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 تقدمي اللجنة العلمية يف مركز تدبر
 بسم هللا الرمحن الرحيم

وعلى آله  رسول هللا، والصالة والسالم على رب العاملني احلمد هلل
 ، أما بعد:وصحبه أمجعني

فقد اطلعت اللجنة العلميَّة يف مركز تدبُّر للدراسات واالستشارات 
األربعـني التدبُّرية، )األربعـون يف مراتب أخـذ الكتاب املوسوم بــ  على

ورأت أنَّ مؤلـف الكتـــــاب قد بذل جهًدا طي ِّـًبا يف إعداد هذا  القـرآن(،
مجع اآلايت واألحاديث املعينة على أخذ  يف-مشكورًا–وأبدع الكتاب، 

 القرآن الكرمي وتدبُّره والعمل به، ورتَّبها وبوَّهبا بطريقة رائعة.
نسأل هللا تعاىل أن ينفع هبذا العمل املبارك، وأن يكتب له القبول 

 واالنتشار بني عموم املسلمني.
ه من وندعو هللا جلَّ يف عاله أن يبارك يف جهود امل ؤلف، وأن جيعلنا وإايَّ

ه أجر خدمة  وأالأهل القرآن الذين هم أهل هللا وخاصَّته،  حيرمنا وإايَّ
 كتابه، والدعوة إىل تدبُّره والعمل به.
 اللجنة العلميَّة يف مركز تدبُّر                                   

 لتدبر القرآنالتابعة للهيئة العاملية                              
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 الدكتور ماهر الفحل تقدمي
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
 اىل يوم الدين، إبحسانومن تبعه 

 ما بعد:أ
عظم الربكات ، كيف ال وهو أنه أو  ،ن ال تنقطعآن بركات القر أفمعلوم 

ن التصنيف يف فضله ونفعه أبركات هذا القرآن لعاملني ، ومن كالم رب ا
وقد تعددت  ،يف التدبر ، وحنن يف هذا الزمان نرى اهتماماً فال يتوق

ومما سرين وانشرح له  نشأت املراكز يف التدبر،أو  ،املصنفات يف ذلك
هل اليمن أمين خطاب، جعله هللا من أخينا الشيخ أصدري كتاب 
ه من آايت هللا وانتفعت مما في ،دارست كتابه قراءة أوالربكة، وقد قر 

ن يرد املسلمني أهللا العظيم رب العرش الكرمي سأل أوالذكر احلكيم، و 
لدنيا واآلخرة ن النجاة والفوز يف اإف ،ىل كتابه وصحيح سنة نبيهإ

طلب والرتقي مين مبزيد من الأخاان الشيخ أنصح أابالعتصام هبما، و 
ن أو  ،الص هلل نصب عينيه يف كل عملخن جيعل اإلأو  ،ابلتوبة والعبودية

 حيرص على بث علوم القرآن والسنة بكل سبيل صحيح.
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وابلعمل عند  ،هلل عند القراءة ابإلخالصنصح قارئ هذا الكتاب أو 
ين خلص اب بكر ابن عياش: "اي ب  أوصى به شيٌخ أوصيه مبا أو  ،التالوة

" بداً أسري اآلخرة غري مفكوك أن إف ،رقبتك يف الدنيا من رق اآلخرة
احرص على ف ،خ الكرمي حتمل يف هذه الدنيا رقبة واحدةيها األأنت أف

ذ ال إ ال ابالعتصام بكتاب هللاإوال يكون ذلك  ،فكاكها بني يدي هللا
ليه بشيء إىل هللا ولن تتقرب إال كالم الرب ، وتقرب إيصلح القلب 

مة يعيد األ أنالعرش الكرمي  ل هللا العظيم ربسأأليه من كالمه، إحب أ
هلها أبن تعود جمالس القرآن واحلديث أو  ،ىل كتاب رهبا وسنة نبيهاإ

هل الكتاب أن حيفظ أحيفظ بالد املسلمني من كل شر ، و ن أو  ،آهلة
ن جيعلنا أو  ،والسنة يف الشام والعراق واليمن وبورما وليبيا ويف كل مكان

 حيا الناس مجيعا.أ فكأمناحياها أممن 
له وصحبه ومن تبعه آهذا وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وعلى 

 ىل يوم الدين.إ إبحسان
 

 د. ماهر ايسني الفحل                                    
 هجري1437يف رجب احلرام 
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 مقدمة الكتاب
 بسم هلل الرمحن الرحيم

حممد وآله وصحبه نبينا احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على 
وابتالءات ومؤامرات مة مع ما تعانيه من حمن فإن األ :دعا بأم، أمجعني

متر حبالة هنوض  ،ضروس يف كثري من اجلبهات وحرب ،األعداء من
 جلَّ ىل كتاب هللا إذلك العودة  منو  ،جوانب كثرية من حياهتا وقوة يف

الذي خيرجها من  حهذا هو املسلك الصحيو  ،نبيه  وعال وسنة
ا مكانتها يعيد هلو  ،عدائهاأويعينها على التغلب على  ،مشكالهتا

 .أخرجت للناس مم لتبقى خري أمةمنزلتها بني األو 

مما صح عن  فيه أربعني حديثاً  ، مجعت  "األربعون التدبرية"وهذا منت 
صت أن أضع احلديث القريب وحر ، يف مراتب األخذ ابلقرآن النيب 

ومن ، كي يسهل حفظه وينتفع به ويعمل بهالواضح البيان، ل ،العبارة
وجد أهنا ، يف الكالم يب أتمل هذه األحاديث اليت وردت عن الن

، بل مة حروفه وجتويده والتغين به فقطوإقاليست خاصة حبفظ القرآن 
سيجد أهنا جاءت أيضًا يف احلث على التدبر و التفسري و التدارس 

 والعمل.
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ابلكتاب والسنة الصحيحة  التمسكإخواين وأخوايت إىل  أدعوا وأخرياً 
هما من بدعة أو معصية وترك كل ما خالف ،والعمل هبما ظاهراً وابطناً 

 كما أشري إىل أن هذا الكتاب قد قسم إىل أبواب:،  أو تقصري
 اإلخالص.يف  األحاديث الواردة :األول الباب

 .األحاديث الواردة يف االستماع :الباب الثاين
 .األحاديث الواردة يف التالوة :الباب الثالث

 .األحاديث الواردة يف احلفظ :الباب الرابع
 .يف التدبر الواردةاألحاديث  :الباب اخلامس
 .األحاديث الواردة يف التدارس :الباب السادس

 .األحاديث الواردة يف العمل :الباب السابع
وأسأله  ول والعمل،هذا وأسأل هللا التوفيق والسداد واإلخالص يف الق

، نهم واألمواتسبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا وألسريت األحياء م
 .وملشاخينا وللمسلمني واملسلمات

 .وصل اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 أمين بن عبد احلميد عبد هللا خطاب  كتبه:         
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 كيفية حفظ األحاديث
 .والعمل به ورفع اجلهل عن النفساهلدف من حفظ احلديث هو العلم  أواًل:
مي واألحاديث ختتلف من حيث الطول والقصر، وابلتأكيد أخي الكر  :اثنياً 

 ذي ال يكاد يلبث يوماً مث ينسى.ال احلفظ ال ،تريد حفظاً راسخاً يف الذهن
 :(1)وإليك أخي هذه الطريقة امليسر

ثالث مراٍت، مع تصحيح األخطاء اللغوية  هحديثا واحداً، مث تقرأ أتخذ- 1
 مث كرر احلديث عشر مرا ت بشكل سريع قلياًل. ،إن وجدت

 30- 10مث كرر احلديث  ،مرة نظراً  20- 10كرر احلديث من   مث- 2
 .ولكن غيباً 

 ،وقبل النوم ،وأنت جالس ،حاول أن تكرر ما حفظت وأنت قائم مث- 3
 وستجد الثمرة إن شاء هللا. ،ىل املسجدإوأنت ذاهب 

 سخ.أر وكلما زاد كان  ،طريقة أخرى وهي تكرار احلفظ مائة مرة ويف- 4
ى خري والكل وكٌل عل ،بيانه أن الناس تتفاوت يف احلفظومما جيب  ❖

 .مأجور إن شاء هللا

                                 
احلث على حفظ العلم أليب هالل العسكري، وكذلك اخلطيب البغدادي، "انظر  (1)

وابن عساكر الدمشقي، وابن اجلوزي البغدادي. وقد طبعت هذه الكتب يف جملد 
 واحد واحلمد هلل"
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 تقدمي شارح الكتاب
ونعوذ ابهلل من شرور  ،ونستعني  بهِّ ونستغفره   ،إنَّ احلمَد هللِّ حنمد ه  

من يضلل من يهدهِّ هللا فال مضل له و  ،أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
وأشهد أن   ،إله إال هللا، وحده ال شريك له وأشهد أال ،فال هادي له

 .عبده ورسوله،  اً حممد
َ َحقذ ُتَقاتِِه َوََل َتُموُتنذ إَِلذ ﴿ يَن آَمنُوا اتذُقوا اَّللذ ِ َها اَّلذ يُّ

َ
ْنتُْم  يَا أ

َ
َوأ

ِي ﴿ ،[102]آل عمران: ﴾ُمْسِلُمونَ  َها انلذاُس اتذُقوا َربذُكُم اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثذ ِمنُْهَما رَِجاَلا 
رَْحامَ 

َ
ي تََساَءلُوَن بِِه َواْْل ِ َ اَّلذ ا َونَِساءا َواتذُقوا اَّللذ َ ََكَن  َكِثريا إِنذ اَّللذ

