منت
األربعني النووية
يف أحاديث خري الربية
جمعها الإمام العلامة الفقيه الحافظ
ابو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي
المتوفى سنة 676
رضي الله تعالى عنه
محقق على قراءة العلامة السيد الشيخ محمد ابي الهدى اليعقوبي
من نصخة قراها والده العلامة الشيخ ابراهيم اليعقوبي
على الشيخ احمد بن محمد بن يلس التلمساني
رحمهما الله تعالى ورضي عنهما
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مقدمة املؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ،قيوم السموات والإرضين ،مدبر الخلائق اجمعين ،باعث الرسل
صلواته وسلامه عليهم الى المكلفين لهدايتهم ،وبيان شرائع الدين بالدلإئل القطعية،
المزيد من فضله وكرمه.
وواضحات البراهين ،احمده على جميع نعمه ،واساله
َ
محمدا عبده ورسوله،
واشهد ان لإ اله الإ الله الواحد القهار ،الكريم الغفار.واشهد ان سيدنا
ً
وحبيبه وخليله ،افضل المخلوقين ،المكرم بالقران العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب
السنين ،وبالسنن المستنيرة للمسترشدين ،المخصوص بجوامع الكلم ،وسماحة الدين،
صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين ،وال كل وسائر الصالحين.
اما بعد :فقد روينا عن علي بن ابي طالب ،وعبد الله بن مسعود ،ومعاذ بن جبل ،وابي
الدرداء ،وابن عمر ،وابن عباس ،وانس بن مالك ،وابي هريرة ،وابي سعيد الخدري -رضي
الله تعالى عنهم – من طرق كثيرات بروايات متنوعات ،ان رسول الله -صلى الله عليه
وسلم -قال" :من حفظ على امتي اربعين حديثًا من امر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة
الفقهاء و العلماء" و في رواية " :بعثه الله فقيها عالما" وفي راوية ابي الدرداء" :وكنت له
وشهيدا" وفي رواية ابن مسعود" :قيل له :ادخل من اي ابواب الجنة
يوم القيامة شاف ًعا
ً
شئت ».وفي رواية ابن عمر « :كتب في زمرة العلماء ،وحشر في زمرة الشهداء".
واتفق الحفاظ على انه حديث ضعيف وان كثرت طرقه .وقد صنف العلماء – رضي الله
تعالى عنهم – في هذا الباب ما لإ يحصى من المصنفات .فاول من علمته صنف فيه عبد
الله بن المبارك ،ثم محمد بن اسلم الطوسي العالم الرباني ،ثم الحسن بن سفيان النسائي،
وابو بكر الإجري ،وابو بكر محمد بن ابراهيم الإصفهاني ،والدارقطني ،والحاكم ،وابو نعيم
 ،وابو عبد الرحمن السلمي ،وابو سعيد الماليني ،وابو عثمان الصابوني ،وعبد الله بن
محمد الإنصاري ،وابو بك ٍر البيهقي ،وخلائق لإ يحصون من المتقدمين والمتاخرين .وقد
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استخرت الله -تعالى -في جمع اربعين حديثًا اقتداء بهؤلإء الإئمة الإعلام وحفاظ
الإسلام.وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الإعمال .ومع هذا
فليس اعتمادي على هذا الحديث؛ بل على قوله -صلى الله عليه وسلم -في الإحاديث
امرءا
الصحيحة" :ليبلغ الشاهد منكم الغائب"  ،وقوله -صلى الله عليه وسلمَّ " :-
نضر الله ً
سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها".
ثم من العلماء من جمع الإربعين في اصول الدين ،وبعضهم في الفروع ،وبعضهم في الجهاد،
وبعضهم في الزهد ،وبعضهم في الإداب ،وبعضهم في الخطب ،وكلها مقاصد صالحة رضي
الله تعالى عن قاصديها .وقد رايت جمع اربعين اهم من هذا كله ،وهي اربعون حديثًا مشتملة
على جميع ذلك ،وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين ،وقد وصفه العلماء بان
مدار الإسلام عليه ،او هو نصف الإسلام ،او ثلثه ،او نحو ذلك.
لتزم في هذه الإربعين ان تكون صحيحة ،ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم،
ثم ا ُ
واذكرها محذوفة الإسانيد؛ ليسهل حفظها ويعم الإنتفاع بها ان شاء الله تعالى ،ثم اتبعها
بباب في ضبط خفي الفاظها.
وينبغي لكل راغب في الإخرة ان يعرف هذه الإحاديث؛ لما اشتملت عليه من المهمات،
واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات ،وذلك ظاهر لمن تدبره ،وعلى الله اعتمادي،
واليه تفويضي واستنادي ،وله الحمد والنعمة ،وبه التوفيق والعصمة.
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يث الإ َ َّو ُل
( )1ال َحد ُ

ص ُع َم َر بْن ال َخ َّطاب َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى ع ْن ُه قَا َل:
َع ْن َامير ال ُم ْؤمني َن اَبي َح ْف ٍ
َسم ْع ُت َر ُسو َل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه تَ َعا َلى َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم يَقُو ُل:

انَّ َما الإ َ ْع َما ُل بال ِّن َّياتَ ،وانَّ َما لك ُِّل ا ْمر ٍئ َما نَ َوى ،فَ َم ْن كَانَ ْت
ه ْج َرتُ ُه ا َلى ال َّله َو َر ُسوله فَه ْج َرتُ ُه ا َلى ال َّله َو َر ُسولهَ ،و َم ْن
كَانَ ْت ه ْج َرتُ ُه الى ُدنْيَا يُصي ُب َها اَو ا ْم َراَ ٍة ي َ ْنك ُح َها فَه ْج َرتُ ُه ا َلى
َما َها َج َر ا َل ْيه.

َر َواهُ ا َما َما ال ُم َح ِّدثي َنَ :اب ُو َع ْبد ال َّله ُم َح َّم ُد بْ ُن ا ْسماع َ
يل بْن ابْراه َيم بْن ال ُمغ َيرة بْن ب َ ْرد ْزب َ ْه
البُ َخاريَ ،و َاب ُو ال ُح َس ْين ُم ْسل ُم بْ ُن ال َح َّجاج بْن ُم ْسل ٍم ال ُق َش ْيري ال َّن ْي َساب ُوري:
في َصحي َح ْيه َما ال َّل َذيْن ُه َما َا َصح الكُتُب ال ُم َصنَّ َفة.

يث ال َّثاني
( )2ال َحد ُ

َع ْن ُع َم َر َرض َي ال َّل ُه تَ َعالَى َع ْن ُه اَيْ ًضا :

َات ي َ ْو ٍم ا ْذ
وس ع ْن َد َر ُسول ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم ذ َ
ب َ ْينَ َما نَ ْح ُن ُجلُ ٌ
الش ْعر ل َإ ي ُ َرى َعلَ ْيه اَث َ ُر
َطلَ َع َعلَ ْينَا َر ُج ٌل َشد ُيد بَيَاض ال ِّثيَاب َشد ُيد َس َواد َّ
الس َفر َول َإ ي َ ْعرفُ ُه م َّنا اَ َح ٌدَ ،ح َّتى َجلَ َس ا َلى ال َّنب ِّي َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم
َّ
ف ََا ْسنَ َد ُركْبَتَ ْيه ا َلى ُركْبَتَ ْيهَ ،و َو َض َع كَ َّف ْيه َعلَى فَخ َذيْه َوقَا َل  :يَا ُم َح َّم ُد اَ ْخب ْرني
َعن الإ ْسلَام ،فَقَا َل َر ُسو ُل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم:
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الصلَاةََ ،وتُ ْؤت َي
اَ ْن تَ ْش َه َد اَ ْن ل َإ ا َلـٰ َه ال َّإ ال َّل ُه َواَ َّن ُم َح َّم ًدا َر ُسو ُل ال َّله َ ،وتُق َيم َّ
وم َر َم َضا َنَ ،وتَ ُح َّج البَ ْي َت ان ا ْستَ َط ْع َت ا َل ْيه َسبيلًا.
َّ
الزكَاةََ ،وتَ ُص َ
قَا َلَ :ص َد ْق َت ،فَ َعج ْبنَا َل ُه ي َ ْس َا ُل ُه َوي ُ َص ِّدقُ ُه.
قَا َل :ف ََا ْخب ْرني َعن الإي َمان ،قَا َل:
اَ ْن تُ ْؤم َن بال َّله َو َملَائكَته َوكُتُبه َو ُر ُسله َواليَ ْوم الإَخر،
َوتُ ْؤم َن بالق ََدر َخ ْيره َو َش ِّره،
قَا َلَ :ص َد ْق َت ،قَا َل  :ف ََا ْخب ْرني َعن الإ ْح َسان  ،قَا َل:
اَ ْن تَ ْع ُب َد ال َّل َه ك ََانَّ َك تَ َراهُ ،فَا ْن َل ْم تَكُ ْن تَ َراهُ فَانَّ ُه ي َ َر َ
اك،
السا َعة  ،قَا َل
قَا َل :ف ََا ْخب ْرني َعن َّ
السائل،
َما ال َم ْس ُؤو ُل َع ْن َها ب َا ْعلَ َم م َن َّ
قَا َل :ف ََا ْخب ْرني َع ْن اَ َما َرات َها  ،قَا َل
اَ ْن تَل َد الإ َ َم ُة َربَّتَ َها،
الشاء يَتَ َطا َو ُلو َن في ال ُب ْنيَان.
َواَ ْن تَ َرى ال ُح َفاةَ ال ُع َراةَ ال َعا َل َة ر َع َاء َّ
ثُ َّم انْ َطلَ َق ،فَلَبثْ ُت َمل ًّيا ،ثُ َّم قَا َل:
السائ ُل؟
يَا ُع َم ُر اَتَ ْدري َمن َّ
قُ ْل ُت :ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه اَ ْعلَ ُم ،قَا َل:
فَانَّ ُه ج ْبر ُيل اَتَاك ُْم ي ُ َع ِّل ُمك ُْم دينَك ُْم.
َر َواهُ ُم ْسل ٌم.
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يث ال َّثال ُث
( )3ال َحد ُ

