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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

¢ 

 

  احلمدد   
ه
دد   لل ا  أجدد    لكدد    جعدد  الَّ ا  نبدد    ولكدد    قددً ا،  ّل وحدد   الل إٰله أّلَّ     وأشدد  مسددرًّا،

ا أنَّ  وأش     له  رشيك ه عب     حمم ، دا   وصدببه آله وعله  ♀ واسول   مليدمم، ا الغ 

 ٱ ومن
ه
سن،م آثماهم قرفى ين يوم إله  حم   .ال  

 ..بع  مأمَّ 

هددد يدددم    » كردددم  رشح  اف  َجبهيَّددد  الز  ددد األًابعددد،َ  َعدددله  الاَّ ًحددددال بددد ه عَ  للبدددمف ه   « النَّوويَّ هَ داَّ  م
 ًبدددنه  نه

ي   َاَجب   ًبنه ٱ أًْحَ َ 
َمًشًّه  هبدم أحدم  مدم مد  عامئ  وسب وتسع، مخس   سن   املروفه    ؒ ال  

م    من ي  الع   َْحَ    ًبن الل عب ه  ًبنه  َصملهحه  هبم للمعرني وخممت  مًّ  
  .َصًيمه
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

 : وفَّقه اهلل املعتينقال 

﷽ 

 

 اسددولهه عددله  وأ سددل م صدديوأ   سددرزا  ٱ َمددنه  بددملرَّوفي ه  وأمدد َّ  زا   مددم اخللدد  يف زا  للَ  احلمدد   

  الفمئزه  حممَّ   
ه
 .إفم   رياخل مزي ه  يف له وَمن وصببه آله وعله  وزيم    بمحل سنى

م  :بع    أمَّ

م ه « األحكممه  وقواع ه  اإلسالمه  مبمين يف األابع،َ » فكرم    ف   بنه  ىحيي للعالَّ  لنَّدوو   ا رَشَ

اه  دددددددنَ  إليددددددده  بنسدددددددبرهه  امل شدددددددَر ه واوين اجلممعددددددد ه  رصاتداملخرددددددد مه دددددددمته  احلمويددددددد ه  مفعددددددد  النَّ  والددددددد َّ مَّ  أ 

 .النَّبويَّ  األحم يثه 

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

اه : )قولددددده  مسالنَّددددد بددددد، ملشددددد واا سدددددمهٱ فددددد نَّ  السددددديَّما  سدددددمهٱيف  :أ   (إليددددده بنسدددددبرهه  امل شدددددَر ه

دددم  «النَّوويددد  األًاَبعددد،»  إلسدددالمه ا مبدددمين يف بعددد،َ األا»: ف دددو مصدددن فه   بددده سدددامَّ  الددد   سدددمهٱ أمَّ

دف   «البخدما    صدبيحه » عله  رشحه يف هو ذكا َ ا كَ هه   «األحكممه  وقواع ه   رشحده يف ذكدا هنَّ

ددددم مجدددد  هأنَّدددد البخددددما    عدددله  ا دخمردددد كرمب، مددد ه  يف رص،  مبددددمين يف األابعدددد،َ »:  سددددامَّ  بددددو النَّ  الكلددددم جوا

 «.األحكممه  وقواع ه  اإلسالمه 

دددددددمته  احلمويددددددد ه : )وقولددددددده مَّ ددددددد  األحم يدددددددثه  أ  دددددددمت  (النَّبويَّ مَّ دددددددمت  فمأل   ألمَّ دددددددمت ا يف لغددددددد   : أ   مَّ

  واألمَّ دددددمت
ه
ددددد  أهددددد  بعددددد  وذهدددددب واحددددد   بمعن،دددددى دددددمت أنَّ  إله  العابيَّ  لغدددددري لددددد م      مجددددد: األمَّ

 .للعمق  ل م   مج   :  متواألمَّ   العمق 
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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

دد اآلخددا  قدد مو مددن ام واحدد    كدد    فيًّدد     بيددن ام الرَّسددوي  العابيدد  أهدد  عندد  واملشدد وا  ت  مفأ مَّ

 .العمق  وغريه  للعمق ه   ل م   مج    وأ مَّ مت  
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

 : وفَّقه اهلل املعتينقال 

سه مبني،م عله جملس  يَّد »َأسَّ د   أًمدال  أ« األحم يدث الكل  دالح  فمدمَّ بدن اٱا  و عمدبدالَّ ن م لصَّ

دددد َّ  أحم يددددث امل لددددس املدددد كوا سدددد ه  كرمبدددد رشيَن دعددددرَّ ، ووزا  علي ددددم زيددددم  ، حسددددن ،  وكمنددددمل عه

ًحددال مد  عبد   ي دم العالَّ ثند، وأابعد، حد يث،م  ثدمَّ زا  علٱح يث،م  فبلغمل م  ترمَّ  النَّدوو    هَ داَّ  م
 نه

مل مخس، ح يث،م. مشًّي  ثامنيَ  أحم يَث  فرمَّ  بن  أْحَ  بنه اجب  ال  

 

│ 

 

 الشَّارح وفَ قه اهلل:قال 

ددددددالح بددددددنٱ جملددددددس خددددددر  العلددددددومه  جددددددمم ه »و وو   للنَّدددددد« العددددددماف، بسددددددرمن» يف مدددددد كوا   الصَّ

كدم دده  «،العددماف بسددرمن» كرمبدده يف اوفهددهه بب   وو   النَّدد وسددمقه اجددب   ّلبددن« واحله  بشددأنه   َنددوَّ  ف نَّ

مدددد  األحم يددددث و أبددددم أنَّ  ذكدددداَ  ثددددمَّ   اجلوا ددددالح بددددنٱ عمددددا  ا مجدددد  الصَّ  األحم يددددث فيدددده  َسَ  جددددز ،

مدد  يَّدد  األحم يددث  » :سددامَّ  اجلوا « ،العددماف بسددرمن» يف تعددمل  ؒالنَّددوو    سددم  ثددمَّ   «الكل 

الح بنٱ وضع م ريالَّ  األحم يث تلك م الصَّ  إله  أشدما ثدمَّ   «يَّد الكل   األحم يدث» كرم  يف مجع،

دددنَّ ال األابعددد،» يف زيم تددده مدددن املددد كوا  األحم يدددث بعددد  في دددم ذكدددا علي دددم زيدددم      ثدددمَّ   « وويَّ

دد  ددم فدددألَّ ، َذ هلهددَك بعددد   نشه ا كرمب، عدد ه و اإلسدددالم مبددمين يف األابعددد،» :هددو مفدددا ،   «األحكدددمم قوا

يَّ  األحم يث فيه أوا َ  الح ّلبن  الكل   .علي م زيم تهه  م  الصَّ

يَّ  األحم يثه »بد املعاوف الحالصَّ  بنٱ جملس أحم يث فعه َّ     حد يث،م  وعرشون    سرَّ « الكل 

ََّ  برفصدددي  تعدددمل  ؒوو   النَّددد فبلَّغ دددم ددد حددد يث،م  وأابعددد، ثنددد،ٱ اجمالددد  الَعددد    بمعربدددما موأمَّ

مجدددددد  ألنَّ  حدددددد يث،م  وأابعددددددون ثالثدددددد    ف هنَّددددددم ألفاا هددددددم ََّ دددددد احلدددددد يث يف ال  يف رشيندوالعدددددد مب السَّ
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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

ددددالنَّ  األابعدددد،»  َمًعَبدددد  بددددن ووابصدددد َ  َسددددمعمن  بددددن واسالنَّدددد حدددد يث مهددددم  حدددد يثمن في ددددم«  وويَّ

¶. 

 امنيددددد َ ث تاامجه دددددم يف األحم يدددددث تلدددددك عدددددله  تعدددددمله   ؒاجدددددب   بدددددنٱ الفدددددا  أبدددددو زا  ثدددددمَّ 

ََّ  بمعربددما األحم يددث تلددك جمددو  فبلدد  أحم يددث   فصددي الرَّ  ماوبمعربدد حدد يث،م  مخسددون اجمالدد

م بام ح يث،م ومخسون واح    ََّ  كون من ذكا  تًّ َّ   تشدرم والعرشين مب السَّ  احل يث يف مج ه ال

 .ح يث، عله 

هددد ردددي األحم يدددث   وه  جدددمم » مددد ه مًّ    يف رص ، دخمرددد ذكاهدددم اجدددب   بدددنٱ الفدددا  أبدددو زا هدددم الَّ

كم العلوم  ٱ إله  أشما هف نَّ   «واحله
ه
مد  يف الرَّصدني  بر ا   صدنَّفوا  نمَّد مجمعد ،  ذكداو  الكلدم جوا

دددى  في دددم ددد هأنَّددد ذكدددا تعدددمله   ؒوو   النَّددد تصدددني  إله  نر دددىٱ إذا حرَّ يدددم   إله  ا  مفرًّه  ليددده ع الز 

اٱ سددددمق م أحم يدددَث  ثامنيدددد َ  عليدددده يزيدددد  هوأنَّددد  ثددددمَّ   «واحلكددددم العلددددوم جدددمم » مًّ مدددد  يف خرصددددما،

كاه  أفا هم  «.واحلكم العلوم جمم » آخا يف حه والرشَّ  بمل  
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

 : وفَّقه اهلل املعتينقال 

يم   تًّيي  عله  وحممله د األَابعد،َ » رشح َمن بع  أنَّ : الز  دَب  « النَّوويَّ  لَكهدهه   دمجممع تعًَّّ

ددوا أَ »: حدد يَث   ًّ ئهَ  الَفدداَ  ًلبه     َأبًًَّددمله  َفدداَم  بهَأًهلهَ ددم  ا
ئه ًوَل َفدد الَفدداا َ دد   اَ   ه ه  اجلددمم    ألَنَّدده    «َذَكددا   ج 

عدد ه  رددي الفدداائ ه  لًّوا ددمَّ  أن فدداأ  ذكددا    ينبغددي فكددمن العلددم  نصدد    هددي الَّ هدد يم   احلدد يَث   اه

دددددمَّ  إهلي دددددم  دددددهَذ هلهدددددَك  إله  َويم  َخددددداَ  َأحم يدددددَث  كل  مددددد  مدددددن أ   علدددددومال ألندددددوا  جلممعددددد ا الكلدددددم جوا

َكم  .واحله

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

مدددد  هددددو الفدددداائ  حدددد يث بدددد كا املسددددر ا    ددددويف   العالَّ « األابعدددد،» عددددله  رشحدددده ففددددي  الط 

ددد الفددداائ   حددد يث ذكدددا مددد   يدددم  والز   اإلحلدددم   ه مًَّصددد إله  اإلشدددما     أحم يدددث أنَّ  كددداذ هف نَّ

دددد واا هددددم تبًّددددى األابعدددد، مدددد   األحم يددددث مددددن    بًّيَّ دددد بددددنٱ حدددد يثه  باتبدددد   ونددددوَّ  اجلوا  يف مس  عبَّ