َ َوقُولُوا قَْوَلا ﴿، [1النساء:] ﴾َعلَيُْكْم َرِقيباا يَن آَمنُوا اتذُقوا اَّللذ ِ َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ

ا  ْعَمالَُكْم َوَيْغِفْر لَُكْم  يُْصِلْح لَُك  70َسِديدا
َ
يُْصِلْح لَُكْم أ
َ َورَُسوََلُ َفَقْد فَاَز فَ  اُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَّللذ -70األحزاب. ] ﴾ْوزاا َعِظيما

71] 

أم ا بعد فإن  أصدق احلديث كالم هللا، وأحسن اهلدي، هدي حمم ٍد 
 ،وشر األمورِّ حمداثهتا، فإن  كلَّ حمدثٍة بِّدعة، وكلَّ بِّدعٍة ضاللة ،

  ضاللٍة يف النَّار.وكلَّ 
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 ، وبعـد: فإنَّ االشتغال خبدمـة الكتاب والسنَّة، من أشرف األعمالِّ
ففي  وأفضل القرب إىل هللا، إذا ق يد ابلنيَّة صاحلة، والعزمية الصادقة،

 : قال قال، صحيح مسلم، من حديث أيب مسعود األنصاري 
 "هِّ لِّ فاعِّ  أجرِّ   فله مثل  على خري  ن دلَّ م: " هللارسول 

 )1("فيه فضيلة الداللة على اخلري والتنبيه عليه" قال النووي:
ريًا من أعان اإلسالم بشطر جزى هللا خ" :قال يب أمامـة أوعن 
 (2)."كلمـة
 ما تصدق عبد بصدقة أفضل من : " عن أيب الدرداء ألثرويف ا

" أو ما فيتفرقون وقد نفعهم هللا هبا ،ننيموعظة يعظ هبا إخواان له مؤم
 .(3)يشبه هذا الكالم

، ونشر وانطالقاً من واجب األمانة الشرعيَّـة يف التبليغ والدعـوة إىل هللا
هدي القرآن، وعلوم السنة، قام مركز تدبر إبصداره األول إبعداد 

                                 
  (.1893)حديث رقم، ، شرح صحيح مسلم للنووي(1)

 .(1/38اإلابنـة البن بطة، ) (2)

  .                         (4/42جمموع الفتاوى، ) (3)
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مذكرة مشلت أحاديث نبوية متعلقة ابحلث ِّ على تدبر القرآن، وذكر 
 مراتبه، وما يتعلق به.

على صغر حجمه قد حوى بني دفتيه خرياً عظيماً، فكما  ف  وهذا املؤلَّ 
هلذر، وابمللح ال ابلكِّرب"، قيل: "املؤلفات تتفاضل ابلزهر والثمر ال اب

، وتنبيه ف أحاديث نبويَّة، فيها تذكري للعالِّ ال سيَّما وقوام هذا املؤلَّ 
للجاهل، وإيقاظ للغافل، يف االشتغال ابلقرآن علمًا وعمالً، قوالً 

 كل خري معلوم؛ وفعاًل، فالقرآن منهج حياة، وأساس العلوم، ودليل إىل
ال فليس العلوم منتزع من القرآن، وإ"وكل علم من  كما قال الزركشي:

"من أراد العلم فليثوَّر القرآن، فإنَّ فيه  :له برهان. قال ابن مسعود 
وقال: "أراد به أصول  قي يف "املدخل"علم األولني واآلخرين" رواه البيه

 (1)العلم"
وقد عهد إيل األخ الفاضل والشيخ الكرمي أيب عبد احلميد أمين 

ن التدبرية" شرحاً بكتابه "األربعو  تبارك وتعاىل خطاب، حفظه هللا

                                 
، واحلديث رواه الطرباين يف (1/100لربهان يف علوم القرآن، )انظر: ا (1)

رواه الطرباين أبسانيد، " : (7/165)اجملمع، (، وقال اهليثمي يف 9/146بري،)الك
 ".ورجال أحدها رجال الصحيحني
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وتعليقاً، وقد كان ممن اعتىن هبا، فضيلة الشيخ ماهر بن ايسني الفحل 
 حفظه هللا تعاىل.

 نالذي ،فشرحت هذه األحاديث النبويَّة، انقاًل من كالم علماء األمـة
 ، وما عندان فهو من فتات ما تركوه لنا،الفضل والعلمسبق يف الهلم 

وبينت احلكم الشرعي، وفسرت الغريب، دون إطالة يف العرض، أو 
إسهاب يف الشرح، فشرعت بذلك عن كف اجلد يف التعليق عليها، 
سائالً هللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه، خالياً من حظوظ 
 الدنيا، وشهوات النفس، وأمراض القلب، إنه ريب على كل شيء قدير 

حمـمـود بن أحــمــد الزويد عفا هللا عنه وعن والديه وكتبه: أبو إسحاق 
 وعامله بسرته.

 ، من شهر ربيع األول. 12، يف جري"ه1438لعام، " 
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 األربعون يف مراتب أخذ القرآن
 ()اإلخالصابب 

ِمُروا َوَما قال تعاىل
ُ
َ  ِِلَْعبُُدوا إَِلذ  أ ينَ  ََلُ  ُُمِْلِصيَ  اَّللذ  ُحنََفاءَ  ادلِّ

الةَ  َوُيِقيُموا ََكةَ  َوُيْؤتُوا الصذ  [5:البينة] الَْقيَِّمةِ  ِدينُ  وََذلَِك  الزذ

 : احلديث األول
طَّابِّ  ب نِّ  ع َمرَ  َعن   َا »  اّللَِّّ  َرس ول   قَالَ : قَالَ   اخلَ  َعأَمال   ِإَّنَّ  األأ

َا اِبلنِ يَِّة، َرت ه   َكاَنتأ   َفَمنأ  نـََوى، َما اِلمأِرئ   َوِإَّنَّ  َوَرس وِلِه، اّللَِّ  ِإَل  ِهجأ
َرت ه   َرت ه   َكاَنتأ   َوَمنأ  َوَرس وِلِه، اّللَِّ  ِإَل  َفِهجأ َيا ِإَل  ِهجأ  َأوِ  ي ِصيبـ َها، د نـأ

َرَأة   َرت ه   يـَنأِكح َها، امأ  .متفق عليه «ـ ِإلَيأهِ  َهاَجرَ  َما ِإَل  َفِهجأ

 الشرح: 
قصد الشيء مقرتاًن بفعله، فإن تراخى عنه كان عزًما، أو  النية: ❖

 .يقال: قصد الفعل ابتغاء وجه هللا وامتثاالً ألمره
 .ذكر األئمة أن هذا احلديث ثلث اإلسالم :قال القاضي عياض ❖

قال  ،أربعة :وقيل ،أصول الدين ثالثة أحاديث :وقيل ،ربعه :وقيل
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 (1)."من الفقه يدخل فيه سبعون ابابً  :الشافعي وغريه
ل اهلجرة: هجران الشر أص" احلافظ ابن رجب رمحه هللا:قال  ❖

 ."ه لطلب اخلري وحمبته والرغبة فيهومباعدت
ا تنصرف إىل هجران بلد ب السنة إمنَّ واهلجرة عند اإلطالق يف كت ❖

 (2)."يف تعلم اإلسالم والعمل به الشرك إىل دار اإلسالم رغبةً 
 اهلجرة هجراتن: قال ابن القيم رمحه هللا يف الرسالة التبوكية، "

اهلجرة األوىل: هجرة ابجلسم من بلد إىل بلد، وهذه أحكامها 
 معلومة وليس املراد الكالم فيها.

واهلجرة الثانية: اهلجرة ابلقلب إىل هللا ورسوله، وهذه هي املقصودة 
ألصل وهجرة اجلسد هنا. وهذه اهلجرة هي اهلجرة احلقيقية وهي ا

 "(3) اتبعة هلا.
 

 
                                 

 .(1/57عمدة القاري بشرح صحيح البخاري، للعيين )( 1)

 .(1/35الباري، البن رجب، )فتح ( 2)

  ("16")ص( 3)
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 ()االستماع ابب
نِْصتُوا لََعلذُكْم  ﴿قال تعاىل

َ
َوإَِذا قُِرَئ الُْقْرآُن فَاْستَِمُعوا ََلُ َوأ

 [204:سورة األعراف]﴾ تُرََْحُونَ 

 احلديث الثاين:
َه  هللا َعن  َسعِّيدِّ ب نِّ ج َبري ٍ  ََل ُُتَرِّْك ﴿ ، يفِّ قـَو لهِّ: ، َعنِّ اب نِّ َعبَّاسٍ َرمحِّ

يـ َعاِلج  ِمَن   َكاَن النَِّبُّ ) ، قَالَ [16:سورة القيامة]﴾بِِه لَِسانََك ِِلَْعَجَل بِهِ 
َأاَن أ َحر ِّك ه َما  َفَقاَل ِِل اْبُن َعبذاٍس: التـَّنأزِيِل ِشدًَّة َكاَن ُي َرِ ك  َشَفتَـيأِه،

فـََقاَل َسعِّيٌد: َأاَن أ َحر ِّك ه َما َكَما َكاَن  ،حي َر ِّك ه َما َكَما َكاَن َرس ول  هللاِّ 
ََل ُُتَرِّْك بِِه ﴿ فَأَنـ َزَل هللا  تـََعاىَل: ،اب ن  َعبَّاٍس حي َر ِّك ه َما َفَحرََّك َشَفتَـي هِّ 
رَِّك مث َّ ، ﴾لَِسانََك ِِلَْعَجَل بِِه إِنذ َعلَيْنَا ََجَْعهُ  َوقـ ر آنَه  قَاَل: مَج َعه  يفِّ َصد 

