة والتسليم ، ُب بيانو اظتشرؽ ، وأسلوبو البديع ، الذي يأخذ باأللباب ، بسبلمتو 

فليحرص اظترء على البعد عن صدقة األشرار ، فإهنا خزي وعار ، والعاقل من صاحب . وحبلوتو 

 : أىل الصفاء والصبلح ، واجتنب أىل البدع واألىواء ، وماأحسن قوؿ القائل 

 104.عن اظترء ال تسل وسل عن قرينو     فكل قرين باظتقارف يقتدي 

اف النيب "  وىو" اصتنة حتت ظبلؿ السيوؼ " ومثاؿ حديث الرابع والثبلثُت مبوضوع  

ياأيهاالناسبلتتمنوالقاءالعدو، : صلى اهلل عليو وسلم قاؿ 

                                                           
 36-35 ، اظترجع السابق ، ص من كننوز السنة ػتمد علي الصابوشل ، 104
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: واسألوااللهالعافيةفإذالقيتمومهفاصربواواعلمواأناصتنةحتتظبلاللسيوؼ ،ذتقااللنيب صلى اهلل عليو وسلم 

وأما شرح األديب عتذا اضتديث فهو . اللهممنزاللكتابوغتريالسحابوىازماألىزاب، اىزمهموانصرناعليهم 

اصتهاد ُب سبيل اهلل شعار ىذا الدين ، وعز ىذا األمة وحصنها اظتتُت ، فما تركت أمة اصتهاد ُب : 

سبيل اهلل إال ذلت وىانت ، وعتذا كاف اصتهاد ُب شرعة اإلسبلـ فريضة الزمة البد منو لنيل العزة ، 

من مات ودل يغز ودل حيدث نفسو بغزو : وكاف ذروة أعماؿ اإلسبلـ ، وقد جاء ُب اضتديث الشريف 

 105. اخل ........مات ميتة جاىلية 
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