الر ْحمـٰن َع ْبد ال َّله بْن ُع َم َر بْن ال َخ َّطاب َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َما قَا َل:
َع ْن َابي َع ْبد َّ
َسم ْع ُت َر ُسو َل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم يَقُو ُل:

سَ :ش َها َدة اَ ْن ل َإ ا َل َه ال َّإ ال َّل ُهَ ،واَ َّن ُم َح َّم ًدا َر ُسو ُل ال َّله،
بُن َي الإ ْسلَ ُام َعلَى َخ ْم ٍ
الزكَاةَ ،و َح ِّج البَ ْيتَ ،و َص ْوم َر َم َضا َن.
َواقَام َّ
الصلَاةَ ،وايتَاء َّ
َر َواهُ ال ُب َخاري َو ُم ْسل ٌم.

الراب ُع
( )4ال َحد ُ
يث َّ

الر ْح َمن َع ْبد ال َّله بْن َم ْس ُعو ٍد َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َعنْ ُه اَنَّ ُه قَا َل:
َع ْن َابي َع ْبد َّ
وق:
الصاد ُق ال َم ْص ُد ُ
َح َّدثَنَا َر ُسو ُل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم َو ُه َو َّ

ا َّن اَ َح َدك ُْم ي ُ ْج َم ُع َخ ْل ُق ُه في ب َ ْطن ُا ِّمه اَ ْربَعي َن ي َ ْو ًما نُ ْط َف ًة ،ثُ َّم يَكُو ُن َعلَ َق ًة م ْث َل
وح َوي ُ ْؤ َم ُر
ذَل َك ،ثُ َّم يَكُو ُن ُم ْض َغ ًة م ْث َل ذَل َك ،ث ُ َّم ي ُ ْر َس ُل ا َل ْيه ال َملَ ُك فَيَ ْن ُف ُخ فيه الر َ
ب َا ْربَع كَل َما ٍ
ت :بكَ ْتب ر ْزقهَ ،واَ َجلهَ ،و َع َملهَ ،و َشقي اَ ْو َسع ٍيد ،ف ََوال َّله ا َّلذي ل َإ
ا َل َه َغ ْي ُرهُ ا َّن اَ َح َدك ُْم َل َي ْع َم ُل ب َع َمل اَ ْهل ال َج َّنة َح َّتى َما يَكُو ُن ب َ ْينَ ُه َوب َ ْينَ َها الَّإ ذ َرا ٌع
اب فَيَ ْع َم ُل ب َع َمل اَ ْهل ال َّنار فَيَ ْد ُخلُ َهاَ ،وا َّن اَ َح َدك ُْم َليَ ْع َم ُل ب َع َمل
فَيَ ْسب ُق َعلَ ْيه الكتَ ُ
اب فَيَ ْع َم ُل
اَ ْهل ال َّنار َح َّتى َما يَكُو ُن ب َ ْينَ ُه َو ب َ ْينَ َها الَّإ ذ َرا ٌع فَيَ ْسب ُق َعلَ ْيه الكتَ ُ
ب َع َمل اَ ْهل ال َج َّنة فَيَ ْد ُخلُ َها.
َر َواهُ ال ُب َخاري َو ُم ْسل ٌم

.
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يث ال َخام ُس
( )5ال َحد ُ

َع ْن ُا ِّم ال ُم ْؤمني َن ُا ِّم َع ْبد ال َّله َعائ َش َة َرض َي ال َّل ُه َع ْن َها اَنَّها قَا َل ْت:
قَا َل َر ُسو ُل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم:

َم ْن اَ ْح َد َث في اَ ْمرنَا َه َذا َما َل ْي َس م ْن ُه فَ ُه َو َرد.
َر َواهُ ال ُب َخاري َو ُم ْسل ٌمَ .وفي ر َواي َ ٍة ل ُم ْسل ٍم:

َم ْن َعم َل َع َملًا َل ْي َس َعلَ ْيه اَ ْم ُرنَا فَ ُه َو َرد.

الساد ُس
( )6ال َحد ُ
يث َّ

َع ْن َابي َع ْبد ال َّله الن ْع َمان بْن ب َشي ٍر َرض َي ال َّل ُه َع ْن ُه َما اَنَّ ُه قَا َل:
َسم ْع ُت َر ُسو َل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم يَقُو ُل

ات لَإ ي َ ْعلَ ُم ُه َّن كَث ٌير م َن
ا َّن ال َحلَا َل ب َ ِّي ٌنَ ،وا َّن ال َح َر َام ب َ ِّي ٌنَ ،وب َ ْينَ ُه َما ُا ُمو ٌر ُم ْشتَب َه ٌ
ال َّناس ،فَ َمن ا َّتقَى الش ُب َهات فَقَد ا ْستَ ْب َراَ لدينه َوع ْرضهَ ،و َم ْن َوقَ َع في الش ُب َهات
َالراعي ي َ ْر َعى َح ْو َل الح َمى يُوش ُك اَ ْن ي َ ْرتَ َع فيه ،اَلَإ َوا َّن لك ُِّل
َوقَ َع في ال َح َرام ك َّ
َمل ٍك ح ًمى ،اَلَإ َوا َّن ح َمى ال َّله َم َحار ُم ُه ،اَل َإ َوا َّن في ال َج َسد ُم ْض َغ ًة اذَا َصلُ َح ْت
َصلَ َح ال َج َس ُد كُل ُه َواذَا ف ََس َد ْت ف ََس َد ال َج َس ُد كُل ُه اَلَإ َوه َي ال َق ْل ُب.
َر َواهُ ال ُب َخاري َو ُم ْسل ٌم.
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الساب ُع
( )7ال َحد ُ
يث َّ

الدار ِّي َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه:
َع ْن َابي ُرقَ َّي َة تَميم بْن َا ْو ٍ
س َّ
َا َّن ال َّنب َّي َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم قَا َل

الدي ُن ال َّنصي َح ُة.
ِّ
قُ ْلنَا :ل َم ْن؟ قَا َل
ل َّلهَ ،ولكتَابهَ ،ول َر ُسولهَ ،ولإَئ َّمة ال ُم ْسلمي َن َو َعا َّمته ْم.
َر َواهُ ُم ْسل ٌم.

يث ال َّثام ُن
( )8ال َحد ُ

َعن ابْن ُع َم َر َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َما َا َّن َر ُسو َل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه تعالى َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم قَا َل

اس َح َّتى ي َ ْش َه ُدوا اَ ْن ل َإ ا َل َه الَّإ ال َّل ُه َواَ َّن ُم َح َّم ًدا َر ُسو ُل
ُام ْر ُت اَ ْن ُاقَات َل ال َّن َ
الزكَاةَ :فَاذَا فَ َعلُوا ذَل َك َع َص ُموا م ِّني د َم َاء ُه ْم
ال َّلهَ ،ويُقي ُموا َّ
الصلَاةََ ،وي ُ ْؤتُوا َّ
َواَ ْم َوا َل ُه ْم ال َّإ ب َح ِّق الإ ْسلَام َوح َساب ُ ُه ْم َعلَى ال َّله تعالى.
َر َواهُ ال ُب َخاري َو ُم ْسل ٌم.
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يث ال َّتاس ُع
( )9ال َحد ُ

الر ْح َمن بْن َص ْخ ٍر َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه اَنَّ ُه قَا َل:
َع ْن َابي ُه َريْـ َرةَ َع ْبد َّ
َسم ْع ُت َر ُسو َل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم يَقُو ُل:

َما نَ َه ْيتُك ُْم َع ْن ُه فَا ْجتَن ُبوهَُ ،و َما اَ َم ْرتُك ُْم به ْفاتُوا م ْن ُه َما ا ْستَ َط ْعتُ ْم ،فَانَّ َما اَ ْهلَ َك
ا َّلذي َن م ْن قَ ْبلك ُْم كَثْ َرةُ َم َسائله ْم َوا ْختلَافُ ُه ْم َعلَى اَنْبيَائه ْم.
َر َواهُ ال ُب َخاري َو ُم ْسل ٌم.