نَاُه فَاتذِبْع قُْرآنَهُ ﴿ؤ ه  تـَق رَ 
ْ
نِْصْت ُثمذ إِنذ  قَاَل: فَاْستَِمْع وَ  ،﴾فَإَِذا قََرأ

َ
أ

ُه قَاَل 
َ
ْن َتْقَرأ

َ
َتَمَع  َفَكاَن َرس ول  هللِا : َعلَيْنَا أ ِيل  اسأ ِإَذا َأََته  ِجْبأ

ِيل  قـََرَأه  النَِّبُّ  َرَأه    فَِإَذا انأطََلَق ِجْبأ ابب صحيحه،  رواه مسلم يف .(َكَما َأقـأ

 .330، الصفحة 1للقراءة، اجلزء االستماع 
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 الشــرح:
اإلصغاء  :االستماع {فاستمع له وأنصتقال النووي: يف قوله: } ❖

فلهذا مجع  !فقد يستمع وال ينصت ،السكوت :واإلنصات؛ له
 .(1)ا"فاستمعوا له وأنصتو "بينهما كما قال هللا تعاىل 

ومن فوائد احلديث، أن القارئ للقرآن عليه أن يقرأ قراءة متأنية  ❖
ذكر أبو عبيد عن جماهد ليحصل له املقصود من اخلشوع والتدبر، 

ترسل ، قال: [4]املزمل: ﴾ تَْرِتيالالُْقْرآَن  ﴿ َوَرت ِّلِّ :قوله تعاىل يف
 .ترسالً 

أقرأ  وإين، القراءةسريع  إين: مزة: قلت البن عباسـوقال أبو ح ❖
وأرتلها  ليلة فأتدبرها يفألن أقرأ البقرة "ثالث، فقال:  يف القرآن

 (2)" خري من أن أقرأ كما تقول
فإذا  ،وهذا الذي قلناه عائد إىل ضبط القراءة، وحصول اخلشوع ❖

 مالكعن  له بغري هذا فاألمر واسع، كما روىكان القارئ حيصل 
]كان[ أخف عليه، وإذا  من الناس من إذا هذ  "  قوله:رمحه هللا

                                 
 .(4/167) شرح صحيح مسلم للنووي(1)

 (273-10/272)شرح ابن بطال،  (2)
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ذلك على قدر  يفرتل أخطأ، ومنهم من ال حيسن اهلذَّ، والناس 
عٌ      (1)"حاالهتم وما خيف عليهم، وكلٌّ واسِّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

                                 
 (2/360)إكمال املعلم،  (1)
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 :احلديث الثالث
ع ودٍ  هللاِّ ب نِّ  َعب دِّ  َعن   َرأأ )  هللاِّ  َرس ول   يلِّ  قَالَ : قَالَ   َمس   ،َعَليَّ  اقـأ
َتِهي ِإين ِ : قَالَ  أ ن زِّلَ  َوَعَلي كَ  َعَلي كَ  أَقـ رَأ  : قـ ل ت  : قَالَ   ِمنأ  َأْسأََعه   َأنأ  َأشأ

 ِمنْ  ِجئْنَا إَِذا فََكيَْف ﴿: بـََلغ ت   إَِّذا َحّتَّ  الن َِّساءَ  فـََقرَأ ت  : قَالَ  ،َغْيأِي
ةٍ  ُكِّ  مذ

ُ
ا َهُؤَلَءِ  ََعَ  بَِك  وَِجئْنَا بَِشِهيدٍ  أ :  ِل  قَالَ  [41:النساء] ﴾ َشِهيدا
نَـي هِّ  فـَرَأَي ت   - َأمأِسكأ  َأوأ  - ك فَّ  رِّفَانِّ  َعيـ  ، ابب البكاء يف صحيحه رواه البخاري(َتذ 

 .197، الصفحة  6عند قراءة القرآن ، اجلزء 

 الشرح: 
 يث:احلدوائد قال اإلمام النووي رمحه هللا يف ذكر ف ❖

 عندها منها استحباب استماع القراءة واإلصغاء هلا والبكاء"
 وهو أبلغ ،واستحباب طلب القراءة من غريه ليستمع له ،وتدبرها

والفضل  وفيه تواضع أهل العلم ،التفهم والتدبر من قراءته بنفسهيف 
 (1)"مع أتباعهم ولو
-أعلموهللا -معىن استماعه القرآن من غريه قال ابن بطال: " ❖

يتدبره ويفهمه،  كية، وحيتمل أن يكون  نَّ عرض القرآن س   ليكون

                                 
  (6/88)، شرح صحيح مسلم للنووي(1)
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على التدبر، ونفسه أخلى وأنشط من  وذلك أن املستمع أقوى
 .(1)ا"شغل ابلقراءة وأحكامه يفنفس القارئ؛ ألنه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (278-10/277)شرح ابن بطال،  (1)
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 :احلديث الرابع
َعرِّي ِّ  م وَسى َأيبِّ  َعن   َش  َتَمعَ ):قَالَ   األ   مِّنَ  قِّرَاَءيتِّ   اّللَِّّ  َرس ول   اس 

ت   فـََلمَّا ،اللَّي لِّ  َتَمعأت  ، م وَسى َأابَ  ايَ  :قَالَ  َأص َبح  َلةَ  ِقَراَءَتكَ  اسأ  اللَّيـأ
ت   َلو   اّللَِّّ  َرس ولَ  ايَ : قـ ل ت   .َداو دَ  آلِ  َمَزاِمْيِ  ِمنأ  ِمزأَمارًا أ وتِيتَ  َلَقدأ   َعلِّم 

رواه ابن حبان يف صحيحه، ابب ذكر قول أيب موسى (" حتبرياً  لك حَلربَّ ت   َمَكاَنكَ 
 .169، الصفحة 16، اجلزء أن لو علم مكانه حلرب له للمصطفى

 الشرح:
ما شاع اليوم  {حتبرياً  لك حَلربَّ ت  }، أيب موسى  خيرج من قول ❖

من بعض القراء من التلحني والتطريب يف قراءة القرآن، وعلى هذا 
 مجهور أهل العلم.

"وأكره القراءة ابألحلان واألصوات املطربة؛  :قال: أبو بكر اآلجري ❖
ا مـكروهـة عند كثري من العلماء، مثل يزيـد بن هارون، فإهنَّ 

واألصمعي، وأمحد بن حنبل، وأيب عبيد القاسم بن سالم، وسفيان 
أن  العلماء؛ وأيمرون القارئ إذا قرأبن عيينة، وغري واحد من 

 اهـ.(1)"يتحزن، ويتباكى، وخيشع بقلبه

                                 
   (77ص"أخالق محلـة القرآن"، ) (1)
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"مسعت أاب احلارث املكفوف  قال أبو عبيد القاسم بن سالم: ❖
يسأل يزيد بن هارون، ما تقول يف قراءة األحلان؟ قال: بدعة، 

 (1)"قال: اي أاب خالد! يشتهيه الناس! قال: لك غريه
يستفاد من العبارة نفسها، جواز حتسني الصوت إذا علم أتثر  ❖

والغرض أن أاب موسى " قال احلافـظ ابن كثري رمحه اللـه:السامع به، 
 ت ه لك حتبريًاقال فَدلَّ على جواز  ،: لو أعلم أنك تسمعه حلربَّ

 (2)"ذلك وتكلفهي تعاط
 

 
 
 
 
 

 

                                 
 (167ص)ابختصار من فضائل القرآن،  (1)

 (191)صفضائل القرآن،  (2)
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 ()التالوةابب 
وََلَِك  قال تعاىل

ُ
يَن آتَيْنَاُهُم الِْكتَاَب َيتْلُونَُه َحقذ تاَِلَوتِِه أ ِ اَّلذ

وَن  وََلَِك ُهُم اْْلَاِِسُ
ُ
 [.121:البقرةسورة ]يُْؤِمنُوَن بِِه َوَمْن يَْكُفْر بِِه فَأ

 احلديث اخلامس:
ع ودٍ  اّللَِّّ ب نِّ  َعب دَ  َعنِّ   َحرأفًا قـََرأَ  َمنأ )  اّللَِّّ  َرس ول   قَالَ : قَالَ   َمس 
ََسَنة   ،َحَسَنة   ِبهِ  فـََله   اّللَِّ  ِكَتابِ   ِمنأ  رِ  َواحلأ ثَاِِلَا ِبَعشأ  آمل:  َأق ول   اَل  َأمأ

ما  ، اببرواه الرتمذي يف سننه.(َحرأف   َوِميم   َحرأف   َواَلم   َحرأف   أَلأف   ،َحرأف  
  .175، الصفحة 5، اجلزء جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن

 الشرح:

َسَنة  }أي القرآن  {اّللَِّّ  كَِّتابِّ   مِّن   َحر فًا قـَرَأَ  َمن  } : قوله ❖  َواحلَ 
رِّ  َا بَِّعش  ثَاهلِّ وهو أقل التضاعف املوعود  ،ابلعشر أي مضاعفة {أَم 

َا} :بقوله تعاىل ثَاهلِّ ر  أَم  َسَنةِّ فـََله  َعش  حلَ  واحلرف يطلق  {،َمن  َجاءَ ابِّ
والكلمة املختلف يف  ،واجلملة املفيدة ،على حرف اهلجاء واملعاين