مَ  اجب   بنٱ احلمف  جعله الَّ   وهو الفاائ    .أحم يث سبَع َ  ع  ب أوا  ثمَّ   زيم تهه مًّ َّ
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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

 : وفَّقه اهلل املعتينقال 

ددن وإنَّ  ددماف َوًصدد  مه يددم  ب اّلعرنددم َ  املمجدد   العلددم وإشددمع ه  بملرَّملدد   الطَّ  عددله  جبيَّدد الاَّ  ملز 

م النَّوويَّ  األابع،َ  فظ،  مل  مبماكد    ابدو    يف مفدا  ،   هتمصدعَّ  اّلت صمل لهَوشمئهج وتًّوي ،  وف ام،  حه

ي ًت  ب   نص   سيمق م من ي نًَّص ئ    فيه زه د هبدم وَألبًّدمل    ت نص   فوا  ت امل شدكهال ضدب  يف مبمب،

دددام  وجدددم ت ف دددم قهطم فطدددم  الواضدددبمت  مدددن هدددو مدددم - اإلفدددم  ه  برغدددم َ ٱ - فيددده َأ اجدددمل   وابَّ

 .ثاماهم

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ن وإنَّ قوله: ) د - الطَّماف(  بملرَّمل  الطَّماف َوًص  مه   ي  حد يث،مفسدر  ٱ: مدم - م برشد ي  الطَّ

.ٱمم  :- الرَّم برش ي   - والرَّمله   سرفي  ق يام،

دددد واب والوشددددمئج(  اّلت صددددمل لهَوشددددمئهج تًّويدددد ، ه: )وقول  دددديَ    مجدددد   وَ   : هددددي الدددداَّ  :هدددديوشه

ل .الاَّ   ابط  والص 

.مجعر   :أ   - برش ي  الع، -( صعَّ هتموقوله: )   م ماتفع ،

بدددو (  مبماكددد    ابدددو    يفوقولددده: ) دددر  اتفددد  مدددن األاك  وباكٱسدددم  ملدددم ٱ: والاَّ مدددن  م دددم لكوهنه

 .♀كالم من ّل ينط  عن اهلو  

ئ   ه: )وقول    ت ظ ا  وت وَضح. :أ   (ت نص   فوا

 يداا   منده «  يدم   الاجبيَّدالز  »حشد  ههد    ومًّصو  قوله يف ههد   اجلملد  أنَّ 
يف صدعي   واحد  

دد -وصدد  العلددم الًّدد يم  -  بددملعلم احلددم د بعدد   -  تعددمله  ؒ  وو      مجعدده النَّددوهددو الَّ

ددددد   ليبمددددد  املدددددا  عدددددله نفسددددده يف حفددددد  تلدددددك - تعدددددمله   ؒبدددددن اجدددددب  ٱ   مجعددددده وهدددددو الَّ
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

ددددددد دددددددم مددددددد  العنميددددددد  بف م دددددددم  ف هنَّ مددددددد  الكلدددددددم املنًّولددددددد  عدددددددن النَّ األحم يدددددددث مجيع،  بدددددددي  م مدددددددن جوا

فظ،م وف ام، ♀
 .  ف ي حًّيًّ   بمّلعرنم   وج يا   بمإلقبمل علي م حه

م حفد  بويَّ فمن اام أن يسرفرح حف  األحم يث النَّ    ثدمَّ أببع دم  وو   نَّدلل« األابعد،»  ق َّ

 ترمَّ 
 م  اّلعرنم  برف   بن ٱ  ببف ه

 م معمني ام.اجب  وزيم تههه
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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

 : ف رمحه اهللقال املصنِّ

 واألْرَبعونَ  الثَّالُث احَلِديُث

 [«الرََّجِبيَّة الزِّيادِة» ِمَن اأَلوَُّل احَلِديُث َوُهَو]

 

ددددمس   ًبددددنه ٱ َعددددنه  ددددول   َقددددمَل : َقددددمَل   ¶ عبَّ   َاس 
ه
ددددوا أَ : »♀ الل  ًّ ئهَ  اَ الَفدددد ًلبه  ا

    َأبًًَّمله  َفاَم  بهَأًهلهَ م 
ئه ًوَل  الَفاا َ  «.َذَكا   َاج      هَف ه

َجه    م   الب َخماه    َخاَّ
ًسله  .َوم 

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

هدد  ثَّالووُثال احَلووِديُث) وهددو  («الرََّجِبيَّووة الزِّيووادِة» ِمووَن اأَلوَُّل احَلووِديُث ُهووَو)  اه

م( واألْرَبعوووووَن ددددالنَّ  األابعدددد،» إله  ممددددموم، ًسددددله  اه   الب َخددددم) أخاجدددده وقدددد   « وويَّ  ومل  (م  َوم 

 يمددمح اإل يف أبلدد    محاإلفصدد ألنَّ   «عليدده فدد   مرَّ » وهددو هلددام اجلددمم  بمللًَّّددب املصددن   يدد كامهم

جً،  عدن فمإلفصدمح    عليدده مصدطلح   ًّددب  ل ذكدا مدن هبددام الرَّعايد ه  يف أبلدد    سدم امٱ  كابد املخددا 

دام  «عليده فد   مرَّ » :ح يث   يف قاأ  فمن الًّمائ  عله  خفَي  ابَّام  فيده  الفدن   أهد  مًّصد   ه يد مل ابَّ

َجددده  ): بًّدددولَذ هلهدددَك  عدددن أ فصدددح فددد ذا م   الب َخدددماه    َخاَّ
ًسدددله م ي ن،دددمب صدددما (َوم   احلددد يث نَّ أ واضدددب،

 .عن مهم

 :الفاائ  أحكمم نمنيبي   جممعمن أصالنه  احل يث ويف

دددوا أَ »: )♀قولددده: أحددد مهم  ًّ ئهَ  الَفددداَ  ًلبه  حددد    ذ  كددد َّ  أعطدددوا  :أ   («بهَأًهلهَ دددم ا

َثدده  ريم الل   فدداك ا   نصدديب   هلددم مددن هددم الفدداائ  فأصددبم  الل  فَاَضدده   مددم ا ددم مًّدد َّ  مددن رشع،
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

 .املرياد

    َأبًًَّمله  َفاَم »: )♀ قوله: واآلخا
ئه ًوَل  الَفاا َ  تاكمله  مم :أ   («ا  َذكَ  َاج      هَف ه

 ٱ بع  الفاائ   
ه
م حًّو  سريفم   .ذكا اج    ألًوله  ي  ف    ف نَّه أصبمهبه

 يف اجددد    أقدددا   : بددده  واملددداا   ذَكدددا   اجددد    فكددد    قًبَلددده   ملدددم تأكيددد    وهدددو بفربرددد، (: َذَكدددا  )و

ود إله  النَّسبه   .امَلًوا 

هدد دد      وه ددا    نمدد :هددم فملعصددب   (الَعَصددب ) بمسددم الفًّ ددم  عندد  خمصوصدد    األولويَّ  علددي م ي 

 ٱ بع  املرياد
ه
ئه  أصبم ه  سريفم  م  الفاا وَض   ث سروفه ٱ ف ذا فا  دم وناملواَّ و رشع، د مبفا   ضه

ب ه  أصبم  من  بعد  ًّيب ثمَّ  حًّو    من مهل مم غريهم أو الث لث،ه  أو الث لثه  أو الن ص ه  أو الا 

ج   لعصب ه  ي  ف    ف نَّه املرياده  من فم   َذ هلهَك   .نسب،م نهم األقابون وهم الاَّ

بدددد  يف تدددداتيب م يف تعددددمله  ô الفًّ ددددم  خرلدددد ٱو ل   عددددله  الًّاا  مجعدددده ممدددد أصددددب  م أقددددوا

 :قوله يف النَّمظم

ن ددد بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب  ومَ   ددوَّ ً دددددددددددددددخد أ  ددوَّ   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوَّ   أ  م  و و   ددددددددددددددددددددددددددع  هً ددددددددددددددددَوَّل الَرره ددددددددلاذ   مَّ

ه ف  َ 
ه
َّل  ا ه  املاتَّبون هم  ؤ  له  أصح   يف الَعصب ه  من بملًّ   .العلم أه ه  أقوا

 اإلاده  وعددمن فدد نَّ  العلددم  أهدد  عندد  املشدد وا يف اإلاده  لنددوعيه  جددمم    املدد كوا واحلدد يث

 .بملرَّعصيبه  واإلاد   بملفاكه  اإلاد  : مهم

ه    من مجمع    وذهب العلم  أه  مج واه  قول    اه
ه
 ذو :وهدم  ثملث   وااد   إحلم ه  إله  الفًّ م 

بيح وهو األاحمم   .الصَّ

حبي   قمل  :تعمله   ؒ الاَّ

مفدًاك   وَتًعصي  :ددماإلاَد نوعددمنه مهعلددًم بأنَّ ٱ  دمب  عله مم ق سه

 :قويل بعَ   وز ت  

ند  الشَّ  ددله املشعهه ا  َد األاحددَ  عيدددددددمفدواه عه  د ه ددددددددددددددم  َفمًقنَدددوقمَم ددددددددددددددددوواَّ
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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

دددد املنظومدددد » وَخَلددددمله  حبيَّ  منظومدددد  يف  ددددمر  ممتَّ  وقدددد  األاحددددمم  ذو  مددددرياده  بيددددمن مددددن«  الاَّ

يَّ  الرَّكمل   » سم مٱ
حبي  للمنظوم ه  الَوًا ه  «.الاَّ
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

 : ف رمحه اهللقال املصنِّ

 َواألْرَبعونَ  الرَّاِبُع احَلِديُث

 [«الرََّجِبيَّة الزِّيادِة» ِمَن الثَّاِني احَلِديُث َوُهَو]

 

َضمَع   »: َقمَل  ♀ النَّبي   َعنه   ▲ َعمئهَش َ  َعنً  م   الاَّ َا  م   ممَ  ُت  َا  َّل ال ُت   «.َ    وه

َجه   م    الب َخماه    َخاَّ
ًسله  .َوم 

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

هدد  رَّاِبووُعال احَلووِديُث) وهددو  («الرََّجِبيَّووة الزِّيووادِة» ِمووَن الثَّوواِني احَلووِديُث ُهووَو)  اه

م( َواألْرَبعوَن م    الب َخدماه   ) أخاجده وقد   «النوويد  األابعد،» إله  ممدموم،
ًسدله  مدن ف دو  (َوم 

 .كسمبًّه عليه املرَّف 

د ملدم جدمم    املد كوا واحل يث ضدم  الرَّبدايم   فيده ينررش  م   مدم م  حيدا   هأنَّد :بملاَّ دا  ّل   ُت   فدام  الدوه

مَ  ا  ّل   ح  مَ  بملوه ا  ضمع  ح    .بملاَّ

َّلَ  )بد واملاا  م   فدمألم    النَّسدب(: الدوه دامل   األم  َك َ  هلهدوكد بملنَّسدب  َُتًدا    بملنَّسدب م  َُتًدا      ًاضه

