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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

أكمل لو الديانة وأدى بو  ,م من ربو بأعظم النعمادلكر  ,احلمد هلل باعث خري خلقو إىل خري األمم     
 .فصلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم وبارك عليو وعليهم وكّرم ,األمانة فرتكنا على البيضاء ظاىرة بال خفاء

 أما بعد ,,

 يفذكر األحاديث ادلؤلفة من كلمتني  ؛النبويرللس الدرس بادلسجد  يفليو إفإن مما جرى التنبيو       
أقتبس من مشكاة السنة النبوية أربعني حديثا رلتبـى ليكون أمنوذجا حببت أن أفالصورة اإلمالئية, 

 ,ادلعاينوجاللة  ادلبايناجلامع بني وجازة  ؛النقيوثراء مورده  النبوييطلع منو على مبلغ البيان  ,حيتذى
وبينُت مراتب روايتها نصيحة  ,ملتزما أن يكون ورودىا كذلك فيما ُعزَِيت اليو من تصانيف احملدثني

 .السنّ راجيا من اهلل األجر  ياألبتثوسقتها مرتبة وفق حروف ادلعجم  ,للمسلمني

 _الحديث األول: -

اهلل عنو  يرضادلعجم الكبري عن عبدالرمحن بن جارية  يف الطرباينأبرِدوا بالظهر" أخرجو "حديث: 
لكنو عند  ,سناده صحيحإو اهلل عنهما  يرضر وأخرجو ابن ماجو عن عبداهلل بن عم سناده ضعيف,إو 

 ."ر من فيح جهنماحلبلفظ "إذا اشتد احلر فأبرِدوا بالظهر فإن شدة  يالبخار 

 _:يالثانالحديث  -

سناده إو صلى اهلل عليو وسلم  النيبمحد عن رجل من أصحاب أ"اجتنب الغضب" أخرجو  :حديث
 ضعيف.

 _الحديث الثالث: -

 يوالرتمذ ,اهلل عنو يرضعن سعد بن أىب وقاص  يوالنسائبوداود أ" أخرجو "أحِّد أحِّد :حديث
واألشبو بالصواب , صاحل الزيات عنهما أيبومدار احلديثني على  ,اهلل عنو يرضىريرة  أيبعن  يوالنسائ

 .اهلل عنو واسناده صحيح يرضوقاص  أيبأنو من حديث سعد بن 
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 _الحديث الرابع: -

 .سناده صحيحإو اهلل عنو  يرضأرحاَمكم" أخرجو ابن حبان عن أنس بن مالك "أرحاَمكم  :حديث

 _الحديث الخامس: -

ِقيُكم" أخرجو مسلم عن جرير بن عبداهلل : حديث  .اهلل عنو يرض"أرُضوا ُمَصدِّ

 _الحديث السادس: -

سناده إو اهلل عنو  يرضمعجمو األوسط عن أنس بن مالك  يف الطرباين"استِعن بيمينك" أخرجو : حديث
 ضعيف جدا.

 _الحديث السابع: -

سناده إو اهلل عنو  يرضعن معاوية بن أىب سفيان  يوالنسائ"اشَفُعوا تُؤَجُروا" أخرجو أبو داود : حديث
 صحيح.

 _الحديث الثامن: -

ورواه ابن  ,سناده ضعيفإو اهلل عنو  يرضنس بن مالك أعن  يالرتمذ"اعِقلَها وتوَكل" رواه : حديث
 .يالعراقوَجوََّد إسناَده  ,خردية وابن حبان واحلاكم عن عمرو بن أمية

 _الحديث التاسع: -

سناده إو اهلل عنها  يرضحلية األولياء عن عائشة  يف األصبهاين"أكرُِموا الشعر" أخرجو أبو نعيم : حديث
 األمر بإكرام الشعر أحاديُث عدة يثبت هبا ادلعىن ادلذكور. ويف ضعيف.

 _العاشر: الحديث -

سناده إو اهلل عنو  يرضمسند الشهاب عن أنس بن مالك  يف يالقضاع"األمانُة غىن" أخرجو : حديث
 ضعيف.
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 _الحديث الحادى عشر: -

 .اهلل عنو يرضومسلم عن أنس بن مالك  يالبخار "األديََن فاألديََن" أخرجو : حديث

 _عشر: يالثانالحديث  -

سناده إو اهلل عنهما  يرضمعجميو الكبري والصغري عن ابن عمر  يف الطرباين"تـَنَـقَّو وتـََوقَّو" أخرجو  :حديث
 ضعيف.