 .(1)وعلى مطلق الكلمة ،قراءهتا

                                 
 (8/182حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، ) (1)
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يتحقق للعبد مبجرد القراءة فكيف األجر  أنَّ  ومن فوائد احلديث: ❖
، وهذا أعظم ما حيوزه العبد ابلتطبيق والعمل القراءةإذا كلل تلك 

العبد من األجر، وأفضل وسيلة لتحقيق هذه الرتبة العالية، أن يقرأ 
 طالباً للحق وراغباً للعلم واألجر. متدبرٍ  القرآن قراءة متأملٍ 
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 احلديث السادس:
ي ِّ  أ َماَمةَ  َأيبِّ  َعن  

َرء وا) يـَق ول  اّللَِّّ  َرس ولَ  مسِّع ت  :  قَالَ   ال َباهِّلِّ  اقـأ
مَ  َيَأِت  فَِإنَّه   الأق رأآنَ  َرء وا أِلَصأَحاِبِه، َشِفيًعا الأِقَياَمةِ  يـَوأ َراَويأنِ  اقـأ  الزَّهأ
َرانَ  آلِ  َوس ورَةَ  الأبَـَقَرَة، مَ  ََتأتَِيانِ  فَِإَّنَّ َما ، ِعمأ  َكَأَّنَّ َما  الأِقَياَمةِ  يـَوأ

، َطْيأ   ِمنأ  ِفرأقَانِ  َكَأَّنَّ َما  َأوأ  َغَيايـََتاِن، َكَأَّنَّ َما  َأوأ  َغَماَمَتاِن،  َصَوافَّ
َاجَّانِ  َرء وا َأصأَحاِِبَِما، َعنأ  ُت  َذَها فَِإنَّ  الأبَـَقَرِة، س ورَةَ  اقـأ  بـَرََكة ، َأخأ
َرة ، َوتـَرأَكَها َتِطيع َها َواَل  َحسأ ، ابب فضل قراءة رواه مسلم يف صحيحه (الأَبطََلة   َتسأ

 .553، الصفحة 1اجلزء القرآن وسورة البقرة ، 

 الشرح:
 َشفِّيًعا ال قَِّياَمةِّ  يـَو مَ  أَي يتِّ  فَإِّنَّه   ال ق ر آنَ  اقـ َرء وا) :قال األمري الصنعاين ❖

َص َحابِّهِّ   حثَّ  مثَّ  ،هم الذين يقرأونه متدبرين له عاملني مبا فيه (ألِّ
 .(1)على قراءة سور معينة زايدة خصوصية يف الشفاعة

رَاَوي نِّ  اقـ َرء وا}:  قولهو  ❖ وهو  ،نيث األزهرأتب :الزهراء ،{الزَّه 
 (2) ناألزهرا، ويقال للنريين: ءاملضي

                                 
 (2/606)التنوير يف شرح اجلامع الصغري،  (1)

   (2120شرح املشكاة، ) (2)
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د يف هذا احلديث قراءة قيَّ " مه هللا:قال الشيخ ابن عثيمني رحـ ❖
 :ألن الذين يقرءون القرآن ينقسمون إىل قسمني ؛القرآن ابلعمل به

هؤالء  ،وال يعملون أبحكامه ،قسم ال يعمل به فال يؤمنون أبخباره
وقسم آخر يؤمنون أبخباره ويصدقون  ،يكون القرآن حجة عليهم

 جفهؤالء يكون القرآن حجة هلم حياج ،هبا ويعملون أبحكامه
القرآن حجة لك أو ) :قال ألن النيب  ،عنهم يوم القيامة

 ،شيء يف القرآن العمل به ويف هذا دليل على أن أهم  (،عليك
بذُروا آيَاتِِه  :ويؤيد هذا قوله تعاىل نَْزنْلَاهُ إَِِلَْك ُمبَارٌَك ِِلَدذ

َ
ِكتَاٌب أ

ْْلَاِب 
َ
ولُو اْْل

ُ
َر أ  (1)"أي يتفهمون معانيها َوِِلَتََذكذ

 
 
 
 

                                 
   (4/634، )البن عثيمني شرح رايض الصاحلني (1)
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 :احلديث السابع
رٍو ب نِّ  اّللَِّّ  َعب دِّ  َعن    يـَعأِن  - يـ َقال  )  اّللَِّّ  َرس ول   قَالَ :  قَالَ   َعم 

َرأأ :  - الأق رأآنِ  ِلَصاِحبِ  َيا، يف  تـ َرتِ ل   ك نأتَ   َكَما  َورَتِ لأ  َوارأَتقِ  اقـأ نـأ  الدُّ
َرأ   آيَة   آِخرِ  ِعنأدَ  َمنأزِلََتكَ  فَِإنَّ    .177، الصفحة 5اجلزء رواه الرتمذي يف سننه،  (ِِبَا تـَقأ

 الشرح:
على  جعلت درج اجلنة ": هللا عنها رضي عائشةأم املؤمنني قالت  ❖

القرآن، فمن قرأ ثلث القرآن كان على الثلث من درج  آيعدد 
اجلنة، ومن قرأ نصفه كان على النصف من درج اجلنة، ومن قرأ 

أو صديق أو  نيبل يكن فوقه أحد إال  عالية يفالقرآن كله كان 
 (1)"شهيد

ن هو املالزم له ابهلمة والعناية، ويكون آوصاحب القر " قال الطييب: ❖
 "ابحلفظ والتالوة، واترة ابلتدبر له والعمل بهذلك اترة 

  العامل بكتاب هللا املتدبر له أفضل من احلافظ والتايل له وقال: "
إذا ل ينل شأوه يف العمل والتدبر، وقد كان يف الصحابة من هو 

                                 
   (10/257(، وانظر شرح ابن بطال، )1843) ي،شعب اإلميان، للبيهق (1)
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، وأكثر تالوة منه، أحفظ لكتاب هللا من أيب بكر الصديق 
عليهم يف العلم ابهلل، األطالق لسبقه  علىأفضلهم  وكان هو 

 (1)"وبكتابه، وتدبره له، وعمله به
ه ال ينال هذا الثواب األعظم إال من حفظ ويؤخذ من احلديث أنَّ  ❖

 (2)"القرآن وأتقن أداءه وقراءته كما ينبغي له
 
 
 
 
 
 

                                 
   (2134شرح املشكاة، ) (1)

 (4/237)عون املعبود،  (2)
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 :احلديث الثامن
طَّابِّ  ب نِّ  ع َمرَ  َعن  ِحزأِبِه، َعنأ  ََنمَ  َمنأ )  اّللَِّّ  َرس ول   قَالَ : قَالَ   اخلَ 
ء   َعنأ  َأوأ  َ  ِفيَما فـََقَرَأه   ِمنأه ، َشيأ ِر، َصاَلةِ  َبنيأ ِر، َوَصاَلةِ  الأَفجأ  الظُّهأ

َا  َله   ك ِتبَ  َرَأه   َكَأَّنَّ ب جامع صالة الليل ومن انم ، ابرواه مسلم يف صحيحه(اللَّيألِ  ِمنَ  قـَ
 .515، الصفحة 1اجلزء ، عنه

 الشرح:
وقد حزبت القرآن، واحلزب  قال اجلوهري: "واحلزب الورد، ❖

 (1)"الطائفة
منه فقرأه  شيءمن انم عن حزبه أو عن "قال القاضي عياض:  ❖

" ا قرأه من الليلفيما بني صالة الفجر وصالة الظهر ك تِّب له كأمنَّ 
والذكر  صالة الليل على أنَّ  من هللا َتفضَّل عليه به، ودليلٌ  تـَف ضُّلٌ 

عل له هذه الفضيلة  هارِّ فيها أفضل من صالة النَّ  وعمله، إذ ل جي 
 (2)"إال لغلبة نوم

َ  فِّيَما فـََقرَأَه  ): قوله ❖ رِّ، َصاَلةِّ  َبني  رِّ  َوَصاَلةِّ  ال َفج    ا خصَّ : إمنَّ (الظُّه 

                                 
  (1/109)الصحاح،  (1)

 (3/98)إكمال املعلم، (2)
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ه متصل آبخر الليل بغري فصل، سوى ألنَّ  ؟قبل الظهر هبذا احلكم
 صالة الصبح. وهلذا لو نوى الصائم قبل الزوال صوم انفلة جاز،

 (1).وبعده ل جيز
ا إذا وأهنَّ  ،دليل على استحباب احملافظة على األورادفيه  واحلديث ❖

 .ىضفاتت تق

 

 

 

 

 

 

                                 
 (1215شرح املشكاة للطييب، ) (1)
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 احلديث التاسع:
بُّ )  اّللَّ  َرس ول   قَالَ  : قَالَ   ه َريـ َرةَ  َأيبِّ  َعن    رََجعَ  ِإَذا َأَحد ك مأ  َأُيِ 
ِلهِ  ِإَل  : قَالَ  نـََعم ،: قـ ل َنا ، ؟ِْسَان   ِعظَام   َخِلَفات   َثاَلثَ  ِفيهِ  َيَِدَ  َأنأ  َأهأ

َرأ   آاَيت   فـََثاَلث    َخِلَفات   َثاَلثِ  ِمنأ  َله   َخْيأ   َصاَلتِِه، يف  َأَحد ك مأ  ِِبِنَّ  يـَقأ
، الصفحة 1اجلزء ، ابب فضل قراءة القرآن يف الصالة ، رواه مسلم يف صحيحه (ِْسَان   ِعظَام  

552. 