اَ  فلو ا أنَّ  ق    م صمات ماأ   ٱ أاضعره أح ، ضمع   له أ م، د عليه َُتام   كام عليه ُتام   مف هنَّ  بملاَّ  ه  أم 

رددددددي وهددددددي  األصدددددديل  بددددددمت سددددددمئا يفَ ا َكددددددهه  وقدددددد َّ  ولَ تدددددده  الَّ ات  الًّاا   واألمَّ ددددددمت  كمجلدددددد َّ

 .واألخوات

د   أقما ه  :أ  امل ًاضه   إله  ظابملنَّ  هو امل كوا والرَّبايم   د  َ  امأقد فد ن امل ًاضه  هدم امل ًاضه

ددد ين بددد    هلدددم تصدددري الَّ ا مددداأ   ٱ أاضدددعمل فددد ذا امل ًاَضدددً   مدددن قاا بددد ،  قابمهتدددم صدددمات أحددد ،   لددده قاا
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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

ددددم َلدددده  جدددد َّ ،  أم  ددددم فصددددمات  فدددد خو    أوّل      إّلَّ َ  هلهددددَك بدددد هلددددم صددددلمل فددددال امل ًاَضدددد  أقددددما    وأمَّ

ا يصريون ّل امل ًاَض ً   .أخمهم أاضعمل ريالَّ  للماأ ه  أوّل ،

ضم    م والاَّ شبعمت   اضعمت   مخس كمن مم :هو امل با  ضم  زمنه  يف م  ه   الفطممه  قب  الاَّ   اه

دددبيح وهدددو  العلدددم أهددد  مج دددواه  مددد هب   ضدددم ه  الرَّبدددايم   يًّددد    فدددال  الصَّ  عدددله  كدددمن إذا ّلَّ إ بملاَّ

ضددم ه  كددون مددن املدد كوا النَّعددمله   ووقددو  عمت  مشددب ضددعمتالاَّ  تلددك وكددون  ات  مدداَّ  مخددس الاَّ

ضم  زمن يف اإلاضم َذ هلهَك  ضي  فطممه  قب  نرمنالسَّ  وهو  الاَّ  .الاَّ

ضدددع  املًّصددددو  ولددديس ددد لرًّددددممٱ: بملاَّ دددد    بي  الصَّ   ه األًَكَلدددد مًّددددممَ  ميًّدددو مددددم :املًّصدددو  بدددد  الثَّ

ضي    تنمول ف ذا والَوًجب   د َّ َ  مرَّصد    واحد    وقدمل   يف الثَّد   الاَّ د َّ  ات  مداَّ  عه   واحد  ،  ضدع ، ا ع 

دددد    عددددله  اإلقبددددمل تددددا  شددددبه َ  فدددد ذا اجلددددو   حددددمل يف إّلَّ  عليدددده    ًّبهددددي   ّل ألنَّدددده   تأخدددد فدددد ذا الثَّ

ا ماض    عه ول ،  ثدمَّ  ًّمدهلرٱ ثدمَّ   أطلًّده ثدمَّ  ثد ام فدملرًّم   قيًّد  رشيندكع منالزَّ  من باه ،  ت اضه

يَّ  تاكه ثمَّ  أطلًّه  ثمَّ  لرًّمهٱ ثمَّ   أطلًّه هد ت عد َّ  مل  بملكل  د بد  اضدعمت   الدثد   ه تع   اضدع ،   َّ

ضع     واح  ،  ض غري عن  الطَّعمم من والوجب ه  األكل ه  بمنزل  فملاَّ  . ي الاَّ

هدد اتتكدداَّ  فمرددى ت ات  مدداَّ  مخددس اهليئدد    ه دد َّ مدد ،  ع  هدد هبددم  اإلشددبم    وقدد  إذا حما   مدد هب    اه

 .بيحالصَّ  وهو  العلم أه  مج وا
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

 : ف رمحه اهللقال املصنِّ

 واألْرَبعوَن اخلاِمُس احَلِديُث

 [«الرََّجِبيَّة الزِّيادِة» ِمَن الثَّاِلُث احَلِديُث َوُهَو]

 

  َعًبددد ه  ًبدددنه  َجدددمبهاه  َعدددنً 
ه
دددوَل  َسدددمه َ  َأنَّددده    الل   َاس 

ه
دددوَ  الَفدددًرحه  َعدددممَ   ♀ الل دددَ   َوه   بهَمكَّ

ددًول   ددوَله   اللَ  إهنَّ »: َيًّ  مَ  وَاس  نًزه   َوامَلًيَردد ه  اخلًَمدداه  َبًيدد َ  َحدداَّ يددَ    «ممه َواألًَصددنَ  يدداه َواخله ددوَل  َيددم: َفًّه  َاس 

 
ه
ومَ  يمًَل َاأَ أَ  الل ب  ه   امَلًيَر ه  ش  نَّ ًطَل  ف ه َم ي  ن   هبه دف  دً َهن    الس  َد َوي  دو   اجل   مهبه َدم َوَيًسَرًصدبهَح   ل  ؟النَّد هبه   مس 

وَ  َّل »: َقمَل  م   ه  دول   َقدمَل  ث مَّ   «َحَاا   َاس 
ه
نًد َ  ♀ الل دوَ   الل   َقمَتدَ  » :َذ هلهدَك  عه  نَّ إه  الَي  

مَ  اللَ  م   َحاَّ وَم  َعَلًي ه ب  و    ث مَّ  َفَأمًجَل و    الش   «.ه  َثَمنَ  َأَكل وا فَ  َبمع 

َجه    م    الب َخماه    َخاَّ
ًسله   .َوم 

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

هد  خلوواِمُسا احَلووِديُث) وهدو  («الرََّجِبيَّووة الزِّيووادِة» ِمووَن الثَّاِلووُث احَلووِديُث ُهووَو)  اه

م( واألْرَبعوَن دالنَّ  األابعد،» إله  ممدموم، ًسد  اه   الب َخدم) أخاجده وقد   « وويَّ م  َوم 
 مدن ف دو  (له

 .عليه املرَّف 

م ه  من مسمئَ   ثالد   وفيه  :واحلاام احلالله  يف األحكممه  جوا

مَ  الل أنَّ  ه: األ ول املسأل     .واألصنمم  واخلنزياه   واملير ه   اخلماه  بي  حاَّ

ددددام   أنَّدددده  : الثَّمنيدددد  واملسددددأل  دددد بًيع  ددددم  حيددددام   كددددام هبددددم اّلنرفددددم  حَيً ددددوَ  َّل »): قولدددده يف مريفملمَّ  ه 

م   دددفن طدددال    وهدددي - احلددد يث يف املددد كوا  فمملنفعددد    اّلنرفدددم   عدددله  عمئددد    («َحدددَاا  بشدددبومه  الس 
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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

مددد    - هبدددم واّلسرصدددبمح   اجللدددو ه  و هدددن    امليرددد ه  مه  مدددن فمملنفعددد  البيددد   ُتدددايمَ  حماَّ مددد    املبددداَّ اَّ  حم 

هه   .بيحالصَّ  وهو  العلم أه  مج واه  قول    اهه  كبيعه

َي ه  إبطمل  : الثَّملث  واملسأل  مه  إله  املفمي ه  والوسمئ ه  احله  .املباَّ

َيدد ه ) سددمٱو هدد واملًكددا  بمّلحريددمله  مًّددَن   األًقددَ م، عندد  (احله دد  اوه ددل  هذمَّ دد ثددمَّ   السَّ   توسَّ

َي ه ) حًّيًّ ه  يف اوناملرأخ   د  مم لك    سام، ٱ ف علوهم  (احله واو مًّصدو    إله  هبدم ي روصَّ  مدن صدريَّ

ي ه  َيال،  احله دم حه ديال،  هبدم  مأذون، ي،دمنً مَ  وحه َيد) سدمٱ وا مد تعدَي  أن فينبغدي عن دم   ه قد  ( ه احله  عند  الوا

دد يف (َيدد ه احله ) سددمٱ فدد نَّ  علددي م  الغلدد ه  يف تًّدد  لددئالَّ  ايناملرددأخ   وعندد  األقدد م، ل  االصَّ  األوَّ

مَّ  ملدم سدام، ٱ كمن د َّ مد   الوسدمئ  مدن ي  دٱ ثدمَّ  املباَّ يَ ) سدمٱ فًّ دم ال اوامردأخ    َتَّ  دشد لكد   ( ه احله
 
 ي 

مدددد ،  وحيلدددد ،  جددددمئز ،  حيلدددد ،  مندددده وجعلددددوا  مًّصددددو    إله  يوصدددد     أو هبددددم اإلذنه  و وا بمعربددددما حماَّ

  .«ع،املوق   إعالمه » كرم  يف تعمله   ؒ مالًّي   بنٱ بسطه مم عله   ع مه

ددد كدددالم يف يوجددد    ومدددم ددد« احليددد » كردددم  ذم   مدددن ل السَّ ددد احلسدددن بدددن  ه ملبمَّ  مدددن هدددو يبمينالشَّ

ل و النَّ  إاا     عله  به  مأذون   غري بطاي    الرَّوص    فيه يغلب   الَّ  األوَّ
 رديالَّ  اااألعد  من أنَّ

دددٱ ددد عدددن هبدددم  اَ عر  ددد احلسدددن بدددن  حممَّ ددد    أشددديم    هفيددد أ  خددد  ممَّددد كرمبددده أنَّ  يبمين  الشَّ  مل ممَّددد ليدددهع ملسَّ

 .ياتمي م وّل يااهم تعمله   ؒيكن

 :أ   ل وَهددددمَأمًجَ  أهنددددم الشددددبوم علددددي م حامددددمل مملَّدددد احلدددد يث يف كددددام الي ددددو  حيلدددد    وكمنددددمل

دددَح  أذابوهدددم دددم  صدددمات ىرَّ دددبم  ذائدددب   :هدددو – كدددمف    آخدددا - والدددَوَ   َوَ ك،  يددد يبون فكدددمن الشَّ

م يبيعوهنم ثمَّ   بومالش   تلك  .ثمن م ويأكلون َوَ ك،

هددد يف مفعددد النَّ  املصددددنَّفمت عيدددون ومدددن َيدددد  إبطدددمل» كردددم  البددددم   اه دددد بدددنٱ مف للبددد« احله   بطَّ

لي  إقمم ه » وكرم     احلنبي    ↓ يد تيم بدنٱ أْحد َ  العبدمس أليب« الرَّبلي  بطالنه  عله  ال َّ

م يف نمفعمن كرمبمن امف هنَّ   تعمله  ي  ببم  يرعلَّ    مم تف    .احله
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

 : ف رمحه اهللقال املصنِّ

 واألْرَبعوَن السَّاِدُس احَلِديُث

 [«الرََّجِبيَّة الزِّيادِة» ِمَن الرَّاِبُع احَلِديُث َوُهَو]