 _ث عشر:لالحديث الثا -

سناده إو اهلل عنو  يرضادلعجم الكبري عن ادلهاجر بن قنفذ  يف الطرباين"الثالُث ملعون" أخرجو  :حديث
 ضعيف.

 _الحديث الرابع عشر: -

, سناده ضعيفإو اهلل عنهما  يرضمعجمو عن ابن عباس  يف األعرايب"احلج عرفة" أخرجو ابن  :حديث
األربعة من  وىو عند ,سناده صحيحإو مسنده موقوفا بلفظ "احلج عرفة والعمرة الطواف"  يفورواه مسدد 

يلِ حديث عبدالرمحن   .سناده صحيحإو بلفظ أًب  يالدِّ

 _الحديث الخامس عشر: -

 اهلل عنهم. يرضىريرة  أيبو ومسلم عن جابر بن عبداهلل  يالبخار "احلرب َخَدَعة" أخرجو  :حديث

 _الحديث السادس عشر: -

اهلل عنو  يرض ينصار األمسعود  يبأمعجمو الكبري عن  يف الطرباين"اخلالة والدة" أخرجو  :حديث
وذلما شاىد  ,سناده ضعيف جداإو اهلل عنو  يرضىريرة  أيبالضعفاء عن  يف يوالُعَقيل ,سناده ضعيفإو 

 .سناده جيدإو محد أطول فيو اجلملة ادلذكورة رواه أاهلل عنو بسياق  يرض يعلمن حديث 
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 _الحديث السابع عشر: -

اهلل عنو وىو  يرضمسند الفردوس عن أنس بن مالك  يف يالديلمى شهادة" أخرجو احلمَّ " :حديث
  .حديث موضوع

 _الحديث الثامن عشر: -

اهلل عنها  يرضالسنن الكربى وابن ماجو عن عائشة  يف يالنسائ" أخرجو يفانتصر "ُدوَنِك  :حديث
 سناده حسن.إو 

 _الحديث التاسع عشر: -

سناده إو اهلل عنو  يرضمسنده عن العباس بن عبدادلطلب  يف"الذبيح إسحاق" أخرجو البزار  :حديث
 ضعيف.

 _الحديث العشرون: -

 سناده ضعيف جدا.إو اهلل عنو  يرضىريرة  أيبالضعفاء عن  يف يالعقيل"الركُن يَـمـاٌن" أخرجو  :حديث

 _والعشرون: يالحادالحديث  -

 ,اهلل عنو يرضحديث عن الرباء بن عازب  يفالنهُر" أخرجو زلمد بن العباس البزار  ي  الـسَّـرِ " :حديث
"قد جعل ربك : قولو تعاىل يفصلى اهلل عليو وسلم  النيبمعجمو الصغري عنو عن  يف الطرباينخرجو أو 

 حتتك سريا" قال النهر, ورواه احلاكم موقوفا وىو الصواب.

 _والعشرون: يالثانالحديث  -

ـياُع حرام" أخرجو  :حديث  سناده ضعيف.إو اهلل عنو  يرض ياخلدر سعيد  أيبمحد عن أ"الـشِّ

 _الحديث الثالث والعشرون: -

موسى  أيبمسند الفردوس عن  يف يوالديلمالرتغيب  يف"الصرب رضا" أخرجو ابن شاىني  :حديث
 سناده ضعيف.إو اهلل عنو  يرض ياألشعر 
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 _الحديث الرابع والعشرون: -

اهلل  يرضتفاسريىم عن عائشة  يفحاًب وابن َمرَدَويو  أيب"الطوفان ادلوت" أخرجو ابن جرير وابن  :حديث
 سناده ضعيف.إو عنها 

 _الحديث الخامس والعشرون: -

اهلل عنو  يرضمسعود  أيبمعجميو األوسط والصغري عن  يف الطرباين"الـِعَدُة َدين" أخرجو  :حديث
 سناده ضعيف جدا.إو 

 _الحديث السادس والعشرون: -

 يف األصبهاينوأبو الشيخ  يّ الليثمعجمو األوسط عن قَـَباث  يف الطرباين"العِـَدُة عطية" أخرجو  :حديث
 سنادامها واىيان.إو اهلل عنو  يرضأمثال احلديث عن عبداهلل بن مسعود 

 _الحديث السابع والعشرون: -

سناده إو اهلل عنهما  يرض"عليكم بالنََّسالن" أخرجو ابن خزدية واحلاكم عن جابر بن عبداهلل  :حديث
 صحيح.