 الشـرح:
مجع خلفة وهي احلامل من  :بفتح فكسر (َخلَِّفاتٍ  َثاَلثَ : ) قوله ❖

 (1)النوق وهي من أعز أموال العرب
من  خريٍ  قراءة ثالث آايتٍ  فاعلموا أنَّ  "أي (آاَيتٍ  فَثاَلث  : ) قوله ❖

 آايت!ثالث خلفات، وقال ابن حجر: فإذا كنتم حتبون ذلك فثالث 
َانٍ  عِّظَامٍ  َخلَِّفاتٍ  َثاَلثِّ  مِّن   َله   َخري ٌ : ) قوله ❖ قال الطييب:  (،مسِّ

 (2)"نكري للتعظيم والتفخيمالتَّ "
 .ويف احلديث احلث على قراءة القرآن واالشتغال بتالوته ❖

                                 
   (2/416حاشية السندي، ) (1)

 (2111) مرقاة املفاتيح، شرح حديث رقم (2)
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 :احلديث العاشر
ِ ) قَالَ  َأنَّ َرس وَل اّللَِّّ   َعن  َأيبِّ ه َريـ َرةَ  نَـَتنيأ :  اَل َحَسَد ِإالَّ يف اثـأ

ل وه  ، فـَه َو  رَج ل  َعلََّمه  اّللَّ  الق رأآنَ  ،  آََنَء اللَّيأِل َوآََنَء النـََّهارِ  يـَتـأ
َ ف اَلنٌ  ، فـََقالَ  َفَسمَِّعه  َجاٌر لَه   ث َل َما أ ويتِّ ث َل  : لَيـ َتينِّ أ وتِّيت  مِّ فـََعمِّل ت  مِّ

ِلك ه  يف احلَق ِ ،  َما يـَع َمل   :  ، فـََقاَل َرج لٌ  َورَج ل  آََته  اّللَّ  َمااًل فـَه َو يـ هأ
َتينِّ  َ ف اَلنٌ لَيـ  ث َل َما أ ويتِّ ث َل َما يـَع َمل   أ وتِّيت  مِّ يف  رواه البخاري (، فـََعمِّل ت  مِّ
 .191، الصفحة 6، اجلزء ابب اغتباط صاحب القرآن، صحيحه

 الشرح:
 :العلماء احلسد قسمان "قال :النووي رمحه هللا قال ❖

 :حقيقي وجمازي
وهذا حرام إبمجاع األمة مع  ،فاحلقيقي متين زوال النعمة عن صاحبها

يتمىن مثل  وهو أن   ،ا اجملازي فهو الغبطةوأمَّ ، صوص الصحيحةالنَّ 
كانت من أمور   فإن   ،النعمة اليت على غريه من غري زواهلا عن صاحبها

واملراد ابحلديث  ؛وإن كانت طاعة فهي مستحبة ،الدنيا كانت مباحة
 (1)"اال غبطة حمبوبة إال يف هاتني اخلصلتني وما يف معنامه

                                 
   (6/97)شرح النووي على صحيح مسلم،  (1)
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عي إليه، اسد، هو العامل ابلقرآن الدقلت: وحامل القرآن الذي حي   ❖
 ن عبد هللا بن عمر بن العاصالفاهم ملعانيه، املتدبر آلايته، فع

من مجع القرآن فقد محل أمرًا عظيًما، وقد "قال:  رضي هللا عنهما
 ينبغيه ال يوحى إليه، فال استدرجت النبوة بني جنبيه إال أنَّ 

وال جيهل فيمن جيهل، وىف  ،لصاحب القرآن أن يرفث فيمن يرفث
 (1)"جوفه كالم هللا

ويف احلديث أمهية القيام حبق القرآن حّت ينال صاحبه األجر  ❖
وأطراف النهار، وأن يسأل  يقوم به آانء الليل، ومنه أن   ،العظيم

 العون على ذلك بلسان احلال واملقال.هللا 
ومعىن احلديث الرتغيب يف طلب العلم وتعلمه "قال اخلطايب:  ❖

 (2)"والتصدق ابملال
 

                                 
  (10/263البن بطال، )شرح صحيح البخاري  (1)

 (2/58عمدة القاري، ) (2)
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 :احلديث احلادي عشر

رٍو  َّ  َعن  َعب دِّ اّللَِّّ ب نِّ َعم  َرِأ الأق رأآَن يف ك لِ  )قَاَل  : َأنَّ النَّيبِّ اقـأ
ر   د  قـ وًَّة ،  ، َشهأ َلةً قَاَل قـ ل ت  : إِّين ِّ َأجِّ رِيَن لَيـأ َرأأه  يف ِعشأ ،  قَاَل : فَاقـأ

د  قـ وًَّة ،  َرأأه  يف َسبأع  َواَل َتِزدأ َعَلى َذِلكَ قَاَل قـ ل ت  : إِّين ِّ َأجِّ  (قَاَل : فَاقـأ
يفطر العيدين  رواه مسلم يف صحيحه، ابب النهي عن صوم الدهر ملن تضرر به أو فوت به حقا أو ل

 .814، الصفحة 2اجلزء والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم، وإفطار يوم، 

 الشرح:
ٍر )قال النووي يف شرحه على مسلم،  ❖  الَ قَ  مث َّ اقـ رَأِّ ال ق ر آَن يفِّ ك ل ِّ َشه 

رِّيَن  كل ِّ   يفِّ  هذا من حنو ما سبق  (،َسب ٍع َواَل َتزِّد  كل ِّ قَاَل يفِّ   مث َّ عِّش 
، إىل تدبر القرآن واإلرشادِّ  ،من اإلرشاد إىل االقتصاد يف العبادة

خمتلفة فيما يقرؤون كل يوم حبسب  وقد كانت للسلف عاداتٍ 
فكان بعضهم خيتم القرآن يف كل ؛ أحواهلم وأفهامهم ووظائفهم

وبعضهم  ،وبعضهم يف عشرة أايم ،يوماً  وبعضهم يف عشرين ،شهر
وكثري يف كل يوم  ،وكثري منهم يف ثالثة ،سبعة يف-مأكثرهأو -
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وبعضهم يف اليوم والليلة ثالث  ،وبعضهم يف كل ليلة ،وليلة
 (1)"!وبعضهم مثان ختمات ،ختمات

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 : فضائل القرآن للقاسم بن سالم،وانظر("، 8/42رح صحيح مسلم، ")ش (1)

  ، وما بعد.ابب القارئ يقرأ القرآن يف سبع ليال أو ثالث(، 177)ص
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 احلديث الثاين عشر:
ا» فـََقاَل:؟  )َكي َف َكاَنت  قِّرَاَءة  النَّيبِّ ِّ  س ئَِّل أََنٌس  ، «َكاَنتأ َمدًّ

مِّ : مث َّ قـَرَأَ  يمِّ اّللَِّّ الرَّمح َنِّ  }بِّس  ، َومَي دُّ اِبلرَّْحأَِن، َومَي دُّ  {الرَّحِّ ِم اّللَِّ مَي دُّ بِِبسأ
 .192، الصفحة 6، اجلزء وعلمهقرآن ابب خريكم من تعلم ال ،يف صحيحه رواه البخاري (اِبلرَِّحيمِ 
 الشرح:
مِّ اّللَِّّ ) قال ابن بطال ❖ -أعلموهللا -كان يفعل ذلك   وإمنا (،مَي دُّ بِّبِّس 

هللا له ابلرتتيل، وأن يقرأه على مكث، وأال حيرك به لسانه  ألمر
ليعجل به، فامتثل أمر ربه تعاىل فكان يقرؤه على مهل ليبني ألمته 

 ه"ون، وكيف ميكنهم تدبر القرآن وفهمؤ كيف يقر 
بن مسعود  وذكر أبو عبيد عن إبراهيم قال: قرأ علقمة على عبد هللا ❖

 رتل قراءته، وأمي فقال عبد هللا: فداك أيب ،فكأنه عجل ، 
 .(1)زين القرآن. وكان علقمة حسن الصوت ابلقرآن

 أمره-أعلموهللا -فعل ذلك  ب"سب :هللاقال ابن امللقن رحــمـه  ❖
به لسانه ليعجل  حيركَ  وأال، يقرأه على مكثٍ  تعاىل له ابلرتتيل، وأن  

                                 
 (10/274شرح ابن بطال لصحيح البخاري، ) (1)
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ألمته كيف  ؛ ليسنَّ على مهلٍ  ربه، فكان يقرؤه به، فامتثل أمرَ 
 وكيف عليهم تدبر القرآن وفهمه.  ،ونؤ يقر 

وروى أبو عبيد، عن الليث، عن ابن أيب مليكة، عن يعلى بن 
ا تصف قراءة رسول هللا أهنَّ  رضي هللا عنها مالك، عن أم سلمة

 (1)"قراءة مفسرة حرفًا حرفًا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
(، 1466أبو داود )واحلديث رواه  (24/154)التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،  (1)

 (2923والرتمذي )



      38شرح األربعون التدبرية                                                                                     

 :احلديث الثالث عشر
َصَة  :هللا عنهارضي َعن  َحف  َا قَاَلت  َصلَّى   َما رَأَي ت  َرس وَل هللاِّ )، َأهنَّ

َصلِ ي يف س بأَحِتِه ي  َفَكاَن  بَِّعاٍم،يفِّ س ب َحتِّهِّ قَاعًِّدا، َحّتَّ َكاَن قـَب َل َوفَاتِّهِّ 
َت ِل َها َحَّتَّ َتك وَن َأطأَوَل ِمنأ َأطأَوَل  َرأ  اِبلسُّورَةِ َفْي  َهاقَاِعًدا، وََكاَن يـَقأ  (ِمنـأ

اجلزء ، ابب جواز النافلة قائما وقاعدا، وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا، مسلم يف صحيحه رواه
 .507، الصفحة 1