 

دداَ َ   َأيبه  َعددنً  وَسددى َأيبه  َأبهًيددهه  َعددنً  ب   إَله  َعَثدده  بَ  ♀ يَّ النَّبهدد أنَّ   ◙ األًَشددَعاه    م 

َبدد    َعددنً  َفَسددَأَله   الددَيَمنه  ًصددنَ    َأرًشه دد َوَمددم»: َفًَّددمَل   هبَددم؟ ت  دد بهًردد   لا: َقددمَل   «؟َي هه
ه
يددَ   - ًزا  َوامل َ  َفًّه  يبه أله

ًاَ  َ  ؟ال َوَمم: ب   َوا الَعَس ه  َنبهي   : َقمَل  بهًر  
ه
عهريه  َنبهي    ًزا  مل ا      ك  »: َفًَّمَل   - الشَّ ًسكه م   م   «.َحَاا

َجه     .الب َخماه    َخاَّ

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

هد اِدُسا احَلووِديُث) وهددو  («الرََّجِبيَّووة الزِّيووادِة» ِمووَن الرَّاِبووُع احَلووِديُث ُهووَو)  اه  لسووَّ

م( واألْرَبعوووَن ددالنَّ  األابعد،» إله  ممددموم، د ومسددلم      الب َخدماه  أخاجدده وقد   « ووي   وعددزا  م مع،

 إله  زو عدددد عددددله  هنددددم رصدقرددددٱو  «واحلكددددم العلددددوم جددددمم » رشحدددده يف نفسدددده   اجددددب   بددددنٱ إلددددي ام

فددددم  والعددددزو وحددددَ   « البخددددما   » ه   أًوله  بمّلت  نَّددددل
ددددام هكه  املدددد كوا فدددد َ اللَّ  فدددد نَّ  فدددد  اللَّ  قصدددد  ابَّ

هدددد للبخددددما    هدددد مثدددد  يف واألكمدددد      مأخدددد    يكددددون اّلعربددددما  افب    عليدددده فدددد   مرَّ ): ًّددددملي   أن  اه

 أعدله  هدي يدهعل فد املرَّ  تبد فا  «مسدلم  » عن  ليس احل يث أنَّ  مي روهَّ  لئالَّ   (للبخما    واللَّف   

 .بيحالصَّ  مااتب

 لًّولددددددددددددده  ااتكه ًسدددددددددددددامل   ُتدددددددددددددايم يف أصددددددددددددد    ◙ األشدددددددددددددعا  موسدددددددددددددى أيب وحددددددددددددد يث

د   »): ♀ ا   ك  ًسددكه م   م  يَّد    وهددي  («َحدَاا هددما  وتَ   امل سدكاات أنددوا  بشدرمته  ُتددي    كل  َّ  



21 
 

الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

 .وكثريهم قليل م ب، فا  ّل الرَّبايم إله 

دددد ف ددددم يف بدددده العنميدددد  ينبغددددي مومَّددد ددددالنَّ   نَّ الس   ألحم يددددثا يف الددددواا   يددددمتبملكل   اإلحمطدددد   بويَّ

دددددددددالنَّ  ددددددددد   »: هندددددددددم ♀ كًّولددددددددده   بويَّ ا   ك  ًسدددددددددكه م   م   يف ♀ وقولددددددددده  «َحدددددددددَاا

ددد» دددم« بيب،الصَّ ددد»: أيم، هددد  «   قَ  َ َصددد وف  ا  ًعدددمَ     ك  يدددمت   ف   وّل واجلمددد    رب  بدددملرَّ  حًّيًّددد    الكل 

غدددب يسدددرويف أن مدددن أقددد  ا دددم - ب مع دددم الاَّ  يف صدددن فونامل ذكدددا  مدددم - وللمسدددلم، لنفسددده نفع،

دددد  احلدددداوف عددددله  بدددد املاتَّ  األحم يددددث دددد»و« الكبددددري اجلددددمم » يف يوطي  كملس   ًّدددديرَّ امل   أو  «غريالصَّ

 مجلد    له عد العلدم طملدب    قه يو مجع م ف نَّ  آلي  الرَّ  منَذ هلهَك  غري أو« لالعامَّ  كنز» يف اهلن  

 .♥ النبي   ح يث يف األحكمم قواع  من

قعدد  أ   (الًّدداآن يددمتكل  ) يف رصدالعدد أهدد  بعدد    صددنَّ  وقدد  دد   ) بمسددم الوا  الًّدداآن يف( ك 

 ممددد سددركمَ  ي   أن وبًّددي  [١٨٥: عمدداان آل] ژں  ں  ڻ  ڻڻ   ژ :  تعددمله  كًّولدده الكددايم 

 .♀ يالنبَّ   سنَّ  يف جم  مم ب م  يمتالكل   من بوالنَّ  يف وا 

ددددى ملددددم سددددم  ٱ: اكه وامل ًسدددد ََ  :أ   العًّدددد  غطَّ دددد وغيَّبدددده   سدددد  كبددددمله  صددددمحبههه  حددددمل   تكددددون ىحرَّ

ده   إليده اجد َ  اكه امل ًسد أثا   زال ف ذا امل نون  وهو  فمق ه ه  ه لددو عًّل  ي ا َ َ  ا سدكه م  ) سدم   فيده ملدم  (ا،

  .تبًّى وّل تاتف    الرَّغطي  ف نَّ  الرَّغطي   من

هدد كددمن وقدد  م  اه جدد  مدد  املرًّ    ااتكه ًسددللم   وصددف،  يددزول مددم اتاَ كه ًسددامل أنددوا  مددن اليددوم َوو 

 إذا مدن اليدوم جدو  املو املسدكاات أندوا  مدن ف نَّ  صمحبه  إله  ياج  وّل ي بملكل   العًّ  معه

دده  مرنموه  سددر امهٱ دد زال ل  امًّ (اكه ًسددامل  ) سددمٱ َيعدد ً  فلددم يَّدد بملكل   هعًّل   العًّدد   يَّددبغ مددم عددله  صددوا،

يَّدد  العًّدد  أزال مددم وفيدده العًّددَ   غيَّددب مددم فيدده صددما بدد  هدد يكددن ومل حبهه صددم إ مددمن مدد  بملكل    اه

 .سل  فيام للمسكاه  نعر،م

ا  املسكاه  سمٱ خيرص   وّل جه ت مم ك    ب   بملرشَّ ر ده   فيه و  لَّ
 صدما - اإلسدكما وهدي - عه
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

 .ونبوه ه  كمحلشيشه  مرشو    غري كمن ولو ااتكه ًس امل   من
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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

 : ف رمحه اهللقال املصنِّ

 واألْرَبعونَ  السَّاِبُع احَلِديُث

 [«الرََّجِبيَّة الزِّيادِة» ِمَن اخَلاِمُس احَلِديُث َوُهَو]

 

ًًّددددَ امه  َعدددنه 
ه
َ   ًبدددنه  امل ًيَكاه ًعمل  : َقدددمَل   َمًعدددد ه

ددددوَل  َسددددمه   َاس 
ه
دددول   ♀ الل  َمددددَ َ  َمددددم»: َيًّ 

ددي  
َعددم ،  آَ مه

ا  وه ددنً  رَش، ًمددنَ ي   ت  َأَكدداَل  آَ مَ  ًبددنه ٱ بهَبًسددبه  َبًطددن   مه ددًلَبه   ًّه مَلدد َ  َّل  َكددمنَ  نً َفدد ه  ص  ددث   حَمَ  َفث ل 

هه  ل ث   لهَطَعممه بههه  َوث  ا رَشَ
ل ث   له هه  َوث   «.لهنََفسه

َممم   َاَوا          َأًْحَ    اإله
مه  َ ي   َوال

 .َممَجهً  ًبن  ٱو َوالنََّسمئه

     وَقمَل  
مه  َ يث  »: ال  «.َحَسن   َح ه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

هد اِبُعال احَلووِديُث) وهدو  («الرََّجِبيَّووة الزِّيووادِة» ِمووَن اخَلوواِمُس احَلووِديُث ُهووَو)  اه  سووَّ

م( واألْرَبعوووَن ددالنَّ  األابعدد،» إله  ممددموم،  وَتددايج     او  أبددم ّلَّ إ األابعدد  أخاجدده وقدد   « وويَّ

 .«الكر ه  ننالس  » يف له سمئي  النَّ 

دد سديأي كدام إليدده حمجد  ّل رصداملخرد الرَّخددايج يف غدريهم ا  ًكدوذه  د ه بيمن   للمصددن   سدوَّ َ  اموإنَّ

د أصددبم  مدد  أْحد َ  اإلمددمم ذكداَ   احلنمبلدد  عددم   ومدن حنددبي   هأنَّد عندده هبددم اّلسدرغنم  مدد  ننالس 

دددد دددد   فمجلددددم َّ  وإّلَّ   غددددريه  مدددد  للبدددد يثه  أْحدددد َ  اإلمددددمم َتددددايج يدددد كاون مأهنَّ  عددددزو تًّدددد يم   املاعيَّ

دد» إله  احلدد يث دد» خددال فدد ذا فددي ام  كمنددم إذا مهمأحدد ه  أو« بيب،الصَّ  احلدد يث مددن« بيبمنالصَّ

زَ   نن» إله  بع مهم ع  دزَ   فدي ام يوجد  مل فد ن  «الس   إله  العدزو فد نَّ   «أْحد  اإلمدمم مسدن » إله  ع 
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

م  « أْح  اإلممم مسن »  .تعمله   ؒح ا بنٱ احلمف  ذكا  .املسمني  من غري  عله  مًّ َّ

دددد أصددددبم  عندددد  املدددد كوا واحلدددد يث ددددم فكددددمن  او   أبددددم إّلَّ  ننالس  دددداا ٱ حًّيًّ،  إله  عددددزو  حط 

دم  األْحدد     املسدن  هَ  املشدد وا   الًّمعد   عددله  جاي،  أْحدد  إلمددممَ ا ذكداه ه  يف  للمصددن    فَ َشد كهنددددددل

هومًّم جلنمبه اعمي  إَممَمه   ف كا  احلنمبل   من - املصن   أعني - كوَنه  .عن   مه

فدد    مدد    ل املدد كوا   واللَّ  َ  يف وقدد و  («َحَسددن   يث  َحدد ه »): قددمل هأنَّدد املصددن     عندده ونًّدد  ل

م     جمم » نسخ بع   َ  «.صبيح حسن   ح يث  «: »ال

ًلدد    وقدد  وإذا َ   نسددخ بدد، خ   امللر دددأ فدد نَّ  كددالمال مددن عنددده ينًّدد  فدديام بأيدد ينم ردديالَّ  مددد  ال

فددددددددد » كردددددددددم  إله  يكدددددددددون دددددددددز   « األرشاف ُت 
دددددددددز  َّ  فددددددددد نَّ  للمه