يث ال َعاش ُر
( )10ال َحد ُ

َع ْن َابي ُه َريْ َرةَ َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َانَّ ُه قَا َل :قَا َل َر ُسو ُل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم :

ا َّن ال َّل َه َط ِّي ٌب ل َإ ي َ ْق َب ُل الَّإ َط ِّيبًا ،
َوا َّن ال َّل َه تَ َعا َلى اَ َم َر ال ُم ْؤمني َن ب َما اَ َم َر به ال ُم ْر َسلي َن
1
فَقَا َل تَ َعا َلى ﴿ يَا اَي َها الر ُس ُل كُلُوا م َن ال َّط ِّيبَات َوا ْع َملُوا َصال ًحا ﴾
2
َوقَا َل تَ َعا َلى ﴿ :يَا اَي َها ا َّلذي َن ا َمنُوا كُلُوا م ْن َط ِّيبَات َما َر َز ْقنَاك ُْم ﴾
ثُ َّم َذكَ َر ال َّر ُج َل يُط ُ
الس َماء :يَا َرب يَا َرب،
الس َف َر اَ ْش َع َث اَ ْغبَ َر ي َ ُمد ي َ َديْه ا َلى َّ
يل َّ
اب َل ُه.
َو َم ْط َع ُم ُه َح َر ٌام َو َم ْش َرب ُ ُه َح َر ٌام و َم ْلبَ ُس ُه َح َر ٌام َوغُذ َي بال َح َرام ف ََانَّى ي ُ ْستَ َج ُ
َر َواهُ ُم ْسل ٌم.
س ُل ُكلُوا مِنَ َّ
ع ِليم ﴾ (المؤمنون)٥١،
الط ِيبَا ِ
الر ُ
 ﴿1يَا أَيُّ َها ُّ
صا ِل ًحا ۖ إِنِي ِب َما ت َ ْع َملُونَ َ
ت َوا ْع َملُوا َ
َ ﴿2يا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َ َمنُوا ُكلُوا ِم ْن َ
ت َما َرزَ ْقنَا ُك ْم َوا ْش ُك ُروا ِ َّّلِلِ ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم ِإيَّاهُ ت َ ْعبُدُونَ ﴾ (البقرة)١٧٢،
ط ِيبَا ِ
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يث ال َحاد َي َع َش َر
( )11ال َحد ُ

َع ْن َابي ُم َح َّم ٍد ال َح َسن بْن َعل ِّي بْن اَبي َطال ٍ
ب  -س ْبط َر ُسول ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َو َس َّل َم
لام َانَّ ُه قَا َلَ :حف ْظ ُت م ْن َر ُسول ال َّله َص َّلى ال َّل ُه
َو َريْ َحانَته َ -رض َي ال َّل ُه َع ْن ُه َما َو َعلَ ْيهما َّ
الس ُ
َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم

َد ْع َما يَري ُب َك ا َلى َما ل َإ يَري ُب َك.

يح.
َر َواهُ ال ِّت ْرمذي َوال َّن َسائيَ ،وقَا َل ال ِّت ْرمذيَ :حد ٌ
يث َح َس ٌن َصح ٌ

يث ال َّثان َي َع َش َر
( )12ال َحد ُ

َع ْن َابي ُه َريْ َرةَ َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َانَّ ُه قَا َل :قَا َل َر ُسو ُل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم

م ْن ُح ْسن ا ْسلَام ال َم ْرء تَ ْركُ ُه َما ل َإ ي َ ْعنيه.
حديث َح َس ٌنَ ،ر َواهُ ال ِّت ْرمذي َو َغ ْي ُرهُ َهكَ َذا.
ٌ

يث ال َّثال َث َع َش َر
( )13ال َحد ُ

َع ْن َابي َح ْم َزةَ اَنَس بْن َمال ٍك َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه
 َخادم َر ُسول ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم -َعن ال َّنب ِّي َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم اَنَّ ُه قَا َل

لإ َ يُؤم ُن اَ َح ُدك ُْم َح َّتى يُح َّب لإَخيه َما يُحب لنَفْسه.
َر َواهُ ال ُب َخاري َو ُم ْسل ٌم.
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الراب َع َع َش َر
( )14ال َحد ُ
يث َّ

َعن ابْن َم ْس ُعو ٍد َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه اَنَّ ُه قَا َل :قَا َل َر ُسو ُل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم:

الزانيَ ،وال َّنف ُْس بال َّنفْس،
ل َإ يَحل َد ُم ا ْمر ٍئ ُم ْسل ٍم ال َّإ با ْح َدى ثَلَا ٍث :ال َّث ِّي ُب َّ
َوال َّتار ُك لدينه ال ُم َفار ُق ل ْل َج َما َعة.
َر َواهُ البُ َخاري َو ُم ْسل ٌم.

يث ال َخام َس َع َش َر
( )15ال َحد ُ

َع ْن َابي ُه َريْ َرةَ َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َا َّن َر ُسو َل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم قَا َل:

َم ْن كَا َن يُؤم ُن بال َّله َواليَ ْوم الإخر فَ ْليَق ُْل َخ ْي ًرا اَ ْو ليَ ْص ُم ْت ،
َو َم ْن كَا َن يُؤم ُن بال َّله َواليَ ْوم الإخر فَ ْل ُيكْر ْم َجا َرهُ ،
َو َم ْن كَا َن ي ُ ْؤم ُن بال َّله َواليَ ْوم الإخر فَ ْل ُيكْر ْم َض ْي َف ُه.
َر َواهُ البُ َخاري َو ُم ْسل ٌم.

الساد َس َع َش َر
( )16ال َحد ُ
يث َّ

َع ْن َابي ُه َريْ َرةَ َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َا َّن َر ُجلًا قَا َل لل َّنب ِّي َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم:

اَ ْوصني ،قَال :ل َإ تَ ْغ َض ْب.
فَ َر َّد َد م َرا ًرا ،قَا َل  :ل َإ تَ ْغ َض ْب.
َر َواهُ ال ُب َخاري.
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الساب َع َع َش َر
( )17ال َحد ُ
يث َّ

س َرض َي ال َّل ُه َع ْن ُه َع ْن َر ُسول ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْيه َواله َو َس َّل َم َانَّ ُه قَا َل:
َع ْن َابي ي َ ْع َلى َش َّداد بْن َا ْو ٍ

ا َّن ال َّل َه كَتَ َب الإ ْح َسا َن َعلَى ك ُِّل َش ْي ٍء ،فَاذَا قَتَ ْلتُ ْم ف ََا ْحسنُوا الق ْتلَ َة َواذَا َذب َ ْحتُ ْم
ف ََا ْحسنُوا ِّ
الذبْ َح َةَ ،و ْل ُيح َّد اَ َح ُدك ُْم َش ْف َرتَ ُه َو ْل ُير ْح ذَبي َحتَ ُه.
َر َواهُ ُم ْسل ٌم.