 الشرح: 
فذهب اجلمهور إىل تفضيل الرتتيل ، تكلم الناس يف الرتتيل واهلذ   ❖

  يبقراءة النَّ وكانت  [4]املزمل:  َورَتِ ِل الأق رأآَن تـَرأتِياًل قال هللا تعاىل 
وكان يقرأ ابلسورة » :رضي هللا عنها قالت عائشة ،بذلك موصوفة

وهو املروي عن أكثر  ،«فريتلها حّت تكون أطول من أطول منها
من  اسِّ من النَّ  :فقال ،يف القرآن عن اهلذِّ  ئل مالكٌ وس   ،الصحابة

من ال حيسن  اسِّ ومن النَّ  ،وإذا رتل أخطأ ،كان أخف عليه  إذا هذَّ 
 .(1)"اس يف ذلك على ما خيف عليهم وذلك واسعوالنَّ  ،يهذُّ 
ولو بدون مشقة،  اً افلة جالسجواز صالة النَّ  ومن فوائد احلديثِّ  ❖

                                 
 (1/346املنتقى أليب الوليد الباجي، ) (1)
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أجر اجلالس نصف أجر القائم  لكن مع عدم متام يف األجر، ألنَّ 
النفل فيجوز  يفا وأمَّ قال القاضي عياض، " دون الفرض، فلِّ يف النَّ 

س ب َحتهِّ  يفه كان يصلى أنَّ  هم مع القدرة. وجاء عنه عند مجيع
حلقته  اليتا ذلك للمشقة منَّ ال يرتك األفضل، وإِّ  قاعداً، وكان 

خر عمره من السن، وحطم البأس، وكثرة اللحم كما قالت آ
 (1) ."عائشة

 

 

 

 

 

 

                                 
 .(3/76)إكمال املعلم،  (1)
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 :احلديث الرابع عشر
رِّو ب نِّ ال َعاصِّ  َمنأ :  قَاَل َرس ول  اّللَِّّ )، قَاَل  َعن  َعب دِّ اّللَِّّ ب نِّ َعم 

َتبأ ِمَن الَغاِفِلنَي، َوَمنأ قَاَم ِبِائَِة آيَة  ك ِتَب ِمَن  ِر آاَيت  ملَأ ي كأ قَاَم ِبَعشأ
رواه أبو داود يف سننه، ابب  (الَقانِِتنَي، َوَمنأ قَاَم ِِبَلأِف آيَة  ك ِتَب ِمَن امل َقنأِطرِينَ 

 .57، الصفحة 2حتزيب القرآن، اجلزء 

 الشرح:
رِّ آاَيتٍ ):  قوله ❖ من غري  وعزمٍ  أي أخذها بقوةٍ  (َمن  قَاَم بَِّعش 

ساقها.  علىابألمر، وقامت احلرب  ، من قوهلم: قامَ فتور، وال توانٍ 
قراءهتا، والتفكر يف  علىفيكون كناية عن حفظها، والدوام 

َتب  مَِّن لَ  ): وإليه اإلشارة بقوله ،نيها، والعمل مبقتضاهاامع ي ك 
  .(1)ل يثبت امسه يف الصحيفة يف زمرة الغافلني :أي (الَغافِّلِّنيَ 

رِّ آاَيتٍ ):  قوله ❖ أتى به، يعين: من قرأ  :قام به، أي (َمن  َقاَم بَِّعش 
كذا قيل، ويف األزهار حيتمل   ،آايت يف صالته على التدبر والتأين عشر

 .(2)من قام وقرأ وإن ل يصل

                                 
  (1188شرح املشكاة، ) (1)
 (3/910)مرقاة املفاتيح،  (2)
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أي: املطيعني، أو اخلاشعني، أو املصلني،  (الَقانِّتِّنيَ مَِّن ):  قوله ❖
  أو الداعني، أو العابدين، أو القائمني.

 َقن طِّرِّينَ ):  قوله ❖
من الذين أعطوا قنطارا  بفتح الطاء، أي: (مَِّن امل

ور وي عن: معاذ بن جبل، أنه قال: القنطار ألف  ،من األجر
 (1)"ةومائتا أوقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  (5/303)د للعيين، شرح أيب داو  (1)
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 (احلفظ)ابب 
وتُوا الِْعلْمَ  قال تعاىل 

ُ
يَن أ ِ سورة ] بَْل ُهَو آيَاٌت بَيِّنَاٌت ِِف ُصُدوِر اَّلذ

  [49:العنكبوت

 احلديث اخلامس عشر: 
َرأ  الق رأآَن، َوه َو )قَاَل  َعنِّ النَّيبِّ ِّ  َعن  َعائَِّشَة  َمَثل  الَِّذي يـَقأ

َرأ ، َوه َو يـَتَـَعاَهد ه  َحاِفظ  َله  َمَع ا ، لسََّفَرةِ الِكَراِم الَْبَرَِة، َوَمَثل  الَِّذي يـَقأ
َرانِ  يوم ينفخ يف الصور فتأتون رواه البخاري يف صحيحه، ابب  (َوه َو َعَليأِه َشِديد  فـََله  َأجأ

 .166، الصفحة 6أفواجا، اجلزء 

 الشرح:
 ،وأصله احلذق ابلسباحة قاله اهلروي ،املاهر احلاذق" :قال القرطيب ❖

وجودة التالوة من غري تردد  ،جودة احلفظ :واملراد ابملهارة ابلقرآن
فكان  ،فيه لكونه يسره هللا تعاىل عليه كما يسره على املالئكة

 (1)"مثلها يف احلفظ والدرجة
رَانِّ ):  وقوله ❖ بتعاهده قراءته ومشقته، أي: من حيث  (فـََله  َأج 

                                 
 (13/518فتح الباري البن حجر العسقالين، ) (1)
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 التالوة واملشقة. 
ه حيصل له من األجر أكثر من قال عياض وغريه: وليس معناه أنَّ 

ه مع السفرة ملا سلف، من أنَّ  اً اهر، بل املاهر أفضل وأكثر أجر امل
ول يذكر خربه، وكيف يلحق به من ل ي عن ابلقرآن وال حبفظه 

األجر على  وإتقانه، وقيل: هو ضعف أجر الذي يقرأ حافظًا؛ ألنَّ 
 .(1)"قدر املشقة

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (23/498لشرح اجلامع الصحيح، البن امللقن، )التوضيح  (1)
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 :احلديث السادس عشر
ِري ) قَاَل : قَاَل َرس ول  هللاِّ  َعن  أ يَب ِّ ب نِّ َكع ٍب  اَي َأاَب الأم نأِذِر ، أََتدأ

: قَاَل:؟  َأيُّ آيَة  ِمنأ ِكَتاِب هللِا َمَعَك َأعأَظم    أَع َلم ،هللا  َوَرس ول ه   قـ ل ت 
ِري َأيُّ آيَة  ِمنأ ِكَتاِب هللِا َمَعَك  قَاَل: قَاَل:  ؟َأعأَظم  اَي َأاَب الأم نأِذِر أََتدأ
يُّ ال َقيُّوم  : قـ ل ت   رِّي،  هللا  اَل إَِّلَه إِّالَّ ه َو احلَ  قَاَل: َفَضَرَب يفِّ َصد 

ِنَك الأِعلأم  َأاَب  َوقَاَل: ابب فضل سورة ، مسلم يف صحيحه رواه (الأم نأِذرِ َوهللِا لِيَـهأ
 .556، الصفحة 1اجلزء ، الكهف وآية الكرسي

  الشرح:
هللا   :قلت ؟ قال:أي آية من كتاب هللا معك أعظم: ) قوله  ❖

يُّ ال َقيُّوم   فيه حجة للقول  :قال القاضي عياض ،اَل إَِّلَه إِّالَّ ه َو احلَ 
وتفضيله على سائر كتب  ،جبواز تفضيل بعض القرآن على بعض

 .(1)هللا تعاىل
 : يا آية الكرسحني أخربه بذلك، وأهنَّ    بن كعبقوله أليب ❖

نَِّك ال عِّل م  َأاَب ) وضربه صدره، فيه تنشيط املعلم ملن  (ال م ن ذِّرِّ لِّيَـه 
يعلمه إذا رآه أصاب، وتنويهه به، وسروره مبا أدركه من ذلك، وىف 

                                 
   ("6/93، ") شرح صحيح مسلم للنووي(1)
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أصحابه املسائل الختبار معرفتهم، أو اخلرب إلقاء املعلم على 
ليعلمهم ما لعلهم ل ينتبهوا للسؤال عنه، وحيتمل جواب أىب  مما قد 

                                   .(1)قبل منه عليه السالم مسعه
نَِّك ال عِّل م  َأاَب ) : قوله ❖ هذا دعاء له بتيسري العلم له،  (ال م ن ذِّرِّ لِّيَـه 

 .(2)وإخبار أبنه عالورسوخه فيه، 

 

 

 

 

 

 

                                 
   (2/178إكمال املعلم، ) (1)
 (1644شرح املشكاة للطييب، ) (2)
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 عشر:احلديث السابع 
ع وٍد  بِئأَس َما ) قَاَل : قَاَل َرس ول  اّللَِّّ  َعنِّ َعب َد اّللَِّّ ب نِّ َمس 

َتذأِكر وا ، َبلأ ن   َنِسيت  آيََة َكيأَت وََكيأتَ أِلََحِدِهمأ َأنأ يـَق ولَ  سِ َي َواسأ
رواه البخاري يف  (ِمنأ ص د وِر الر َِجاِل ِمَن النـََّعمِ  ، فَِإنَّه  َأَشدُّ تـََفصِ ًياالق رأآنَ 
 .193الصفحة  ،6اجلزء  وتعاهده،ابب استذكار القرآن  صحيحه،