ه
 كدددددددددالم بدددددددددملأث تعدددددددددمله   ؒامل

  َ دددام   عنددد   مرَّصدددل    نسدددخ   مدددن تعدددمله   ؒمددد    ال  ذاإ بين دددم اّلخدددرالف يبددد،    هدددو ثدددمَّ  بملسَّ

جددد  هدددد  و  دددز   فدددد نَّ  احلددد يث   اك 
ه
دددد امل ََّ  وقدددمل»: قددددمل ذكدددا  مملَّ  عدددد ب ويف  «حسدددن  » :مدددد    ال

 «.صبيح   حسن  »: الن سخه 

 :أماان املز    نًّ  من في عاف   

َ   نسخ أنَّ : أح مهم  .حل يثا  اهه  عله  م  كً ح   من  ذكاَ  فيام خمرلف    م    ال

م أنَّ : واآلخا َ   كدون هدو املدز    عند  امل ًّ َّ   َّ ملدز  ا ألنَّ   «حسدن   حد يث  »: عنده قدمل مد    ال

مدده َ  ا قددمل»: فًّددمل عكددس ولددو  «صددبيح حسددن  »: سددخه الن   بعدد  ويف»: قددمل ثددمَّ   ق َّ : مدد    ل

م كدددددمن. «حسدددددن  »: سدددددخه الن   بعددددد  ويف  «صدددددبيح   حسدددددن  »  إله  ينسدددددبه امفدددددي    املدددددز   عدددددن امل ًّددددد َّ

  َ  .صبيح   حسن   هبأنَّ  عليه حيكم هأنَّ  م    ال

ام  رصيحدالرَّ  وقو  م   منًّط    ننالس   أصبم  عن  املش وا إسنم   احل يث    اوهه   بملسَّ

ه   فيه    اوايد  مدن ف نَّ
ه
دمئي   جدمبا   بدن حييدى ًًّدَ امه  عدن  الطَّ

ه
: جدمبا   بدن حييدى فيده وقدمل  ◙ امل

ام  ذكاَ  أنَّ  إّلَّ   املًّ امَ  سمعمل    مردوهَّ يَ  مدن مفيردوهَّ   األسدمني  بعد ه  يف يًّ     اوهه   غل    السَّ
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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

ه  أنَّ  دام  في دم ي  كا ريالَّ  األلفمظ   هه  ب  غل     اوهه  ام  سَّ لل إثبمت    اه دم تكدون السَّ  مدن غلط،

وا  بع   ّل غدري »: قدمل احلسدن  عدن َفَمدمل َ  بدن مبدما ه  حد يث يف أْحد  اإلمدمم قدمل كدام  الا 

ام  فيه ي كا  .♀ ي  به النَّ  أصبم  عن احلسنه  عن :يعني  «السَّ

هد مدن احلد يث  اوهه  هد غدري مدن يداو ه  املد كوا احلد يث أنَّ  إّلَّ  اجلدنس   اه  قد   الوجده   اه

به   بَّ  بنٱ صبَّ
 .تعمله  ↓ واحلمكم   منحه

ب  حف  يف جلي    ح يث   وهو  هبدم  صد   ترَّ  فعد   نم أصدول   إله  اإلاشدم ه  عدله  ّلشدرامله  الص 

 :أصول ثالد   هي

  رشَّ  أنَّ : هلمأوَّ 
 
 . بطن ه اآل مي   يملؤ  وعم 

ددد هب   والبهًطنددد    البهًطنددد   قهنطدددا    فملرَّخمددد    ًطنَددد   ت  ددد فمدددن الفه  ه  ًردددلَ عَ  رشبههه دومددد مطعمددده يف  توسَّ

من   عدمم الطَّ  همدم يف  د ه بمجلَ   ه يردأذَّ  فمجلسد    وح والا   اجلس  عل  أبواَ   عليه ففربمل الس 

دد وح   شدد َّ ، َذ هلهددَك  مددن يعددمين هف نَّ  عددله  ايددؤث  ف املعدد   مددن بخددا األ مددن يرصددمع    بددام  ه ترددأذَّ  والددا 

مم   أو ا   إفدا  ون طعممه يف عر لٱ ومنه  والرَّف يم  اإلف مم من األك  يف املرَّس  فيمن     ال َّ

 .واوَحه جسَمه حف  تفاي   

دد وكدمن دد أحد   -  ؒ واسدد    بددن  حممَّ د مددن»: يًّددول - مبع،الرَّ دد هطعمَمدد  قلَّ   «وأًفَ ددمَ  مَ ف ه

د  احلمجد  ق اه  عن يزي  ممَّ  البطن    َ اه فً أ   إذا هألنَّ   لدبالًّ قدو  مدن أ  فير يَّد  الًّلدب اا َ فدَذ هلهدَك  ولَّ

ددده الدددبطن مدددر ٱ إذا مدددم بخدددالف واإلف دددمم  الف دددم عدددله  يعددد، مدددم   ي كمبددد أن العبددد  له عددد َيشددد    ف نَّ

 .واإلف مم الف م

 ي   َأَكالت   يكفيه آ م بنٱ أنَّ : مينوالثَّ 
َلبه نَ مً ًّه  .َته  قوَّ  حيفظن :أ   ص 

دددلبه  وأصددد  َ   مدددم: الص  ددد اجلسددد   : هندددم بددده واملددداا  الظَّ دددا  مدددن َسدددف   اجلدددز  إطدددال  نمددد  ه  كل 

 .لًّ ا  تعظيام،  الك    وإاا  ه 
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

ددد دددم وجيدددوز والكدددمف  اهلمدددز  بفدددرح( «ت  َأَكددداَل »): هوقول   الكدددمف ضدددم   مددد  اهلمدددز  ضدددم   أيم،

الت  :أ  وسكوهنم    .وأ ًكالت أ ك 

  («آَ مَ  ًبدنه ٱ به بهَبًسد»): ♀ قولده بًّايند  الرًَّّلي  مفي    هنم مملالسَّ  ثاملؤنَّ  ومج   

ددد مجددد  ألنَّ  آ م  بدددنَ ٱ يكفدددي :أ  ددد ثاملؤنَّ دددم  ثدددريوالرَّك ًّليددد للرَّ  جيدددي  مملالسَّ دددمله  مع،  الًّاينددد    و لَّ

دد وهددي ًّليدد  الرَّ  إاا   عددله  احلدد يث يف الددواا    بددنَ ٱ يكفددي :أ   («َ مَ آ ًبددنه ٱ بهَبًسددبه »): هقول،

 .آ م

يم  َ  أنَّ : ملثوالثَّ   جيعَ   أن إله  تنر ي أن ينبغي فمعال،  حممل َ  ّل كمن ملن احلمج ه  ق اه  عله  الز 

دددمث   دددم لطعممددده  لث، بههه دلددد وثلث، دددم رشا ددده وثلث، ددد مدددن نليدددرمكَّ  ي عددده لنفسه  مدددر ٱ إذا بطنالددد ألنَّ  س نف  الرَّ

ردددد، ئر،الددددا   عددددله   َ غَ َضدددد دددد آلدددد  مهددددم اللَّ ددددمعه تَ  َكلهدددديال،  البدددد ن   فصددددما س نف  الرَّ ددددنف   كمبدددد  م يف ب،   سالرَّ

 .سه نف  الرَّ  يف عمله ام  أ ا يف ئر،للا   سع ،  ليكون بطنهه  لَث ث   فأخله  العب  تافَّ  إذا بخالف

 :أحوال ثالث    له واآلكه   

ددد  أن: أحدد هم هددد  تددهقوَّ  حيفددد    وّل َامًَّدده   َيسددد    ّل شدديئ،م يًأك   األمدددا ملخملفردده عنددده  ي  من دد  اوه

ددده  [3١:األعدددااف] ژپ  ڀ   ژ : تعدددمله  قولددده يف الدددواا   رش  دوالدددد ألكددد ا لرندددمول أمدددا   ف نَّ

 وّل املدددأموا عدددنه  هف  ي مدددعه  كدددمن فددد نً  بددده   الل أمدددا بدددام العبددد    ليًّدددوم البددد ن   قدددوَّ  احلدددمف 

 . يملرَّبال ملنَّ ي  ف املأموا تا  إله   يؤ    كمن وإن  للكااه ه  فملنَّ ي تاكهه  إله   يؤ   

عدداف   وهبددم ى ممَّدد الطَّعددمم عددن اّلمرنددم  حكددم ي  بددمت)دبدد ي سددمَّ هدد فدد نَّ   (اإلرضا م    اه  هألنَّدد  حمدداَّ

دم فيبدام   املأمواات  من عليه جيب عامَّ  العب  تعط   إله  يؤ    آيد  يف الدواا  األمدا عدله  َتاجي،

 .رهمااجع ُتسن   اآلي    هه  عن  حسن   كالم   تعمله   ؒع    سه  وّلبن األعااف 

دددَ   أن: منيددد الثَّ  واحلدددمل هددد    زيدددم   ون تدددهقوَّ  وحيفددد    َامًَّددده   يسددد    مدددم يًأك   وهدددو  مسدددربب    اوه

 .احل يث يف امل كوا
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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

َ   أن: ملث الثَّ  واحلمل ه   َتهقوَّ  وحيف َ  َامًَّه   يس    مم فو  يأك   : اجرمن له  اوه

م يبلد َ  أن ه: األ ول ددبع،
دد ّل شه دده   َ بَ  بده    يثًّ  ددم ه لطعممدد لث،دمث    عدد   يف ن  بدلد وثلث، ددم ه رشا دده لنَفَ  وثلث،  سه

 .احل يث يف امل كوا وهو جمئز    اوهه 

م يبلدددد َ  أن: والثَّمنيدددد  ددددبع،
دددده   بددددهه  يثًّدددد    شه هدددد بَ ن  هدددد    هنددددَي  عندددده من ددددي    اف   تددددا  إله     يددددؤ مل إن كاا

 .املأموا تا ه  إله  أ َّ ه  إذا ُتايم   وهنَي  املأموا 

كدم   :وهدي  الفًّ دم  في دم خرلد ٱ مسدأل    ُتايدا ي علم    اوهبه  دب  ح  دبَ  ذا كدمنفد   الش   امبد  الش 

ددم يبًّددي ددم لطعممدده ثلث، بهدلدد وثلث، ددم رشا هدد َفسدده لنَ  وثلث، ددم  جددمئز  اف  م كددمن ذاإ وأمَّ  البدد ن بدده  يثًّدد شددبع،

م  الرَّفصي  عله  ف و ب  من صما فابَّام املرًّ   م   هو مم الش  دل  كدري  ن شر َّ ٱ الَّ   هوو  حماَّ  السَّ

دد كددالم فدد ن فيدده  ددب  إنكددما يف تعددمله  ô ل السَّ ددهه  الش   اليددوم  حملنددم مل   خيدد ممَّدد  كثددري   وذم 

نيم أيب ّلبن« اجلو » كرم  فيه الواا   اآلثما املا    قاأ  وإذا  بدنٱ ولق أنش  حملنم اأ  ثمَّ  ال  