يث ال َّثام َن َع َش َر
( )18ال َحد ُ

الر ْح َمن ُم َعاذ بْن َج َب ٍل َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َما
َع ْن َابي ذَر ُج ْن ُدب بْن ُجنَا َدةََ ،و َابي َع ْبد َّ
َع ْن َر ُسول ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم اَنَّ ُه قَا َل:

اس ب ُخلُ ٍق َح َس ٍن.
الس ِّيئَ َة ال َح َسنَ َة تَ ْم ُح َهاَ ،و َخالق ال َّن َ
ا َّتق ال َّل َه َح ْيثُ َما كُ ْن َتَ ،واَ ْتبع َّ
يح.
َر َواهُ ال ِّت ْرمذي َوقَا َلَ :حد ٌ
يث َح َس ٌنَ ،وفي ب َ ْعض الن َسخَ :ح َس ٌن َصح ٌ

يث ال َّتاس َع َع َش َر
( )19ال َحد ُ

س َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َما اَنَّ ُه قَا َل:
َع ْن َابي ال َع َّباس َع ْبد ال َّله بْن َع َّبا ٍ
كُ ْن ُت َخ ْل َف ال َّنب ِّي َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم ي َ ْوماً فَقَا َل:

َيا ُغ َل ُام ،انِّي ُا َع ِّل ُم َك كَل َما ٍ
ت  :ا ْح َفظ ال َّل َه ي َ ْح َف ْظ َك ،ا ْح َفظ ال َّل َه تَج ْدهُ تُ َجا َه َك ،اذَا
َس َا ْل َت ف َْاس َال ال َّل َهَ ،واذَا ْاستَ َع ْن َت ف َْاستَع ْن بال َّلهَ ،وا ْعلَ ْم اَ َّن الإ ُ َّم َة َلو ا ْجتَ َم َع ْت َعلَى اَ ْن
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وك ال َّإ ب َش ْي ٍء قَ ْد كَتَبَ ُه ال َّل ُه َل َكَ ،وان ا ْجتَ َم ُعوا َعلَى اَ ْن ي َ ُضر َ
وك ب َش ْي ٍء َل ْم ي َ ْن َف ُع َ
ي َ ْن َف ُع َ
وك
ب َش ْي ٍء َل ْم ي َ ُضر َ
وك ال َّإ ب َش ْي ٍء قَ ْد كَتَبَ ُه ال َّل ُه َعلَ ْي َكُ ،رف َعت الإ َ ْقلَ ُام َو َج َّفت الص ُح ُف.
يحَ .وفي ر َواي َة َغ ْير ال ِّت ْرمذ ِّي:
َر َواهُ ال ِّت ْرمذي َوقَا َلَ :حد ٌ
يث َح َس ٌن َصح ٌ

الش َّدةَ ،وا ْعلَ ْم
الر َخاء ي َ ْعرف َْك في ِّ
ا ْح َفظ ال َّل َه تَج ْدهُ اَ َما َم َك ،تَ َع َّر ْف ا َلى ال َّله في َّ
اَ َّن َما اَ ْخ َط َا َك َل ْم يَكُ ْن ل ُيصيبَ َكَ ،و َما اَ َصاب َ َك َل ْم يَكُ ْن ل ُي ْخطئَ َكَ ،وا ْعلَ ْم اَ َّن ال َّن ْص َر
الص ْبرَ ،واَ َّن ال َف َر َج َم َع الك َْربَ ،واَ َّن َم َع ال ُع ْسر ي ُ ْس ًرا.
َم َع َّ

يث الع ْش ُرو َن
( )20ال َحد ُ

َع ْن َابي َم ْس ُعو ٍد ُع ْق َب َة بْن َع ْم ٍرو الإَنْ َصار ِّي ال َب ْدر ِّي َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه اَنَّ ُه قَا َل:
قَا َل َر ُسو ُل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم :

اصنَ ْع َما ش ْئ َت.
اس م ْن كَلَام الن ُب َّوة الإُو َلى :ا َذا َل ْم تَ ْستَح فَ ْ
ا َّن م َّما اَ ْد َر َك ال َّن ُ
َر َواهُ ال ُب َخاري.

يث ال َحادي َوالع ْش ُرو َن
) (21ال َحد ُ

َع ْن َابي َع ْم ٍرو َ -وق َ
يل َابي َع ْم َرةَ ُ -س ْف َيا َن بْن َع ْبد ال َّله َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه اَنَّ ُه قَا َل :قُ ْل ُت
يَا َر ُسو َل ال َّله قُ ْل لي في الإ ْسلَام قَ ْول ًإ ل َإ َا ْس َا ُل َعنْ ُه َا َح ًدا َغ ْي َر َك ،قَا َل:

قُ ْل ا َم ْن ُت بال َّله ،ث ُ َّم ا ْستَق ْم.
َر َواهُ ُم ْسل ٌم
الصحبة الثقافية لحفظ العلوم الدينية « التين »
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يث ال َّثاني َوالع ْش ُرو َن
) (22ال َحد ُ

َع ْن َابي َع ْبد ال َّله الإَنْ َصار ِّي َرض َي ال َّل ُه َع ْن ُه َما:
َا َّن َر ُجلًا َس َا َل َر ُسو َل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّلم فَقَا َل:

اَ َراَيْ َت اذَا َص َّل ْي ُت ال َمكْتُوبَاتَ ،و ُص ْم ُت َر َم َضا َنَ ،واَ ْحلَ ْل ُت ال َحلَا َلَ ،و َح َّر ْم ُت
ال َح َر َامَ ،و َل ْم اَز ْد َعلَى ذَل َك َش ْيئًا ،اَاَ ْد ُخ ُل ال َج َّن َة ؟ قَا َل :
ن َ َع ْم.

َر َواهُ ُم ْسل ٌمَ .و َم ْعنَى َح َّر ْم ُت ال َح َر َام :ا ْج َتنَ ْب ُت ُهَ ،و َم ْعنَى َا ْحلَ ْل ُت ال َحلَا َل :فَ َع ْلتُ ُه ُم ْع َتق ًدا ح َّل ُه.

يث ال َّثال ُث َوالع ْش ُرو َن
) (23ال َحد ُ

َع ْن َابي َمال ٍك ال َحارث بْن َعاص ٍم الإ َ ْش َعر ِّي َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َعنْ ُه اَنَّ ُه قَا َل:
قَا َل َر ُسو ُل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم :

الط ُهو ُر َش ْط ُر الإي َمانَ ،وال َح ْم ُد ل َّله تَ ْملَاُ المي َزا َنَ ،و ُس ْب َحا َن ال َّله َوال َح ْم ُد ل َّله
الص َدقَ ُة ب ُ ْر َها ٌن،
الصلَاةُ نُو ٌرَ ،و َّ
الس َماء َوالإ َ ْرضَ ،و َّ
تَ ْملَان  -اَ ْو تَ ْملَاُ َ -ما ب َ ْي َن َّ
الص ْب ُر ضيَا ٌءَ ،والق ُْرا ُن ُح َّج ٌة َل َك اَ ْو َعلَ ْي َك ،كُل ال َّناس ي َ ْغ ُدو :فَبَائ ٌع نَف َْس ُه
َو َّ
فَ ُم ْعت ُق َها اَ ْو ُموب ُق َها.
َر َواهُ ُم ْسل ٌم.
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الراب ُع َوالع ْش ُرو َن
) (24ال َحد ُ
يث َّ

َع ْن َابي َذر الغفَار ِّي َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َعن ال َّنب ِّي َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم
في َما ي َ ْرويه َع ْن َربِّه َع َّز َو َج َّل َانَّ ُه قَا َل :

« يَا عبَادي ،انِّي َح َّر ْم ُت الظ ْل َم َعلَى نَفْسي َو َج َع ْلتُ ُه ب َ ْينَك ُْم ُم َح َّر ًما فَلَا تَ َظا َل ُموا،
يَا عبَادي ،كُلك ُْم َضال ال َّإ َم ْن َه َديْتُ ُه فَا ْستَ ْه ُدوني اَ ْهدك ُْم،
يَا عبَادي ،كُلك ُْم َجائ ٌع ال َّإ َم ْن اَ ْط َع ْمتُ ُه فا ْستَ ْطع ُموني ُا ْطع ْمك ُْم،
يَا عبَادي ،كُلك ُْم َعا ٍر ال َّإ َم ْن ك ََس ْوتُ ُه فَا ْستَك ُْسوني اَك ُْسك ُْم،
وب َجمي ًعا
يَا عبَادي ،انَّك ُْم تُ ْخطئُو َن بال َّل ْيل َوال َّن َهار َواَنَا اَغْف ُر الذنُ َ
فَا ْستَ ْغف ُروني اَغْف ْر َلك ُْم،
يَا عبَادي ،انَّك ُْم َل ْن تَ ْبلُ ُغوا ُض ِّري فَتَ ُضروني َو َل ْن تَ ْبلُ ُغوا نَفْعي فَتَ ْن َف ُعوني،
يَا عبَاديَ ،ل ْو اَ َّن اَ َّو َلك ُْم َواخ َرك ُْم َوانْ َسك ُْم َوج َّنك ُْم كَانُوا َعلَى اَ ْتقَى قَ ْلب َر ُج ٍل
َواح ٍد م ْنك ُْم َما َزا َد ذَل َك في ُم ْلكي َش ْيئًا،
يَا عبَاديَ ،ل ْو اَ َّن اَ َّو َلك ُْم َواخ َرك ُْم َوانْ َسك ُْم َوج َّنك ُْم كَانُوا َعلَى قَ ْلب اَ ْف َجر َر ُج ٍل
م ْنك ُْم َما نَق ََص ذَل َك م ْن ُم ْلكي َش ْيئًا،
يَا عبَاديَ ،ل ْو ا َّن اَ َّو َلك ُْم َواخ َرك ُْم قَا ُموا في َصع ٍيد َواح ٍد ف ََس َا ُلوني ف ََا ْع َط ْي ُت ك َُّل
واح ٍد َم ْس َا َلتَ ُه َما نَق ََص ذَل َك م َّما ع ْندي ال َّإ كَ َما ي َ ْن ُق ُص الم ْخيَ ُط اذَا ُا ْدخ َل
البَ ْح َر،
يَا عبَادي ،انَّ َما ه َي َا ْع َما ُلك ُْم ُا ْحصي َها َلك ُْم ث ُ َّم ُا َوفِّيك ُْم ايَّا َها فَ َم ْن َو َج َد َخ ْي ًرا
فَ ْليَ ْح َمد ال َّل َه َو َم ْن َو َج َد َغ ْي َر ذَل َك فَلَا يَلُو َم َّن الَّإ نَف َْس ُه».
َر َواهُ ُم ْسل ٌم.
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يث ال َخام ُس َوالع ْش ُرو َن
) (25ال َحد ُ