 الشرح:
هذا  وملا يف الشرتاكه-وََكيأتَ َنِسيت  آيََة َكيأَت - كره قول هذا اللفظ ❖

ْعَرَض  َمنْ و:﴿ قال هللا تعاىل .من اإلعراض والغفلة والتهاون
َ
أ

 َكَذلَِك :﴿ مث قال ،[124]طه:﴾َعن ِذْكِري فَإِنذ ََلُ َمِعيَشةا َضنكا 
َتتَْك آيَاُتنَا فَنَِسيتََها

َ
 .(1)[126]طه:﴾أ
بئسما ألحدهم يقول نسيت آية كيت " قال النووي رمحه هللا: ❖

جواز رفع  :يف هذه األلفاظ فوائد منها ،بل هو نسي ،وكيت
ويف املسجد وال كراهة فيه إذا ل يؤذ  ،الصوت ابلقراءة يف الليل

 .وال تعرض للرايء واإلعجاب وحنو ذلك ،أحداً 

                                 
  (3/154إكمال املعلم، ) (1)
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وإن ل يقصده ذلك  وفيه الدعاء ملن أصاب اإلنسان من جهته خرياً 
 .اإلنسان
 .ةاالستماع للقراءة سنَّ  وفيه أنَّ 

وال التفات إىل من  ،وفيه جواز قول سورة كذا كسورة البقرة وحنوها
 ،فقد تظاهرت األحاديث الصحيحة على استعماله ،خالف يف ذلك

وأنه ال يكره قول  ،وهي كراهة تنزيه ،وفيه كراهة قول نسيت آية كذا
وإمنا هني عن نسيتها ألنه يتضمن التساهل فيها والتغافل  ،نسيتهاأ  

 (1)"عنها
 
 
 
 
 
 

 
                                 

  ("6/76شرح النووي على مسلم، ") (1)
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 :احلديث الثامن عشر
َعرِّي ِّ  َش  ِإنَّ ِمنأ » : قَاَل َرس ول  اّللَِّّ : ، قَالَ  َعن  َأيبِّ م وَسى األ 

لِ  َبِة الأم سأ َراَم ِذي الشَّيـأ اَلِل  اّللَِّ ِإكأ ، َوَحاِمِل الأق رأآِن َغْيأِ الأَغاِل مِ ِإجأ
َراَم ِذي السُّلأطَاِن الأم قأِسطِ  َايف َعنأه ، َوِإكأ ، ابب رواه أبو داود يف سننه (ِفيِه َواْلأ

 .261الصفحة  ،4اجلزء يف تنزيل الناس منازهلم، 

 الشرح:
 :يعين ،الغلو التشديد وجماوزة احلد"و  :قال عبد العظيم اآلابدي ❖

واشتبه عليه ، غري املتجاوز احلد يف العمل به وتتبع ما خفي منه
َايفِّ ) ،وخمارج حروفه قاله العزيزي، قراءتهويف حدود ، من معانيه َواجل 

، وإحكام قراءته، وغري املتباعد عنه املعرض عن تالوته :أي (َعن ه  
 .وإتقان معانيه والعمل مبا فيه

أو اإلسراع يف القراءة حبيث مينعه  املبالغة يف التجويد :وقيل الغلو ❖
   (1)"عن تدبر املعىن

                                 
 (13/132عون املعبود شرح سنن أيب داود، ) (1)
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، محلة القرآن هم العاملون أبحكامه" :قال ابن عبد الرب رحـمـه هللا ❖
من أوثق عرى اإلسالم البغض يف هللا و ، وحالله وحرامه مبا فيه

 (1)"واحلب يف هللا

فالغلو من صفات النصارى، واجلفاء " :قال ابن رجب رحـمه هللا ❖
 (2)"من صفات اليهود، والقصد هو املأمور به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
   (17/430)التمهيد،  (1)
   (46احلكم اجلديرة ابإلذاعة، )ص (2)
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 :احلديث التاسع عشر
لِّ ب نِّ َسع دٍ  َّ )، َقاَل:   َعن  َسه  رَأٌَة، فـََقاَلت   أََتتِّ النَّيبِّ َا َقد  ام  : إِّهنَّ

َسَها ّللَِِّّّ َولَِّرس ولِّهِّ   َما ِل يف النِ َساِء ِمنأ َحاَجة  » فـََقاَل : ،  َوَهَبت  نـَف 
نِّيَها ، «  ابً »: قَاَل فـََقاَل َرج ٌل : َزو ِّج  د  ، « َأعأِطَها ثـَوأ ، قَاَل: اَل َأجِّ

َما َمَعَك »فـََقاَل: ، ، فَاع َتلَّ لَه  «ِديد  َأعأِطَها َوَلوأ َخاََتًا ِمنأ حَ »قَاَل : 
ت َكَها ِبَا َمَعَك ِمَن »قَاَل: ، وَكَذاقَاَل: َكَذا  «ِمَن الق رأآِن؟ فـََقدأ َزوَّجأ

 .193، الصفحة 6من تعلم القرآن وعلمه، اجلزء رواه البخاري يف صحيحه، ابب خريكم  «الق رأآنِ 

 الشرح:
عندي أنك صرت أهال للتزوج، فإن  وحاصله" :قال الكشمريي ❖

الرجل ينكح إما ملاله، أو لعلمه، وإذ ل يكن عنده من مال، فتش 
 .(1)"أنه صار أهال للتزوج مَ لِّ ع   مٍ ل  عن علمه، فإذا وجده ذا عِّ 

َا َمَعَك مَِّن الق ر آنِّ )" :قال القسطالين ❖ ت َكَها مبِّ الباء يف  (فـََقد  َزوَّج 
َا) أي  ،للتعويض وتسمى ابء املقابلة على تقدير مضاف (مبِّ

 زو جتكها بتعليمك إايها ما معك من القرآن.
وقال احلنفية بل للسببية، واملعىن زو جتكها بسبب ما معك من  

                                 
   (5/487)فيض الباري،  (1)
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 .(1)"القرآن

 العشرون:احلديث 
َا َمَثل  َصاِحِب ): قَالَ  : َأنَّ َرس وَل اّللَِّّ  َعنِّ اب نِّ ع َمَر  الق رأآِن، ِإَّنَّ

َها َأمأَسَكَها، َوِإنأ َأطأَلَقَها َصاِحِب اإِلِبِل امل َعقََّلةِ  َكَمَثلِ  ، ِإنأ َعاَهَد َعَليـأ
 .193، الصفحة 6من تعلم القرآن وعلمه، اجلزء رواه البخاري يف صحيحه، ابب خريكم  (َذَهَبتأ 

 الشرح:
املعلقة صاحب القرآن بصاحب اإلبل  إمنا شبه " :قال ابن بطال ❖

ى من صدور الرجال؛ لقوله وأنه يتفص   ،إن عاهد عليها أمسكها
فوصفه تعاىل  ،[5]املزمل: ﴾إِنذا َسنُلِِْق َعلَيَْك قَْوَلا ثَِقيالا ﴿تعاىل: 

إِنذ َعلَيْنَا ﴿ابلثقل، ولوال ما أعان على حفظه ما حفظوه، فقال: 
نَا الُْقْرآَن َولََقْد ﴿وقال:  ،[17]القيامة: ﴾ََجَْعُه َوقُْرآنَهُ  ْ يََّسذ

ْكرِ   يف بقيفبتيسري هللا وعونه هلم عليه  ،[17]القمر: ﴾لذِلِّ
 (2)"صدورهم

                                 
  (7/472)، إرشاد الساري (1)
 (10/268شرح ابن بطال لصحيح البخاري، ) (2)
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احلض على درس ": ثقال أبو بكر بن العريب يف ذكر فوائد احلدي ❖
 (1)"همن نسيانه بعد حفظ والتحذير وتعاهده واملواظبة عليه، القرآن

 ا أشد  اإلبل ابلذكر ألهنَّ  وخصَّ " :قال ويل الدين أبو زرعة الرازي ❖
وحتصيلها بعد نفورها أشق  ،ونفوراً  احليواانت اإلنسية شراداً 

 .(2)"روأصعب من حتصيل غريها بعد نفو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  (3/385املسالك يف شرح موطأ مالك، ) (1)
 (3/100طرح التثريب، ) (2)
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 (التدبر)ابب 
َر   قال تعاىل بذُروا آيَاتِِه َوِِلَتََذكذ نَْزنْلَاهُ إَِِلَْك ُمَبارٌَك ِِلَدذ

َ
ِكتَاٌب أ

ْْلَاِب 
َ
ولُو اْْل

ُ
 [29]سورة ص:أ

 احلديث احلادي والعشرون:
رٍو ب نِّ  اّللَِّّ  َعب دِّ  َعن   َقه   اَل ) : اّللَِّّ  َرس ول   قَالَ : قَالَ   َعم   قـََرأَ  َمنأ  يـَفأ

 .56الصفحة  ،2، ابب حتزيب القرآن، اجلزء رواه أبو داود يف سننه (َثاَلث   ِمنأ  َأَقلَّ  يف  الأق رأآنَ 
 الشـرح:
َقه   اَل ) : قوله ❖  يدل له قوله ،معانيه :أي ،يفهم القرآن :أي (يـَف 