 _الحديث الثامن والعشرون: -

سناده إو مسنده عن الرباء بن عازب مرفوعا وموقوفا  يف يادلوصل"الَغَنُم بركة" أخرجو أبو يعلى  :حديث
 ادلرفوع من حديث مجاعة من الصحابة. يفوأصلو معروف  ,حسن

 _الحديث التاسع والعشرون: -

الباب  ويف ,سناده ضعيفإو اهلل عنهما  يرضعن ابن عباس  يالرتمذ"الفـَِخـُذ عـورة " أخرجو  :حديث
 عن مجاعة من الصحابة ال ختلوا أحاديثهم من ضعف.
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 _الحديث الثالثون: -

سناده إو اهلل عنو  يرض يالطائفبراىيم إمعجمو الكبري عن  يف الطرباين"قابوا النِّـعال" أخرجو  :حديث
 ضعيف.

 _والثالثون: يالحادالحديث  -

 سناده حسن.إو اهلل عنهما  يرضبو داود عن عبداهلل بن عمر أ"قَـفلَـٌة كغزوة" أخرجو  :حديث

 _والثالثون: يالثانالحديث  -

 .اهلل عنهما واسناده ضعيف جدا يرض يعلعن احلسني بن  قطن"الـَقـَلُس َحَدث" أخرجو الدار  :حديث

 _:الحديث الثالث والثالثون - 

 يالفوائد عن أنس بن مالك رض يف يهتذيب اآلثار ودتَـّاٌم الراز  يف يُكحُل وتٌر" أخرجو الطرب "ال :حديث
 .سناده صحيحإكتابو ادلذكور عنو موقوفا و   يف يورواه الطرب  ,سناده ضعيفإاهلل عنو و 

 _:الحديث الرابع والثالثون -

  .اهلل عنو يىريرة رض عن ايب ي"ال تغضب" رواه البخار  :حديث

 _:ث الخامس والثالثونالحدي -

 .سناده ضعيفإاهلل عنو و  يأخرجو البزار عن سعيد بن زيد رض "للجاِر حق" :حديث

 _:الحديث السادس والثالثون -

سناده إاهلل عنو و  يوقاص رض يبأالبزار وصححو احلاكم عن سعد بن  "ادلؤمن ُمـَكـفِّـر" أخرجو :حديث
 .ضعيف
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 _:الحديث السابع والثالثون -

اهلل عنهما  يري واألوسط عن عبداهلل بن عمر رضمعجميو الكب يف أخرجو الطرباين لِينَـا ِمـنَّـا""َمـَوا :حديث
 .واسناده ضعيف

 _:الحديث الثامن والثالثون -

ُتَـنَـعِّـل  :حديث
وأبو  ,طبقات األصفهانيني واألمثال النبوية الشيخ ابن حيان يف راكب" أخرجو أبو"ادل

 .سناده ضعيفإاهلل عنو و  يلك رضما حلية األولياء عن أنس بن يف نعيم األصفهاين

 _:الحديث التاسع والثالثون -

 .مسعود رضى اهلل عنو واسناده صحيح"الندم توبة" أخرجو ابن ماجو عن ابن  :حديث

 _:الحديث األربعون -

تَـَقذِّرون" أخرجو البخار "ى :حديث
ُ
واه أبو نعيم ور  ,اهلل عنها يالتاريخ الكبري عن عائشة رض يف يلك ادل

 ,ومداره على عبداهلل بن سعيد عن أبيو عنهما ,اهلل عنو يىريرة رض حلية األولياء عن أيب يف األصبهاين
 .سناده ضعيفإاهلل عنو و  يىريرة رض والصواب أنو من حديث أيب
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 _:شارات إلى إفاداتإ يالخاتمة ف

 .ءخطبة الكتاب "ادلكرم" ىو بتخفيف الرا : قولو يفولىاأل

 .الطريق أي: ,ف زلذوف تقديره احملجةصفة دلوصو  "البيضاء" قولو فيها أيضا: الثانية

 .بالنصب امسا لــ إنَّ  "ذكَر" : قولو فيها أيضاالثالثة

 .مالءرسم الكلمة َوفَق قواعد اإل يف ي:الصورة اإلمالئية" أ "يف : قولو فيها أيضاالرابعة