 :املبما 

 به نَّ ددددددددددددددددددددددّل تأبي
َنم مددًكدد ه همً ددددددذكد د ً اه بيدح  إذا مَش   دداه   ه دددًًّعَ ى كممل  ليس الصَّ

 كرددددم  مددددن شدددديئ،م يًّدددداأ  أن يدددد هب أن قبدددد   عددددو  جييددددب أن أاا  مددددن كدددد َّ  أنصددددح  َ  هلهددددَك ولدددد

نيم أيب ّلبن« اجلو »  .ال  
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

 : ف رمحه اهللقال املصنِّ

 واألْرَبعونَ  الثَّاِمُن احَلِديُث

 [«الرََّجِبيَّة الزِّيادِة» ِمَن السَّاِدُس احَلِديُث َوُهَو]

 

  َعًب ه  َعنً 
ه
و ًبنه  الل نَّ  َمنً  َأًاَب   »: َقمَل   ♀ النَّبي   َعنه   ¶ َعًما    ك 

 َكمنَ  فهيهه

م  نمفهًّ، نَّ  َخًصَل    َكمَنمًل  نً َوإه  م  نً  
نَ     َخًصلَ  فهيهه  َكمَنمًل  فهيهه  مه َد  َذاإه  َمنً : َعَ مَي َ  حرَّى م ه الن فَ  مه  َح َّ

 «.َغَ اَ   َ َعمهَ  َذاإه وَ  َفَ َا  َخمَصمَ  َذاإه وَ  َأًخَلَ   َوَع َ  َذاإه وَ  َكَ َ  

َجه   م   الب َخماه    َخاَّ
ًسله  .وم 

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

هد اِدُس احَلووِديُث ُهووَو)  اه  لثَّوواِمُنا احَلووِديُث) وهددو  («الرََّجِبيَّووة الزِّيووادِة» ِمووَن السووَّ

م( واألْرَبعوَن م  وم   ب َخدماه   ال) َأًخَاَجده   وقد   « وويَّ النَّ  األابع،» إله  ممموم،
 خداآ وهدو  (ًسدله

م  « جبيَّددالاَّ  يددم  الز  » مددن علي ددم املرَّفدد  األحم يددث هت  دد    ومخسدد م رصحي، دتدد أابعدد    وعدد َّ  مملدد م ُتًّيًّ،

م  مسددلم   عند  هدوو وحد    البخددما    إله  عدزا  األشدعا    موسدى أيب حدد يث يف كونده مدن تًّد َّ

م   .م يَث أح مخس  هي « جبيَّ الاَّ  يم  الز  » يف علي م ف املرَّ  فمألحم يث أيم،

ددد ه  األحم يدددث أصدددح   مدددن املددد كوا واحلددد يث  أًجدددزا    :وهدددي  الن فدددم  خصدددمل عددد    يف النَّبويَّ

ى  له اجلممع    عب  : وتسمَّ  . اإليامن شعب :مًّمب ه  يف  الن فم  ش 

 :خصمل أاب    احل يثه  يف من م واملرسو 

   كَ  ه: األول
َد  َذاإه »): لًّوله احل يث   ه  .الواق  خالفب أخرَ  :أ   («َكَ َ   َح َّ
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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

 .بوع ه ه  ي ه  مل :أ   («َأًخَلَ   َوَع َ  َذاإه وَ »): لًّوله الوع   إخالف: والثَّمني   

اع احلدددد    عددددن َل مددددم :أ   («َفَ دددداَ  َخمَصددددمَ  َذاإه وَ »): لًّولدددده اخل صددددوم    ددددواف  : والثملثدددد     مدددد ،

 .ا   ه  يف ًحرملٱو

بع    ا ه   ث ه  نكً  :أ   («َغَ اَ  َعمَه َ  َذاإه وَ »): لًّولههه  الع    غ ا  : والاَّ  .ونًّم 

 :نوعمن الن فم  بخصمل واملرَّصفون

ل دددن نَّ     لَ ًصدددبخَ  املرَّصددد   : األوَّ
دددى الن فدددم  مدددن ل   خًصددد ففيددده مه ددد َ م َ عَ يددد حرَّ  مجددد َ  مدددن ه  ومثل 

هَ   أخا ه  إلي م ً   مل كهنددددل صمَل  قلب ه   ي رًشَ  .كلَّ م اخله

ددمين ه دبدد املرَّصدد   : والثَّ ددم كددمن فيدده كددنَّ  فمددن كل  ددم  األابدد ه  اخلصددمل   َ  دد منمفًّ، ص،
 واملدداا  م خمله

 .خالفه م إبطمنه  م  صمحل       عالنيَّ  إظ ما :وهو  العم  نفم : به

ه لد اجلمم    فيصري  ا األاب  اخلصمله    َ   به خيا  ّل ممَّ  وهو  العمي   الن فم  أه ه  من مع و ،

ه  اإلسالم  من العب    نَّ ل
د  اّلعرًّم     الن فم  إله  ي فيض ً َا   مَ  هكه هد قلب ده   َ  رشه أ   مدن كفي وشه    ه

هد م اإلسدال وإظ ما الكفاه  ب بطمنه  الن فم ه  إله  اإلسالمه  عن يزول أن اخلصمل    اوه
ه
 ولقد معندى

فددا بايدد  املعددمي»: مجمعدد     َك َ  هلهددفكدد فيدده  و ه الوقدد إله  بملعبدد  يضدوتفدد إليدده توصدد    :أ   «الك 

هدد تكددون م العمددي   الن فددم  يف اخلصددمل   ه  الل ذنددمأعم - ّلعرًّددم    ا الن فددم  إله  موصددال،  َمددً اج،

 .َذ هلهَك  من وإيَّمكم
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

 : ف رمحه اهللقال املصنِّ

 واألْرَبعونَ  التَّاِسُع احَلِديُث

 [«الرََّجِبيَّة الزِّيادِة» ِمَن السَّاِبُع احَلِديُث َوُهَو]

 

َمدداَ  َعددنً  ددم ه  ًبددنه  ع  دد َلددوً » :َقددمَل  ♀ النَّبهددي   َعددنه   ◙ اخلَطَّ ددونَ  مً َأنَّك  ل   َعددَله  َتَوكَّ

 
ه
لههه  َح َّ  الل مً  َتَوك  رًيَ  َيًاز     َكاَم  َلَاَزَقك  م  وَتًغ   : الطَّ َمص، وح  وَ  مخه  «.مبهَطمن،  َتا 

دددد   أَ  َمددددمم  اإله  َاَوا         ًْحَ
دددد ه مه ً  َ ي    َوال

دددد ًبددددن  ٱوَ  َممَجددددًه  ًبددددن  ٱوَ   َوالنََّسددددمئه بَّ
هه » يفه  نَ محه يبه   «َصددددبه

م  ماحلَ وَ 
 .كه

    َوَقمَل  
مه ه ً  َ يح   َحَسن  »: ال

 «.َصبه

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

هدد اِبُع احَلووِديُث ُهووَو)  اه ُعا احَلووِديُث) وهددو  («الرََّجِبيَّووة الزِّيووادِة» ِمووَن السووَّ  لتَّاسووِ

م( واألْرَبعوووَن ددالنَّ  األابعدد،» إله  ممددموم،  وَتددايج   او  أبددم ّلَّ إ األابعدد  أخاجدده وقدد   « وويَّ

 «.الكر ه  ننالس  » يف هو له سمئي  النَّ 

دام إليده  حمجد  ّل رصداملخرد الرَّخدايج يف غدريهم كا  وذه   مملد مع دم أْحد َ  مدمماإل ذكدا   سدم  وإنَّ

م  .إليه احل يث زوع يف عر ا   ٱ به هلماحلنمبل   و م هبه  أببم  من املصن   كون من تًّ َّ

ددم ددمن بددنٱ ذكددا   أمَّ بَّ
بم ف هنددام  واحلَددمكهم حه  يسددو ف كرددمبي ام  يف لدده برخدداجي ام احلدد يث صددبَّ

 .عن مهم احل يث صبَّ ه  منَذ هلهَك  يفي  ملم  مذكامه  

 للبدمكم بدملعزوه  واملداا   «والرًَّّمسديم األندوا » املعداوف كرمبده حبدمن ّلبدن بملعزو واملاا 
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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

 «.بيب،الصَّ  عله  املسر ا   » املعاوف كرمبه

هدد ولدديس فدد     اه م إليدده موأقدداهب    املدد كواين مددن أحدد    عندد  بعيندده اللَّ  اإلمددممه  اوايدد  هددو سدديمق،

 .ي  ج وإسنم     احل يَث « ... - برم ين – ونَ ل  كَّ وَ رَ تَ  مً ك  أنَّ  وً لَ »: أْح 

ئد  مدنو ديوطي   ذكدا  مدم بمملندمقيش امللرًّطد    فوا وا  تد ا » يف تعدمله   ؒالس   أنَّ « الداَّ

 إله  ياجد  ًّيًّد احل يف وهدو. بيحالصَّ  عن وتًّمَص  ناحلَس  عن عاَل  مم: عن هم( اجلي  ) سمٱ

ه   احلسددن نددو  نَّددل
: ي ددمف ًّددملي   ردديالَّ  األحم يددث هددو ماتبدد ،  احلسددن ه  األحم يددث فددأعله  أعددال   هكه

 .جي    

بدددد،    حدددد يث   وهددددو  لًّولدددده  لدددده الكفميدددد  حصددددول يف للعبدددد  منفعردددده وعظددددم الرَّوكدددد  فمدددد  ي 

مً »): ♀ دددددرًيَ  َيدددددًاز     َكددددداَم  َلدددددَاَزَقك  و: الطَّ ل بكدددددا ،  َتدددددا    :أ  - («َتًغددددد    - لنَّ دددددماا أوَّ

م») مص، وح  »)  - اجلو ه  من البطون ضمما  :أ  - («مخه  إله  النَّ ماه  آخا يف تعو    :أ  - («وَتا 

هم م :أ  - («بهَطمن،م») - أوكماه بمع،
 .البطون مرلئ ،  شه

واحه  الغ و   من حص  مم من م حص  فلامَّ   العب    وك ا ز  الا   من أ اكمل مم أ اكمل والاَّ

ه  توك   َ  كم   إذا   .له الكفمي    حصلمل ل 

ز ه ) وذكددا   دد أشدد    مددن هألنَّدد املطلوبدد  الكفميدد ه  أفدداا  مددن (الددا   العبدد   نَّ فدد الن فددوس  بدده    ترعلَّ

  أنوا    يف الكفمي  إله  مفرًّا  
ه
دقوَّ  من دم  شرَّى ي ومن دم ر ه صدبَّ  ومن دم وازقده   هت  هَ  ر ده  ذا   دددددل