َع ْن َابي ذَر َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َايْ ًضا َا َّن نَا ًسا م ْن َا ْص َحاب َر ُسول ال َّله َص َّلى ال َّل ُه تَ َعا َلى
َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم
قَا ُلوا لل َّنب ِّي َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم:

الدثُور بالإ ُ ُجور :ي ُ َصلو َن كَ َما نُ َص ِّلي َوي َ ُصو ُمو َن كَ َما
يَا َر ُسو َل ال َّلهَ ،ذ َه َب اَ ْه ُل ُ
ومَ ،ويَتَ َص َّدقُو َن بف ُُضول اَ ْم َواله ْم .قَا َل :
ن َ ُص ُ
اَ َو َل ْي َس قَ ْد َج َع َل ال َّل ُه َلك ُْم َما تَ َّص َّدقُو َن:
ا َّن بك ُِّل تَ ْسبي َح ٍة َص َدقَ ًةَ ،وك ُِّل تَكْبي َر ٍة َص َدقَ ًةَ ،وك ُِّل تَ ْحم َيد ٍة َص َدقَ ًة،
َوك ُِّل تَ ْهليلَ ٍة َص َدقَ ًةَ ،واَ ْم ٍر ب ْل َم ْع ُروف َص َدقَ ًةَ ،ونَ ْه ٍي َع ْن ُم ْنكَ ٍر َص َدقَ ًة،
َوفي ب ُ ْضع اَ َحدك ُْم َص َدقَ ًة،
قَا ُلوا :يَا َر ُسو َل ال َّله ،اَي َ ْاتي اَ َح ُدنَا َش ْه َوتَ ُه َويَكُو ُن َل ُه في َها اَ ْج ٌر؟ قَا َل :
اَ َراَيْتُ ْم َل ْو َو َض َع َها في َح َرا ٍم اَكَا َن َعلَ ْيه و ْز ٌر؟
فَك ََذل َك اذَا َو َض َع َها في ال َحلَال كَا َن َل ُه َا ْج ٌر.
َر َواهُ ُم ْسل ٌم.

الساد ُس َوالع ْش ُرو َن
) (26ال َحد ُ
يث َّ

َع ْن َابي ُه َريْ َرةَ َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َانَّ ُه قَا َل :قَا َل َر ُسو ُل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم:
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الش ْم ُس:
ي ُ ْصب ُح َعلَى ك ُِّل ُسلَا َمى م َن ال َّناس َعلَ ْيه َص َدقَ ٌة ك َُّل ي َ ْو ٍم تَ ْطلُ ُع فيه َّ
الر ُج َل في َدابَّته فَتَ ْحملُ ُه َعلَ ْي َها اَ ْو تَ ْرفَ ُع َل ُه َعلَ ْي َها
تَ ْعد ُل ب َ ْي َن اثْنَ ْين َص َدقَ ٌةَ ،وتُعي ُن َّ
الصلَاة
َمتَا َع ُه َص َدقَ ٌةَ ،والكَل َم ُة ال َّط ِّيبَ ُة َص َدقَ ٌةَ ،وبك ُِّل ُخ ْط َو ٍة تَ ْمشي َها ا َلى َّ
َص َدقَ ٌةَ ،وتُم ُ
يط الإَذَى َعن ال َّطريق َص َدقَ ٌة.
َر َواهُ ال ُب َخاري َو ُم ْسل ٌم.

الساب ُع َوالع ْش ُرو َن
) (27ال َحد ُ
يث َّ
َعن ال َّن َّواس بْن َس ْم َعا َن َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه
َعن ال َّنب ِّي َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم اَنَّ ُه قَا َل :

البر ُح ْس ُن ال ُخلُقَ ،والإثْ ُم َما َح َ
اس.
اك في نَفْس َك َوكَر ْه َت اَ ْن ي َ َّطل َع َعلَ ْيه ال َّن ُ
َر َواهُ ُم ْسل ٌم.

َو َع ْن َواب َص َة بْن َم ْع َب ٍد َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه اَنَّ ُه قَا َل:
َاتَ ْي ُت َر ُسو َل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه واله َو َس َّل َم فَقَا َل:

ج ْئ َت تَ ْس َا ُل َعن الب ِّر ؟
قُ ْل ُت  :ن َ َع ْم ،قَا َل :
ا ْستَفْت قَ ْلبَ َك  ،البر َما ا ْط َم َانَّ ْت ا َل ْيه ال َّنف ُْس َوا ْط َم َا َّن ا َل ْيه ال َق ْل ُب  ،والإثْ ُم َما
الص ْدر َوا ْن ا ْفتَ َ
َح َ
اس َواَ ْفتَ ْو َك.
اك ال َّن ُ
اك في ال َّنفْس َوتَ َر َّد َد في َّ
الدارم ِّي با ْسنَا ٍد َح َس ٍن .
يث َح َس ٌنَ .ر َويْنَاهُ في ُم ْسنَ َدي الإ َما َم ْين َا ْح َم َد بْن َح ْن َب ٍل َو َّ
َحد ٌ
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يث ال َّثام ُن َوالع ْش ُرو َن
) (28ال َحد ُ

َع ْن َابي نَجي ٍح الع ْربَاض بْن َساري َ َة َرض َي ال َّل ُه تَ َعالَى َع ْن ُه اَنَّ ُه قَا َل:

وب
َو َع َظنَا َر ُسو ُل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم َم ْوع َظ ًة َوجلَ ْت م ْن َها ال ُقلُ ُ
َو َذ َرف َْت م ْن َها ال ُع ُيو ُن ،فَ ُق ْلنَا :يَا َر ُسو َل ال َّله ك ََانَّ َها َم ْوع َظ ُة ُم َو ِّد ٍع ف ََا ْوصنَا ،قَا َل :
الس ْمع َوال َّطا َعة َوا ْن تَ َا َّم َر َعلَ ْيك ُْم َع ْب ٌد،
عز َو َج َّل َو َّ
ُاوصيك ُْم بتَ ْق َوى ال َّله َّ
فَانَّ ُه َم ْن يَع ْش م ْنك ُْم ف ََسيَ َرى ا ْختلَافًا كَثي ًرا،
الراشدي َن ال َم ْهديِّي َن
فَ َعلَ ْيك ُْم ب ُس َّنتي َو ُس َّنة ال ُخلَ َفاء َّ
َعضوا َعلَ ْي َها بال َّن َواجذ،
َوايَّاك ُْم َو ُم ْح َدثَات الإُ ُمور،
فَا َّن ك َُّل ُم ْح َدث َ ٍة ب ْد َع ٌة َوك َُّل ب ْد َع ٍة َضلَا َل ٌة.
يح.
َر َواهُ ابُو َدا ُو َد َوال ِّت ْرمذي َوقَا َل َ :حد ٌ
يث َح َس ٌن َصح ٌ
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يث ال َّتاس ُع َوالع ْش ُرو َن
) (29ال َحد ُ

َع ْن ُم َعاذ بْن َجبَ ٍل َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه قَا َل:

قُ ْل ُت يَا َر ُسو َل ال َّله اَ ْخب ْرني ب َع َم ٍل يُدخلُني ال َج َّن َة َويُبَاع ُدني َعن ال َّنار ،قَا َل :
َلق َْد َس َا ْل َت َع ْن َعظي ٍم َوانَّ ُه َليَس ٌير َعلَى َم ْن ي َ َّس َرهُ ال َّل ُه تَ َعا َلى َعلَ ْيه :تَ ْع ُب ُد ال َّل َه ل َإ
وم َر َم َضا َنَ ،وتَ ُحج ال َب ْي َت.
تُ ْشر ُك به َش ْيئًاَ ،وتُق ُيم َّ
الصلَاةََ ،وتُؤتي َّ
الزكَاةََ ،وتَ ُص ُ
ثُ َّم قَا َل :
الص َدقَ ُة تُ ْطف ُئ ال َخطيئَ َة كَ َما
الص ْو ُم ُج َّن ٌةَ ،و َّ
اَل َإ اَ ُدل َك َعلَى اَبْ َواب ال َخ ْير؟ َّ :
الر ُجل في َج ْوف ال َّل ْيل.
ي ُ ْطف ُئ ال َم ُاء ال َّنا َرَ ،و َصلَاةُ َّ
3
اج ِعَ ﴾...ح َّتى بَلَ َغ ﴿ ...يَ ْع َملُونَ ﴾
ض ِ
ث ُ َّم تَلَا  ﴿ :تَت َ َجافَى ُجنُوبُ ُه ْم َع ِن ال َم َ
ث ُ َّم قَا َل :اَلَإ ُا ْخب ُر َك ب َر ْاس الإ َ ْمر َو َع ُموده َوذ ْر َوة َسنَامه؟
قُ ْل ُت :بَلَى يَا َر ُسو َل ال َّله .قَا َل :
الصلَاةَُ ،وذ ْر َوةُ َسنَامه الج َها ُد
َر ْا ُس الإ َ ْمر الإ ْسلَ ُامَ ،و َع ُمو ُدهُ َّ
ثُ َّم قَا َل  :اَل َإ ُاخب ُر َك بملَاك ذَل َك كُ ِّله ؟
قُ ْل ُت :بَلَى يَا َر ُسو َل ال َّله ،ف ََا َخ َذ بل َسانه َوقَا َل :
ك َُّف َعلَ ْي َك َه َذا.
قُ ْل ُت :يَانَب َّي ال َّلهَ ،وانَّا َل ُم َؤا َخ ُذو َن ب َما نَتَكَ َّل ُم به ؟ فَقَا َل :
ُ
اجعِ يَ ْدعُونَ َربَّ ُه ْم خ َْوفًا َو َ
ي لَ ُهم ِمن
ض ِ
ع ِن ْال َم َ
﴿ 3تَت َ َجافَ ٰى ُجنُوبُ ُه ْم َ
ط َمعًا َو ِم َّما َرزَ ْقنَاهُ فَ ََل ت َ ْعلَ ُم نَ ْفس َّما أ ْخ ِف َ
قُ َّرةِ أ َ ْعي ٍُن َجزَ ا ًء بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُونَ ﴾ (السجدة )١٧-١٦ ،
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اس في ال َّنار َعلَى ُو ُجوهه ْم  -اَ ْو قَا َلَ :علَى
ثَكلَ ْت َك ُام َكَ ،و َه ْل يَكُب ال َّن َ
َمنَاخره ْم  -ال َّإ َح َصائ ُد اَ ْلسنَته ْم؟
يح.
َر َواهُ ال ِّت ْرمذي َوقَا َلَ :حد ٌ
يث َح َس ٌن َصح ٌ

يث ال َّثلَاث ُو َن
) (30ال َحد ُ

َع ْن َابي ثَ ْعلَ َب َة ال ُخ َشن ِّي ُج ْرثُوم بْن نَاش ٍر َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه
َع ْن َر ُسول ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم اَنَّ ُه قَا َل :

ا َّن ال َّل َه تَ َعا َلى فَ َر َض فَ َرائ َض فَلَا تُ َض ِّي ُعو َهاَ ،و َح َّد ُح ُدو ًدا فَلَا تَ ْعتَ ُدو َها،
َو َح َّر َم اَ ْشيَ َاء فَلَا تَ ْنتَهكُو َهاَ ،و َسك ََت َع ْن اَ ْشيَ َاء َر ْح َم ًة َلك ُْم َغ ْي َر ن ْسيَا ٍن
فَلَا تَ ْب َحثُوا َع ْن َها.
الدا َرقُ ْطني َو َغ ْي ُرهُ.
يث َح َس ٌن َر َواهُ َّ
َحد ٌ

يث ال َحادي َوال َّثلَاث ُو َن
( )31ال َحد ُ

الساعد ِّي َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َعنْ ُه اَنَّ ُه قَا َل
َع ْن َابي ال َع َّباس َس ْهل بْن َس ْع ٍد َّ
َج َاء َر ُج ٌل ا َلى ال َّنب ِّي َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم فَقَا َل:

اس :فَقَا َل:
يَا َر ُسو َل ال َّلهُ ،د َّلني َعلَى َع َم ٍل اذَا َعم ْلتُ ُه اَ َح َّبني ال َّل ُه َواَ َح َّبني ال َّن ُ
اس.
از َه ْد في الدنْيَا يُح َّب َك ال َّل ُهَ ،وا ْز َه ْد في َما ع ْن َد ال َّناس يُح َّب َك ال َّن ُ
يث َح َس ٌن َ ،ر َواهُ ابْ ُن َما َج ْه َو َغ ْي ُرهُ ب َا َسان َيد َح َسنَ ٍة.
َحد ٌ
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يث ال َّثاني َوال َّثلَاث ُو َن
( )32ال َحد ُ

َع ْن َابي َسع ٍيد َس ْعد بْن َمالك بْن سنَا ٍن ال ُخ ْدر ِّي َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه
َا َّن َر ُسو َل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم قَا َل:

ل َإ َض َر َر َول َإ ض َرا َر.
الدا َرقُ ْطني َو َغ ْي ُر ُه َما ُم ْسنَ ًدا.
يث َح َس ٌنَ ،ر َواهُ ابْ ُن َما َج ْه َو َّ
َحد ٌ

َو َر َواهُ َمال ٌك في ال ُم َو َّطا ُم ْر َسلًا َع ْن َع ْمرو بْن ي َ ْحيَى َع ْن َابيه َعن ال َّنب ِّي َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله
َو َس َّل َم ،ف ََا ْسق ََط َابَا َسع ٍيدَ ،و َل ُه ُط ُر ٌق يُق َِّوي ب َ ْع ُض َها ب َ ْع ًضا.

يث ال َّثال ُث َوال َّثلَاث ُو َن
( )33ال َحد ُ

س َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َما َا َّن َر ُسو َل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه واله َو َس َّل َم قَا َل:
َعن ابْن َع َّبا ٍ

اس ب َد ْع َوا ُه ْم ل َإ َّد َعى ر َجا ٌل اَ ْم َوا َل قَ ْو ٍم َود َم َاء ُه ْمَ ،لكن البَ ِّينَ ُة َعلَى
َل ْو ي ُ ْع َطى ال َّن ُ
ال ُم َّدعي َواليَمي ُن َعلَى َم ْن اَنْكَ َر.
الصحي َح ْين.
َحد ٌ
يث َح َس ٌنَ ،ر َواهُ ال َب ْي َهقي َو َغ ْي ُرهُ َهكَ َذاَ ،وب َ ْع ُض ُه في َّ
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الراب ُع َوال َّثلَاث ُو َن
( )34ال َحد ُ
يث َّ

َع ْن َابي َسع ٍيد ال ُخ ْدر ِّي َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه اَنَّ ُه قَا َل:
َسم ْع ُت َر ُسو َل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم ي َ ُقو ُل:

َم ْن َراَى م ْنك ُْم ُم ْنكَ ًرا فَ ْل ُي َغ ِّي ْرهُ بيَده،
فَا ْن َل ْم يَستَط ْع فَبل َسانه ،فَا ْن َل ْم يَستَط ْع فَبقَلبه َوذَل َك اَ ْض َع ُف الإي َمان.
َر َواهُ ُم ْسل ٌم.