 .ادلثال اذلمزة وىو"أمنوذجا" بضم  : قولو فيها أيضاالخامسة

اء فالتاء فالثاء ادلختوم " ىو ترتيب احلروف ادلبدوء باأللف فالبي"ادلعجم األبتث : قولو فيها أيضاالسادسة
 .بالياء

وقت شدة احلر حىت يذىب أخروىا عن  ي:ديث األول "أبرُِدوا" بكسر الراء, أاحل : قولو يفالسابعة
 .وىج الشمس

 .االجتناب ىو الرتك مع ادلباعدة "اجتنب" الثايناحلديث  : قولو يفالثامنة

ـد"  احلديث الثالث : قولو يفالتاسعة ـد َأحِّ  .صبع واحدإدعائك ب جعل إشارتك يفأي: ا"َأحِّ

 .لى اإلغراء فتقديره صلوا أرحامكم"أرحامكم أرحامكم" بالنصب ع احلديث الرابع : قولو يفالعاشرة

ِقيكُ  احلديث اخلامس : قولو يفعشر الحادية  ىمو , تخفيف الصاد وتشديد الدال مكسورةم" ب"ُمَصدِّ
 .الس ـعاُة العاملون على الزكاة

 .لفاظ احلديثأبعض  قيِّدىا كما يف ي"اعـِقـلهـا" أ احلديث الثامن : قولو يفالثانية عشر

  ., أعِط األدين فاألديندين فاألدين" منصوبان بفعل مقدر"األ عشر ياحلديث احلاد : قولو يفالثالثة عشر

القاف فيهما وآخرمها ىـاء السكت,  عشر "تـَنَـّقو َوَتوَقو" بتشديد احلديث الثاين : قولو يفالرابعة عشر
 .اسَتنِق النفس وحترز من اآلفات يأ
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"احلرب َخدعة" ادلشهور فيو أنو بفتحتني ويقال بضم  احلديث اخلامس عشر : قولو يفالخامسة عشر
 .فتح الدال فيهما أيضا يكسكون الدال وحُ اخلاء ادلعجمة وفتحها مع 

 .ِك" بكسر الكاف للمخاطبة ادلؤنثة"ُدونَـ احلديث الثامن عشر : قولو يفالسادسة عشر

 .جانب الكعبة ادلشرفة ي"الركن" أ ناحلديث العشري : قولو يفالسابعة عشر

وآخره ياء شددة وكسر الراء "السَّـرِى" بفتح السني م والعشرين ياحلديث احلاد : قولو يفالثامنة عشر
 .مشددة

 .ادلفاخرة باجلماع أي: "الشِّـياع" بالشني ادلعجمة, والعشرين احلديث الثاين : قولو يفالتاسعة عشر

 ,كل    القاف أو ضمها مع ختفيف الباء يف "قَـباث" بفتح احلديث السادس والعشرين : قولو يفالعشرون
 .وآخره ثاء مثلثة

 .يادلش بالنَّـسالن" ىو اإلسراع يفاحلديث السابع والعشرين " ولو يف: قة والعشرونيالحاد

 .عليها الَقـبَـال وىو زام النعل اعملوا ياحلديث الثالثني "قابلوا" أ و يف: قولوالعشرون الثانية

 .رجعة ي"قَـفَلة" أ والثالثني ياحلديث احلاد : قولو يفالثالثة والعشرون

وال  يءخيرج من احللق شبيها بالق "الَقـَلس" ىو ما نيوالثالث ثايناحلديث ال : قولو يفالرابعة والعشرون
 .يبلغ قدره

 .ُتَكفَّر عنو ذنوبو ي"مكفِّر" أ احلديث السادس والثالثني : قولو يفالخامسة والعشرون

تَـَقذُِّرون" ىم ادلَتلطُِّخون بالقاذورات احلديث األربعني : قولو يفوالعشرون السادسة
ُ
 يادلعاص يىو  ,"ادل

 .ُعدَّت قذرا لقبحها شرعا

 

 وىذا آخر األربعني اللؤلؤية من األحاديث ذات الكلمتني النبوية

  3311مجادى اآلخرة  31وكان امالؤه بعد صالة الفجر يوم االثنني 