كدا نكه  ذ 

ه   .في م اخلل ه  نفوس تعل   لش َّ ه  غريه   ون الفا   اه

  عله   توكَّ  فمن
ه
     ك يف العممَّ    الرَّممَّ    الكفمي  له حصلمل  الل

 
: تعدمله  الل قدمل  يش 

  ك    يف كمفيه :أ   [3: ال الطَّ ] ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ژ 
 
 ب نههه  ويف ازقهه  يف :يش 

رههه  ويف  .وول ه ه  ذايَّ

م الل  هعل    والرَّوك     عله  العب ه  عرام   ٱ :هو رشع،
ه
 .َله  زه ه ع وإظ ما   الل
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 
ه  امل  اَّ   الرَّوك    ّل  الرَّوك  ح    هو احل يثه  يف به واملأموا    ددددددتعمل هقوله  ادددددنظي  اوه

ه
ژ  :ى

 الرًَّّدددددو   غدددددري ًّدددددو الرَّ  حددددد َّ  نَّ فددددد   [١٠٢: عمددددداان لآ] ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

دد ددم  َذ هلهددَك  بيددمن يف كددالم   ايندوللمفس  هدد أمَّ ددالرَّ  بدد، بددملفا  نددوَّ  مددن فًّدد َّ  احلدد يث  اه  وحدد     وك 

ه  : وك   الرَّ  بب    املاا و الروك   َ   فمرى. كامل   .هبم ملأمواا املاتب    هه  يف صما  الرَّوك   كم 

دد ينددميف ّل هبدددم واألخدد  األسدددبم ه  تعددمطي أنَّ  احلدد يث ويف  ددد ذكدداه  مدددن يددهف ملدددم   الرَّوك    و  الغ 

واحه  دددمَذ هلهدددَك  يكدددن مل األسدددبم ه  يف العبددد    أخددد  فددد ذا والددداَّ : أْحددد  مه لإلمدددم قيددد  لهدددهه توك   يف قم ح،

ز ه  الل يأبيني: ويًّول بيرهه  أو املس  ه  يف جيلس   اج    دَ  ج اج     اهه »: قملو فأنكا . بملا    ه

 .وتًّ يم م بمألسبم ه  األخ ه  ذكاه  من فيه ملم :يعني  احل يث  اهه  ذكا ثمَّ   «العهلم
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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

 : ف رمحه اهللقال املصنِّ

 اخَلمسوَن احَلِديُث

 [«الرََّجِبيَّة الزِّيادِة» ِمَن الثَّاِمُن احَلِديُث َوُهَو]

 

  َعًبددد ه  َعدددنً 
ه
ددد ًبدددنه  الل ددد    ♀ يَّ النَّبهددد بَدددىأَ : َقدددمَل  رًس  دب    َاسدددوَل  َيدددم: مَل َفًَّددد َاج 

ه
 نَّ إه  الل

ئه َ  ا ك   َبم   فَ  َعَلينَم  َكث َاًت  َق ً  ًساَلمه اإله  رَشَ ؟ بههه  َنَرَمسَّ   
ل  َيزَ  َّل »: مَل قَ   َجممه دم لهَسمن َك  ا دنً  َاًطب،  مه

  ذهًكاه 
ه
 «. الل

َجه   َممم   َخاَّ هَ ادهب ًْحَ   أَ  اإله  .اللَّف ه  َ 

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

هدد  وهددو  («لرََّجِبيَّووةا الزِّيووادِة» ِمووَن) - األخددريهددو  و –( الثَّوواِمُن احَلووِديُث ُهووَو)  اه

م( اخَلمسوووَن احَلووِديُث) ددالنَّ  األابعدد،» إله  ممددموم، ددَ   وبدده  « وويَّ  له عدد اجددب   بددنٱ يددم  ز كم 

  .« وويَّ النَّ  األابع،»

َمدددمم  ) َأًخَاَجددده   وقددد   ممجدددهً  وابدددن لَمددد  ا عنددد  وهدددو اجدددب  بدددنٱ إليددده عدددزا  كدددام( َأًْحَددد    اإله

م  نن أصبم  ملًّمم مااعم ،  أًوله  إلي ام والعزو أيم،  .«بيب،لصَّ ا» بع  األاب  الس 

فدد ه  لكددون مالحظدد ، َذ هلهددَك  إله  عمدد  تعددمله   ؒاجددب   بددنٱ ولعدد َّ   لفدد  هددو  كواه املدد اللَّ

َجدده  : )لًّولدده أْحدد  اإلمددمم َمددمم   َخاَّ هَ ادهبدد ًْحَدد   أَ  اإله فدد ه  َ   املدد كوا  ف بددمللَّ  نددم ، عرٱ إليدده فعددزا   (اللَّ

َ   اوا ): يًّول أن األًوله  وكمن  .(له واللَّف    وأْح  ممجًه  بنٱو م    ال

هدددد يف عندددده اّلسددددرغنم  مدددد  مع ددددام أْحدددد  ذكددددا   وسددددم  فدددد ه  إله  للبمجدددد  املوضدددد   اه  وقدددد  اللَّ
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

 : اهه  يف بير، قب  من أنش تكم

ددر  ددددددددومددم أب  فدي سه
ه
ـهدددم إّلَّ ددددددددددددددددددلغي  دددددَزا عً دددددددّل ي   د   دددددددددددددددددى ا دددددددددددددددددددددا  عَ دددددددددددددددمددد ألَ اه  دددزَّ

 دد ه ددددددددددددداملعرمددددهه ددددددلهددددم لًّوددندددددددددددددددددددددددأو نًًّله   دد ه دددددددددددددددوَّ   فدي سندَددددددددددددددددَلًفَظدددد   أو ق  ددددددددددددكَ 

دددددام أ   أو  لفظدددددهه  إله  يدددددم اّلحر ألجددددد  الرَّخدددددايج يف ذكددددداه  إله  ردددددم حي   ّل مدددددن ا  ًكدددددذه  سدددددم  ابَّ

دد بددنٱ إله  كددملعزو تصددبيبه  ذكددا إله  اّلحريددم   فدد نَّ  مددثال،   او  وأبدد اوا  فدديام واحلددمكم منحبَّ

نن  من خا  امَّ ع غن  م    او  أيب إله  العزو هَ  الس   واحلدمكم   او أبدو اوا ): كدا ذا قدمل إذا كهندددددل

 .احل يث تصبيب ام ألج  ذكامهم سم  (منحبَّ  بنٱو

 احلد يث ف ن اجب  ابن إليه عم  خرصما  ٱ م  صبيح   أْح  اإلممم إله  اللف   اهه  وعزو  

بهيَّددمنه  فَ ♀َأبَددى النَّبهدديَّ  :قددمل ◙ رس  د بدد بددن عب اللدده عددن فيدده م: ًَّددمَل َأًعَاا َ مه  َأَحدد  

؟ دد   مَّ َ  َيددم حم 
َجددمله دده  َمددًن َطددمَل : »♀َقددمَل النَّبهددي    َمددًن َخددرًي  الا  ددَن َعَمل  ًمددا     َوَحس    «  ع 

ئه َ آلَوَقمَل ا ا : إهنَّ رَشَ ًساَلمه  َخا   ... َعَلينَم َكث َاًت  َق ً  اإله

ه  ا دمًّرددد اجدددب   بدددنٱ ا دفمخرصددد  «أْحددد  اإلمدددمم مسدددن » يف هدددوَ ا َكددده  املًّصدددو  ا آخددد عدددله  رص،

 .صبيح   وإسنم   عن   

م علي م ل ّللرههه  األذكما  أحم يث سمئا  ون بمإلياا  احل يث  اهه  اجب بنٱ وخصَّ   مجيع،

 :وج ، من

دد قددول: أحدد مهم ددك   فَبددم   »): املسددرفري مئ السَّ دد   َجددم بهددهه  َنَرَمسَّ
 كثددري       بددأفاا  حيددي  : أ  («مه

 .العم  يف به كلنرمسَّ 

نً  َاًطب،م لهَسمن َك  َيَزال   َّل »): - ♀ النبي   وهو - امل فري امل يب قول: واآلخا  مه

  ذهًكدداه 
ه
ددم :أ   («الل ي، ا  تكددون بددأن  طاه كثددا،  فدد نَّ  احلددمل تلددك عددله   ام فددام   الل ذكددا مددن م 

دددم يدددزال ّل هلسدددمنَ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ        ژ : تعدددمله  كًّولددده ف دددو  بس  ًيددديَ  ّل َاطب،
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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

 .[ األحزا ] ژحئ  

  وذكا  
ه
م الل   إًعظمم   :هو رشع،

ه
مأ أو والل سمنه  بملًّلبه  وحموا     الل مهه  .ح ه

كا) مددددددم   أصدددددد  ألنَّ  دددددد موضددددددوع    العددددددا  كددددددالم عندددددد  (الدددددد   دددددد إلعظددددددمم مإمَّ  وافعدددددده  يدالشَّ

دددم  الل ذكدددا فيكدددون وإشددد ماه   ّلسربمدددماه  أو  وإجاللهدددهه   الل ذكدددا نَّ أ: ل مددداين مجع،

ددم   إًعظددمم   هددو: رشع،
ه
م أو والل سددمنه  الًّلددبه  يف وحمددوا     الل مهه دد كاالدد    كددونفي. أحدد ه  بملًّلددب مإمَّ

 .ثملالثَّ   اوهه  ًّ ف بملل سمنه  أو مين الثَّ  وهو فًّ  بملًّلبه  أو  األعله   اوهه  والل سمن

 :نوعمن  الل وذكا  

  ذكا  : أح مهم
ه
 .بمخلر املرعل     الل

  ذكا  : واآلخا
ه
 .بملطَّلب املرعل     الل

ل النَّو   و *   ذكا   - األوَّ
ه
م نوعمن هو - بمخلر املرعل     الل  :أيم،

 ذكا  : أح مهم  
ه
هه  عن بخره ه  املرعل     الل  :قسامن وهو  هه وصفمته  أسامئههه  يف نفسه

 ل   ذكا    : األوَّ
ه
 واحلمد     الل سدببمن: لدكبًّو والرَّبميد   كملرَّسدبيحه  هبم  عليه بملثَّنم 

 .ونظمئامهم لل 

 ددددمين  ويددددا  ألصددددواتا يسددددم    اللَ  إنَّ : كًّولددددك أحكممه ددددم  عددددن بددددمخلره  ذكددددا    : والثَّ

 .احلاكمت

 ذكا  : واآلخا  
ه
هه  عن بخره ه  املرعل     الل  :نقسام وهو  وّلتههه وَمًفع ق اه ه  يف خًلًّه

 ل م ه  نًعامئهه  وأنوا ه  وإحسمنهه آّلئه ذكا  : األوَّ  .واملشه   والبرصه  كملسَّ

 عًّ ه  عًّمبههه  وأنوا ه  وع ابههه  أيَّممه ذكا  : والثَّمين  . واخلًس  خه ملًس وا كملصَّ

كا نوعي من الثَّمين والنَّو    *   ذكا   - ال  
ه
 :مأيم،  نوعمن هو - بملطَّلبه  املرعل     الل