يث ال َخام ُس َوال َّثلَاث ُو َن
( )35ال َحد ُ

َع ْن َابي ُه َريْ َرةَ َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َانَّ ُه قَا َل :قَا َل َر ُسو ُل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم:

ل َإ تَ َحا َس ُدواَ ،ول َإ تَنَا َج ُشوا َول َإ تَبَاغ َُضواَ ،ول َإ تَ َداب َ ُرواَ ،ول َإ يَب ْع ب َ ْع ُضك ُْم َعلَى
ضَ ،وكُونُوا عبَا َد ال َّله ا ْخ َوان ًا ،ال ُم ْسل ُم اَ ُخو ال ُم ْسلم ل َإ ي َ ْظل ُم ُه َول َإ ي َ ْخ ُذ ُل ُه
ب َ ْيع ب َ ْع ٍ
اث َم َّرا ٍ
ت  -ب َح ْسب
َول َإ ي َكْذب ُ ُه َول َإ ي َ ْحق ُرهُ ،ال َّت ْق َوى ٰه ُهنَا َ -ويُشي ُر ا َلى َص ْدره ثَلَ َ
الش ِّر اَ ْن ي َ ْحق َر اَ َخاهُ ال ُم ْسل َم ،كُل ال ُم ْسلم َعلَى ال ُم ْسلم َح َر ٌامَ :د ُم ُه
ا ْمرى ٍء م َن َّ
َو َما ُل ُه َوع ْر ُض ُه.
َر َواهُ ُم ْسل ٌم.
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الساد ُس َوال َّثلَاث ُو َن
( )36ال َحد ُ
يث َّ

َع ْن َابي ُه َريْ َرةَ َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َعن ال َّنب ِّي َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم َانَّ ُه قَا َل:

َم ْن نَ َّف َس َع ْن ُم ْؤم ٍن ك ُْرب َ ًة م ْن كُ َرب الدنْيَا نَ َّف َس ال َّل ُه َع ْن ُه ك ُْرب َ ًة م ْن كُ َرب ي َ ْوم
القيَا َمةَ ،و َم ْن ي َ َّس َر َعلَى ُم ْعس ٍر ي َ َّس َر ال َّل ُه َعلَ ْيه في الدنْيَا َوالإخ َرةَ ،و َم ْن َستَ َر
ُم ْسل ًما َستَ َرهُ ال َّل ُه في الدنْيَا َوالإخ َرةَ ،وال َّل ُه في َع ْون ال َع ْبد َما كَا َن ال َع ْب ُد في
َع ْون اَخيهَ ،و َم ْن َسلَ َك َطري ًقا يَلتَم ُس فيه ع ْل ًما َس َّه َل ال َّل ُه به َطري ًقا ا َلى ال َج َّنة،
وم في ب َ ْي ٍ
اب ال َّله َوي َتَ َدا َر ُسونَ ُه ب َ ْينَ ُه ْم الَّإ
ت م ْن ب ُ ُيوت ال َّله ي َ ْتلُو َن كتَ َ
َو َما ا ْجتَ َم َع قَ ٌ
الر ْح َم ُة َو َح َّف ْت ُه ُم ال َملَائكَ ُة َو َذكَ َر ُه ُم ال َّل ُه تَ َعا َلى
نَ َز َل ْت َعلَ ْيه ُم َّ
السكينَ ُة َوغَشيَ ْت ُه ُم َّ
في َم ْن ع ْن َدهَُ ،و َم ْن ب َ َّط َا به َع َملُ ُه َل ْم ي ُ ْسر ْع به نَ َس ُب ُه.
َر َواهُ ُم ْسل ٌم ب َه َذا ال َّل ْفظ.

الصحبة الثقافية لحفظ العلوم الدينية « التين »

| Damas Cultural Society © 2018 | damas.nur.nu

متن الإربعين النووية في احاديث خير البرية | 25

الساب ُع َوال َّثلَاث ُو َن
( )37ال َحد ُ
يث َّ
س َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َما َع ْن َر ُسول ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم
َعن ابْن َع َّبا ٍ
في َما ي َ ْرويه َع ْن َربِّه تَ َبا َر َك َوتَ َعا َلى اَنَّ ُه قَا َل:

الس ِّيئَات ثُ َّم ب َ َّي َن ذَل َك ،فَ َم ْن َه َّم ب َح َسنَ ٍة فَلَ ْم ي َ ْع َم ْل َها
ا َّن ال َّل َه كَتَ َب ال َح َسنَات َو َّ
كَتَبَ َها ال َّل ُه ع ْن َد ُه َح َسنَ ًة كَاملَ ًةَ ،وا ْن َه َّم ب َها فَ َعملَ َها كَتَ َب َها ال َّل ُه ع ْن َد ُه َع ْش َر َح َسنَا ٍ
ت
ف ا َلى َا ْض َعا ٍ
ا َلى َس ْبعمائَة ض ْع ٍ
ف كَثي َر ٍةَ ،وا ْن َه َّم ب َس ِّيئَ ٍة فَلَ ْم ي َ ْع َم ْل َها كَتَبَ َها ال َّل ُه
ع ْن َدهُ َح َسنَ ًة كَاملَ ًةَ ،وا ْن َه َّم ب َها فَ َعملَ َها كَتَبَ َها ال َّل ُه َس ِّيئَ ًة.
َر َواهُ ال ُب َخاري َو ُم ْسل ٌم في َصحي َح ْيه َما ب َهذه ال ُح ُروف.

اك ا َلى َعظيم لُ ْطف ال َّله تَ َعا َلىَ ،وتَ َا َّم ْل َهذه الإ َ ْلف َ
فَانْ ُظ ْر َاخي َو َّف َقنَا ال َّل ُه َوايَّ َ
َاظَ ،وقَ ْو ُل ُه (ع ْن َدهُ)
الس ِّيئَة ا َّلتي
ا َشا َرةٌ ا َلى الإ ْعتنَاء ب َهاَ ،وقَ ْو ُل ُه (كَاملَ ًة) لل َّت ْاكيد َو ش َّدة الإ ْعتنَاء ب َهاَ ،وقَا َل في َّ
َه َّم ب َها ثُ َّم تَ َركَ َها (كَتَ َب َها ال َّل ُه ع ْن َدهُ َح َسنَ ًة كَاملَ ًة) ،ف ََاك ََّد َها بـ(كَاملَ ًة) َوا ْن َعملَ َها كَتَ َب َها َس ِّيئَ ًة
َواح َدة ً ،ف ََاك ََّد تَقْليلَ َها بـ( َواح َدة ً) َو َل ْم ي ُ َؤك ِّْد َها بـ(كَاملَ ًة) .فَل َّله ال َح ْم ُد َوالم َّن ُةُ ،س ْب َحانَ ُه لَإ نُ ْحصي
يق.
ثَنَ ًاء َعلَ ْيهَ ،وبال َّله ال َّت ْوف ُ
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يث ال َّثام ُن َوال َّثلَاثُو َن
( )38ال َحد ُ

َع ْن َابي ُه َريْ َرةَ َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َانَّ ُه قَا َل :قَا َل َر ُسو ُل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم:

ا َّن ال َّل َه تَ َعا َلى قَا َل:
« َم ْن َعا َدى لي َول ًّيا فَق َْد ا َذنْتُ ُه بال َح ْرب،
َو َما تَق ََّر َب ا َل َّي َع ْبدي ب َش ْي ٍء اَ َح َّب ا َل َّي م َّما ا ْفتَ َر ْضتُ ُه َعلَ ْيه،
َول َإ ي َ َزا ُل َع ْبدي يَتَق ََّر ُب ا َل َّي بال َّن َوافل َح َّتى ُاح َّب ُه،
فَاذَا اَ ْحبَ ْبتُ ُه كُ ْن ُت َس ْم َع ُه ا َّلذي ي َ ْس َم ُع به َوب َ َص َرهُ ا َّلذي ي ُ ْبص ُر به
َوي َ َدهُ ا َّلتي ي َ ْبط ُش ب َها َور ْجلَ ُه ا َّلتي ي َ ْمشي ب َها،
َو َلئ ْن َس َا َلني ل َإ ُ ْعطيَ َّن ُهَ ،و َلئن ا ْستَ َعاذَني ل َإُع َيذنَّ ُه».
َر َواهُ ال ُب َخاري.

يث ال َّتاس ُع َوال َّثلَاث ُو َن
( )39ال َحد ُ

س َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َما َا َّن َر ُسو َل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم قَا َل:
َعن ابْن َع َّبا ٍ

ا َّن ال َّل َه تَ َجا َو َز لي َع ْن ُا َّمتي ال َخ َط َا َوال ِّن ْسيَا َن َو َما ا ْستُكْر ُهوا َعلَ ْيه.
يث َح َس ٌن َر َواهُ ابْ ُن َما َج ْه َوال َب ْي َهقي َو َغ ْي ُر ُه َما.
َحد ٌ
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يث الإ َ ْرب َ ُعو َن
( )40ال َحد ُ

َعن ابْن ُع َم َر َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َما َانَّ ُه قَا َل:
َا َخ َذ َر ُسو ُل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم ب َم ْنكبي فَقَا َل:

يب اَ ْو َعاب ُر َسبي ٍل.
كُ ْن في الدنْيَا ك ََانَّ َك غَر ٌ
َوكَا َن ابْ ُن ُع َم َر َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َما يَقُو ُل:

الصبَ َاحَ ،واذَا اَ ْص َب ْح َت فَلَا تَ ْنتَظر ال َم َس َاءَ ،و ُخ ْذ م ْن
اذَا اَ ْم َس ْي َت فَلَا تَ ْنتَظر َّ
ص َّحت َك ل َم َرض َكَ ،وم ْن َحيَات َك ل َم ْوت َك.
َر َواهُ ال ُب َخاري.