 ذكا  : أح مهم  
ه
لام،  بملطَّلبه  املرعل     الل

م  عه  :نقسام وهو وتبليغ،
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

 ل ا  بدددده بددددملعلمه  وهنيددددهه  أمدددداه ه  ذكددددا  : األوَّ ددددم أمددددا، ددددم  وهني، ددددال ه  كفدددداكه  وإذن،  روبدددد  املك الصَّ

مك وح    اخلما  وُتايم  .السَّ

 ددمين  ب قممدد  مدداأ الل إنَّ : ًّولددكك وإذنددم  وهني،ددم ا أمددا،  عندده بددمخلره  وهنيهددهه  أمدداه ه  ذكددا  : والثَّ

ال ه  م الصَّ   وحاَّ
ه
مك وأح َّ   الزنى  .السَّ

 ذكا  : واآلخا  
ه
 :قسامن وهو  وجزا ،  عمال،  بملطَّلبه  املرعل     الل

 ل ا أما  إله  مسمبًّ ،  به بملعم ه  وهنيهه  أماه ه  ذكا  : األوَّ ا،  .هنيهه  عن وفاا

 وهنيههه  أماه ه  ذكا  : واآلخا  
ه
ا  عليده بدمجلزا  ا أموااملد مرثدمله ٱ عدله  أجدا،  نر دم ٱ عدله  ووزا،

م  .املبظوا املباَّ

كا أنوا  شرمت جمم   اهه  ًلرًّط،م ال    بدنٱ العبدمس أيبكد  العلدم أهد  مدن مجمعد    كدالم من م 

  تدد بَّا  ومددن  ↓ مالًّددي   بددنٱ الل عبدد  أيب وتلميدد     تيميَّدد
ه
 الل ذكدداه  م احدد َسددع  وعددى

   ،دده و بدده العلدم  : يف معنددم مدداَّ كددام   الل ذكددا مدن هددو العلددم طلددب  : فمدثال  عطددم  قددمل تبليغ 

 «.الل ذكاه  من واحلاام احلالل العب    فيه يرعلَّم   جملس  »: ابمح أيب بن
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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

 : وفَّقه اهلل املعتينقال 

 اإلشاراِت باُب

 امُلْشِكالت األلفاِظ ضبِط إىل

 

ه   ه: األ ول طب ه  يف قول  م »: الكرم ه  خ  ف   بنه  حييى للعالَّ  املع م  ،الش   بفرح  «وو   النَّ  رَشَ

ا  ف  ) من امل مل  والاَّ  (.رَشَ

 

│ 

 

 الشَّارح وفَ قه اهلل:قال 

ف  ) مددددنقولدددده: ) رددددوهَّ لددددئالَّ   ((رَشَ سددددم ٱ شدددد ا  مددددنسددددم )رشيدددد ( أٱ   فدددد نَّ م أنَّدددده رشيدددد    ي 

 )رَشف(.
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

 : وفَّقه اهلل املعتينقال 

ددده  : الثَّمنيددد    دددم في دددم قول  ددددماف َوًصددد ه »: أيم، دددماف  «بملرَّملددد  الطَّ دددم برشددد ي  الطَّ  مددددم وهدددو   الطَّ

 .ق يام،  ر فهي سٱ مم وهو الرَّم   برش ي  والرَّمل  ح يث،م  سر فهي ٱ

ه  : الثَّملث    م في م قول  وه  بفرحه   «لهَوشمئهج»: أيم، واب وهي  اهلمز  وكرس الوا  . الاَّ

بع    ا ه  : الاَّ م في م قول   .امل مل  الع، برش ي   «صعَّ هتم»: أيم،

م في م قوله  : اخلممس     . ات ظ أ  قمنيَّ  والفَ  املثنَّم  م الرَّ  بمم     «ت نص  »: أيم،

م سدد    دده  : السَّ ددنَ  له األوَّ  احلدد يث وهددو - واألابعدد،َ  الثَّملددث احلدد يث يف قول  يددم مه : -  اتالز 

َكا  «َذَكا   َاج    »  .قبَله ملم تأكي    هو بفربر،  ال َّ

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ا  فك   يعني:    َ صدف ألنَّ  ا  اجال، اج   َذَكا  وليس ك   ذكهو صف   كمشف  ّل تفي  تًّيي ،

كوايَّ .  ال  
جول  فو  جماَّ ه  الا 
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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

 : وفَّقه اهلل املعتينقال 

ددددمبع    دددده  : السَّ بدددد  احلدددد يثه  يف قول  ا دددد احلدددد يث وهددددو - واألابعدددد،َ  الاَّ ددددنَ  مينالثَّ يدددد مه : - م اتالز 

َضمَع   » ا  بفرحه   «الاَّ كها وكرسهم  الاَّ م  ضم  م وذ  لويَّ   ا والل غ  أيم،  .هلمأوَّ : لع 

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

دددد) قولدددده غدددد  العلويَّ هدددد ا مددددناألعددددله يف الل سددددمنه  ف ددددي األفصددددح  و :يعنددددي  ( الل  األلفددددمظ  ه

كدكام حيكدم عدله األحمفاملوضوع  عن هم يف  اجمت كالم العا  بمحلكم عليه   م  يدث حي 

د فد ذا وجد َت   وهدي  اجدمت    عدله الل غدمت د الل  ): م قدملوا عدن كلمد   يف ضدبط مأهنَّ  غد  العلويَّ

 الل غ  األصحَّ في م هي ك ا وك ا.:   يعني(ك ا
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

 : وفَّقه اهلل املعتينقال 

دده  : الثَّممندد    ددنَ  ثالثَّملدد احلدد يث وهددو - واألابعدد،َ  اخلددممس احلدد يثه  يف قول  يددم  مه : - اتالز 

 .أذابو  أ  اجليم  بسكون  «مًجَل و   َفأَ »

دده  : الرَّمسددع    ددم س احلدد يثه  يف قول  بدد الاَّ  احلدد يث وهددو - واألابعدد،َ  السَّ ددنَ  ا يدد مه : - م اتالز 

 .وفرب م الرَّم  وسكون املوحَّ    البم  بكرس  «البهًر   »

دددددده  : العددددددمرش    ددددددم س احلدددددد يثه  يف قول  ددددددم واألابعدددددد،َ  السَّ بدددددد ا احلدددددد يث وهددددددو - أيم، ا ددددددنَ  لاَّ  مه

يم ات ًزا  »: - الز 
ه
 .امليم بكرس  «َوامل

دددددده  : رش َ دعدددددد احلم يدددددد َ  ددددددمب  احلدددددد يثه  يف قول  ددددددنَ  خلددددددممسا احلدددددد يث وهددددددو - واألابعدددددد،َ  السَّ  مه

يم ات ، بسكون  «بهَبًسبه »: - الز   .يكفيه أ  امل مل   الس 

ددده  : رش َ دعددد الثَّمنيددد َ  دددمب  احلددد يثه  يف قول  دددم واألابعددد،َ  السَّ ددد اخلدددممس احلددد يث وهدددو - أيم،  نَ مه

يددم ات دددم وجيدددوز والكددمف  اهلمدددز  بفددرحه   «ت  َأَكددداَل »: - الز   الكدددمف ضدددم   مدد  ز اهلمددد ضددم   أيم،

 .وسكوهنم

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

ًَّدًيامت  »اوايد  عند  أْحد  وغريهدم  يف وا أنَّده من اللَّطمئ   هَ   ع   ضد  وفي دم «ل  بعد   كهندددددل

ددددنَّ  سددددرفم وا من ددددم أنَّ ٱأهدددد  العلددددم  ًَّددددًيام) ألنَّ     تصدددددغري الل ًّمدددد  ل كدددد ه الس  ًَّ ل  ًيمددددد   ت( مجدددد  ل 

ًًَّيمدد  مددم َندد م اَ زَ والل  هدد ا وإن كددمن ضددعيف، هَ ابدد  وه فدد  إّلَّ  دَ  عددن  عليَّدد   ف  مددن أحم يددَث ه ثمبددمل  نَّددأاللَّ

 عله أنَّ  ♀بي  النَّ 
نَّ  هي تصغري الل ًّم  وع م  تكبريه ت ل   م.الس 
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الُعَصْيِمي  َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد   

 : وفَّقه اهلل املعتينقال 

ددده  : رش َ دعددد الثَّملثددد َ  دددمب  احلددد يثه  يف قول  دددم واألابعددد،َ  السَّ ددد اخلدددممس احلددد يث وهدددو - أيم،  نَ مه

يم ات هه »: - الز   .الفم  بفرحه   «لهنََفسه

بع َ  ا ه  : رش َ دع الاَّ مب  حل يثا وهو - نَ ددددواألابعي الرَّمس  احل يثه  يف قول  يم ات نَ مه  السَّ  الز 

م: »- َمص،  .املع م  اخلم  بكرس  «مخه

دده  : رش َ دعدد اخلممسدد َ  ددم واألابعدد،َ  الرَّمسدد  احلدد يثه  يف قول  دد حلدد يثا وهددو - أيم، دد مب السَّ  نَ مه

يم ات لهه يف املوحَّ   البم  بكرس  «بهَطمن،م»: - الز   .أوَّ

م سددد َ  ددده  : رش َ دعددد السَّ دددممن احلددد يث وهدددو - اخلمسددد، احلددد يثه  يف قول  ددد الثَّ يدددم ات نَ مه : -  الز 

 .وت فَرح ث املثلَّ  الثَّم  بمم    «ًت َكث اَ »

مبع َ  ه  : رش َ دع السَّ م اخلمس، احل يثه  يف قول  نَ  ممنالثَّ  احل يث وهو - أيم، يد مه  :- م اتالز 

 .امل مل  الطَّم  بسكون  «َاًطب،م»

 

 الُعَصْيِميُّ َحَمٍد ْبن اهلِل َعْبِد ْبن َصاِلُح َوَكَتَبُه

 والعشريَن، اخلامِس األحد، ليلَة آخرها جمالَس يف

 واأللف األربعمائة بعد وثالثني، ثنتنيٱ سنَة الَقعدة، ذي شهِر من

 والسُّنَِّة لإلسالمِ  داًرا اهلُل حفَظها الرِّياض، مبدينِة

 

│ 

 

 قال الشَّارح وفَ قه اهلل:

هَ ابو جبيَّ »من رشح  ق  نكون فاغنم ببم  الل  دَ  يم   الاَّ  «.الز 
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«النَّوويَّة األْربعنَي َعلى الرََّجِبيَّة الزِّيادُة» َشْرُح  

  «اأَلْرَبع

 

 

 الشَّْرُح ِفي َمْجِلٍس َواِحٍدَتمَّ 

  اآلخرة مادىمن شهر ُج عشَر يوم اخلميس اخلامسَ 

  سنة أربٍع وثالثني بعد األربعمائة واأللف

 ♀ِفي امَلْسِجِد النََّبِويِّ ِبَمِديَنِة الرَُّسوِل 
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