يث ال َحادي َوالإ َ ْرب َ ُعو َن
( )41ال َحد ُ

َع ْن َابي ُم َح َّم ٍد َع ْبد ال َّله بْن َع ْمرو بْن ال َعاص َرض َي ال َّل ُه تَ َعا َلى َع ْن ُه َما َانَّ ُه قَا َل:
قَا َل َر ُسو ُل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم:

ل َإ ي ُ ْؤم ُن اَ َح ُدك ُْم َح َّتى يَكُو َن َه َواهُ تَبَ ًعا ل َما ج ْئ ُت به.
يحَ ،ر َويْنَاهُ في كتَاب ال ُح َّجة با ْسنَا ٍد َصحي ٍح.
َحد ٌ
يث َصح ٌ
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يث ال َّثاني َوالإ َ ْرب َ ُعو َن
( )42ال َحد ُ

س َرض َي ال َّل ُه َع ْن ُه تَ َعا َلى قَا َلَ :سم ْع ُت َر ُسو َل ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َعلَ ْيه َواله َو َس َّل َم يَقُو ُل:
َع ْن َانَ ٍ

قَا َل ال َّل ُه تَ َعا َلى:
« يَا ابْ َن اَ َد َم ،انَّ َك َما َد َع ْوتَني َو َر َج ْوتَني َغ َف ْر ُت َل َك َعلَى َما كَا َن م ْن َك َول َإ ُابَالي،
الس َماء ثُ َّم ا ْستَ ْغ َف ْرتَني َغ َف ْر ُت َل َك،
يَا ابْ َن اَ َد َم َل ْو بَلَ َغ ْت ُذنُوب ُ َك َعنَا َن َّ
يَا ابْ َن اَ َد َم انَّ َك َل ْو اَتَ ْيتَني ب ُق َراب الإ َ ْرض َخ َطايَا ثُ َّم َلقيتَني ل َإ تُ ْشر ُك بي َش ْيئًا
لَإَتَ ْيتُ َك ب ُق َراب َها َم ْغف َرة ً» .
يح.
َر َواهُ ال ِّت ْرمذي َوقَا َلَ :حد ٌ
يث َح َس ٌن َصح ٌ
تم متن الإربعين النووية
والمحد لله رب العالمين
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أسانيد األربعني النووية
لمحي الس ّنة ،شمس الملة ،قبلة الطلبة ومنار الإرشاد العلامة المحقق والبحر المتدفق

الل تعاىل
معايل السيد ال ّ
شيخ حممد أيب اهلدى اليعقويب احلسين ٕاالدريسي حفظه ّ

ونفعنا بمحبته وافاض علينا من علومه واسراره
قال:
واعلى اسانيدنا الى الإمام النووي بالإجازة الصحيحة الرابطة * هي باحدى عشرة واسطة
بروايتنا عن
الشام الشيخ ُم َح َّم ٍد ابي ال ُي ْسر عابدي َن باجازته ال َخ ِّط َية م ْن
(ُ )١١م ْفتي َّ
السيد َا ْح َم َد بْن عبد ال َغن ِّي بْن ُع َم َر عابدي َن َع ْن
(َ )١٠ج ِّده امين ال َف ْت َوى َّ
الرحمن بْن ُم َح َّم ٍد الكُ ْزب َر ِّي ال َحفيد عن
(ُ )٩م ْسند الدنْيا عبد َّ
وبي عن
(ُ )٨م ْص َط َفى بْن ُم َح َّم ٍد َّ
تي الإي ِّ
الر ْح َم ِّ
ني بْن ا ْس َ
سي عن
ماعيل ال َّناب ُ ْل ِّ
( )٧الشيخ عبد ال َغ ِّ
الدين ُم َح َّمد بْن ُم َح َّم ٍد ال َغ ّز ِّي عن
( )٦الإمام نَ ْجم ِّ
زي عن
( )٥والده الحافظ ب َ ْدر ِّ
الدين ُم َح َّمد بْن ُم َح َّم ٍد ال َغ ِّ
صاري عن
( )٤شيخ الإسلام َزكَريَّا بْن ُم َح َّم ٍد الإنْ ِّ
لاني عن
( )٣الحافظ ابي ال َف ْضل ا ْح َم َد بْن َعلي َّ
الشهير بابْن َح َج ٍر ال َع ْس َق ِّ
الدين بْن َجما َع َة عن
( )٢ع ِّز ِّ
( )١والده ال َب ْدر ابْن َجما َع َة عن
وي
الإمام ال َّن َو ِّ
رضي الله تعالى عنهم اجمعين
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ويروي ( )٣الحافظ العسقلاني عن ( )٢ابي هريرة ابن الحافظ الذهبي عن ( )١ابي الحسن
علاء الدين علي بن ابراهيم بن داود العطار عن النووي * وقراها الحافظ العسقلاني على
ابن عقيل البالسي * بسماعه على عبد الرحمن بن محمد بن عبد الهادي * بسماعه على
النووي * ويروي البدر الغزي عن الحافظ جلال الدين السيوطي * عن علم الدين البلقيني
عن ابي اسحاق التنوخي عن ابن العطار عن النووي * وقد قراها العطار على الإمام النووي
في مجلس واحد يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر رمضان سنة ثلاث و سبعين و ستمائة
الر َواحية بدمشق * ويرويها زكريا الإنصاري عن عز الدين عبد الرحيم بن ال ُفرات
بالمدرسة َّ

عن تاج الدين السبكي عن الحافظ المزي عن النووي * ونرويها بالإجازة عن مفتي المالكية
بدمشق السيد ُمحمد المكي الكَتاني وقراتها على من قراها عليه وهو العلامة الوالد الشيخ

ابراهيم اليعقوبي وعليه كانت قراءتي وبه تخرجي * عن الشهاب احمد بن ُمحمد ال َحضراوي

حسب الله المكي و عبد الجليل َّبراده المدني و غيرهم * عن الشيخ
و ُمحمد بن سليمان ْ

الدهلوي عن والده ابي سعيد و ُمحمد اسحاق بن افضل الدهلوي عن عبد العزيز
عبد الغني ِّ
العمري عن ابيه كوكب الديار الهندية شاه ولي الله احمد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي

باسانيده كما في ثبته الإرشاد * وقد قرات الإربعين النووية على العلامة الوالد رحمه الله
تعالى مرارا * وهو قراها على الشيخ احمد بن محمد بن ي َ ِّلس التلمساني عن المحدث الإكبر
الشيخ بدر الدين الحسني عن الشيخ محمد ابي الخير الخطيب عن والده الشيخ عبد القادر

الخطيب عن الكزبري الحفيد * وارويها عن العلامة الإمير الكبير المالكي صاحب ثبت سد
الإرب من علوم الإسناد و الإدب عاليًا بثلاث وسائط بروايتي عن السيد المكي الكتاني عن

محدث الحجاز الشيخ فالح بن ُمحمد الظاهري عن علي بن عبد الحق ال ُقوصي عن الإمير
يضا عن المكي الكتاني اجازة وقراتها على من قراها
الكبير * واروي الإربعين النووية ا ً

عليه (وهذا كالسماع عليه) عن احمد البرزنجي عن والده اسماعيل بن زين العابدين عن
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صالح بن ُمحمد العمري الفلاني عن شمس الدين ُمحمد بن ُمحمد المغربي المدني عن

مسند الحجاز عبد الله بن سالم البصري المكي عن شمس الدين ُمحمد بن علاء الدين
البابلي * عن سالم بن ُمحمد السنهوري * عن نجم الدين ُمحمد بن احمد ال َغيطي قراءة

عليه * عن زكريا الإنصاري قراءة عليه * قال  :قراتُها على ابي اسحاق الشروطي * اخبرنا
ابو عبد الله ُمحمد بن احمد بن علي الر َّفاء * اخبرنا ال َعلَم ابو الربيع سليمان بن سالم الغزي

* اخبرنا ابو الحسن علي بن ابراهيم بن داود العطار * بسماعه على النووي.

وقد قلت في مدح الإمام النووي رحمه الله في قصيدتي المسماة ( ُم ْط َر ٌف وتالد من مجد

دمشق الخالد) وهي في سبعمائة بيت في فصل بيان اعلام دمشق من العلماء:

مام الذي ارتقى * لإعلى العلا والمجد اذ قد تزهدا
وفيها النواوي الإ ُ
سر َدا
خضم
ْ
تصانيفه ٌ
تلاطمت * مسائله اذ جاء بالشرح ُم َ
بحر ٌ

تبردا
نفوس وبالإذكار ٌ
فكم برياض الصالحي َن قد اهتدت * ٌ
قلب َّ
وبستانه للعارفين حديقة * بها كل ذي لب وقلب تمددا

ودرته شرح الصحيح لمسلم * وبالإربعين الغر جم ًعا تفردا
ومنهاجه للشافعية عمدةٌ * تخ َّير فيه راج َح القول ُم ْع َضدا
رضي الله عن الإمام النووي
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