 :(  َقه أي -فإنه ال يفهم معانيه  ،هسَ درَ أي:  (ال ق ر آنَ  قـَرَأَ  َمن   يـَف 
إذ معرفة حقيقة  (َثاَلثٍ  مِّن   أََقلَّ  يفِّ )ظواهره إذا قرأه:  وهي-بعضها

من أراد تفهم  ففيه أنَّ  ،فين األزمنة يف تدبر آية واحدهمعانيه ي  
ه ال ينبغي لقارئه من ثالثة أايم، وفيه أنَّ  ظواهره ال يتم له يف أقل ِّ 

 .(1)ملعانيه ه من دون تدبرٍ يهذَّ  أن  

                                 
اختيار أمحد وأيب عبيد وهو  أايم،أقل من ثالثة قد اختار قوم أال تكون القراءة و ( 1)

          (20/59عمدة القاري، ) كما يف  ن،وإسحاق بن راهويه وآخرو 
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فهذه األحاديث قال األثرم عن جمموع أحاديث القراءة ومدهتا، " ❖
ذلك على قدر اإلطاقة،  ا الوجه فيها: أنَّ خمتلفة يف ظاهرها، وإمنَّ 

ل يطق: كانت  فمن أطاق: قرأ به يف أدىن ما جاء من ذلك، ومن  
 (1)"الرخصة له إىل األربعني

، راءته يف أقل من ثالث التفقه فيهه ال ميكن مع قومراد احلديث أنَّ  ❖
 (2)"كوال يتسع الزمان لذل ،والتدبر ملعانيه

 
 
 
 
 
 

                                 
 (153انسخ احلديث ومنسوخه، )ص (1)

 (3/103طرح التثريب، ) (2)
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 العشرون:احلديث الثاين و 
َلةٍ  َذاتَ    النَّيبِّ ِّ  َمعَ  َصلَّي ت  ) :قَالَ  ب نِّ ال َيَمان   ح َذيـ َفةَ  َعن    ، لَيـ 

تَـَتحَ  اَئةِّ  عِّن دَ  يـَر َكع  :  فـَق ل ت   ، ال بَـَقَرةَ  فَافـ   ي َصل ِّي: فـَق ل ت   َمَضى، مث َّ  ، ال مِّ
َا َعٍة، يفِّ  هبِّ َا، يـَر َكع  : فـَق ل ت   َفَمَضى، رَك  تَـَتحَ  مث َّ  هبِّ  مث َّ  فـََقرَأََها، الن َِّساَء، افـ 

تَـَتحَ  رَاَن، آلَ  افـ  رَأ   فـََقرَأََها، عِّم  الً  يـَق  يَةٍ  َمرَّ  إَِّذا ،م رَتَس ِّ بِّيحٌ  فِّيَها آبِّ  َسبََّح، َتس 
: يـَق ول   َفَجَعلَ  رََكَع، مث َّ  تـََعوََّذ، بِّتَـَعوُّذٍ  َمرَّ  َوإَِّذا َسَأَل، بِّس َؤالٍ  َمرَّ  َوإَِّذا

عَ »: قَالَ  مث َّ  ، قَِّيامِّهِّ  مِّن   حَن ًوا ر ك وع ه   َفَكانَ  ،«الأَعِظيمِ  َربِ َ  س بأَحانَ »  ْسَِ
َده   ِلَمنأ  هللا   : فـََقالَ  َسَجَد، مث َّ  رََكَع، ممَِّّا َقرِّيًبا َطوِّياًل  قَامَ  مث َّ  ،«ْحَِ
َعأَلى َربِ َ  س بأَحانَ » مسلم يف  هروا (قَِّيامِّهِّ  مِّن   َقرِّيًبا س ج ود ه   َفَكانَ  ،«األأ

 .536، الصفحة 1اجلزء ، اب تطويل القراءة يف صالة الليل ، ابب استحبصحيحه
 الشرح: 
اًل، إذا مرَّ آبية تس)قوله:  ❖  (بيح سبَّح، وإذا مرَّ بسؤاٍل سأليقرأ م رَتس ِّ

الصالة وغريها، واستعمال  فيه حكم آداب القرآن يف احلديث
 .حدود كتاب هللا

بني القراءة، وبني  مع جـ" :رحـمـه هللاقال الشيخ ابن عثيمني  ❖
الذي يسأل عند السؤال،  الذكر، وبني الدعاء، وبني التفكر؛ ألنَّ 
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ه يتأمل قراءته أنَّ  ال شكَ  ويتعو ذ عن التعوذ، ويسبح عن التسبيح،
 ويتفكر فيها، فيكون هذا القيام روضة من رايض الذكر؛ قراءةً 

 (1)" وتسبيحاً ودعاًء وتفكراً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (2/92، )البن عثيمني شرح رايض الصاحلني (1)
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 احلديث الثالث والعشرون:
َجعِّي ِّ  َش  ت  َمَع َرس ولِّ اّللَِّّ ) : ، قَالَ   َعن  َعو فِّ ب نِّ َمالٍِّك األ   ق م 

َلةً  ٍَة إِّالَّ َوَقَف َفَسَأَل، َواَل  ، فـََقاَم فـََقرََأ س وَرَة ال بَـَقَرةِّ  لَيـ  يَةِّ َرمح  ، اَل مَي رُّ آبِّ
يَةِّ َعَذاٍب إِّالَّ َوَقفَ  رِّ قَِّيامِّهِّ، يـَق ول  يفِّ  مَي رُّ آبِّ فـَتَـَعوََّذ، قَاَل: مث َّ رََكَع بَِّقد 

ََْب وِت َوالأَمَلك وِت َوالأِكْبأِاَيِء َوالأَعَظَمةِ »ر ك وعِّهِّ:  ، مث َّ «س بأَحاَن ِذي اْلأ
لِّ  ث َل َذلَِّك، مث َّ قَاَم فـََقرََأ آبِّ رِّ قَِّيامِّهِّ، مث َّ قَاَل يفِّ س ج ودِّهِّ مِّ َسَجَد بَِّقد 

رَاَن، مث َّ قـَرَأَ س ورًَة س ورَةً عِّ  ، ابب ما يقول الرجل يف ركوعه وسجوده رواه أبو داود يف سننه (م 
 .230، الصفحة 1اجلزء ، 

 : الشرح
عياض: وفيه آداب تالوة القرآن القاضي قال  (،فـَتَـَعوَّذَ ):  قوله ❖

 .يف الصالة وغريها
الصالة قال النووي: وفيه استحباب هذه األمور لكل قارئ يف  ❖

 لإلمام واملأموم واملنفرد. ،يعين فرضها ونفلها ،وغريها
رَب وتِّ ):  قوله ❖ و فعلوت من اجلرب وهو القهر يقال: ه (ذِّي اجلَ 

 جربت وأجربت: مبعىن قهرت.
من الكرب  (َوال كِّرب ِّاَيءِّ )اسم من امللك. قوله:  (َوال َمَلك وتِّ ) : قوله ❖

عطفها عليه يف  فيكون على هذا ،بكسر الكاف: وهو العظمة
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الذات والوجود  احلديث عطف تفسري. قيل: وهي عبارة عن كمالِّ 
 وال يوصف هبا إال هللا.

رِّ ):  قوله  ❖ ، مث َّ َسَجَد «)رواية أيب داود  (ركوعه مث َّ َسَجَد بَِّقد 
رِّ قَِّيامِّهِّ   (بَِّقد 

قال  (،س وَرةً مث َّ قـَرَأَ س ورًَة )رواية أيب داود  (س ورًَة س ورَةً مث َّ ):  قوله ❖
 سورة املائدة. ساء مثَّ قرأ سورة الن ِّ  املراد: مثَّ  ابن رسالن: حيتمل أنَّ 

ث َل َذلِّكَ فعل  مثَّ )  :  قوله  ❖ ول يذكرها  ،هذه الرواية للنسائي (مِّ
أبو داود، أي فعل يف الركوع والسجود مثل ما فعل يف الركعتني 

 (1)قبلهما
 
 
 
 
 

                                 
 (3/198نيل األوطار، ) (1)
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 احلديث الرابع والعشرون:
ُّ  قَامَ ) :قال الغفاري  َذر ٍ  َأيَب  َعن   يَةٍ    النَّيبِّ َبحَ  َحّتَّ  آبِّ  يـ َرد ِّد َها َأص 

يَة   ، ْبُهمْ  إِنْ ﴿: َواآل  نَْت  فَإِنذَك  لَُهمْ  َتْغِفرْ  َوإِنْ  ِعبَاُدكَ  فَإِنذُهمْ  ُتَعذِّ
َ
 أ

القراءة يف صالة ا جاء يف ، ابب مرواه ابن ماجه يف سننه .[118:املائدة] ﴾اْْلَِكيمُ  الَْعِزيزُ 
 .429، الصفحة 1اجلزء ، الليل

 الشرح:
أخذ يقرأ هذه اآلية من لدن قيامه ويواظب عليها ه أنَّ املعىن:  ❖

وما ذلك إال ملا  ،ّت أصبحمرة بعد أخرى، ح معانيهاويتفكر يف 
 .(1)قدرة كاملة، وعزة قاهرة، وحكمة ابلغة على اشتملت

ْبُهْم ﴿قال اإلمام أبو عبد هللا القرطيب رمحه هللا: قوله تعاىل:  ❖ إِْن ُتَعذِّ
َوإِْن َتْغِفْر لَُهْم فَإِنذَك ﴿شرط، وجوابه  [118]املائدة:  ﴾فَإِنذُهْم ِعبَاُدكَ 

نَْت الَْعِزيُز اْْلَِكيمُ 
َ
 مثله.  [118]املائدة:  ﴾أ
عطاف هلم، والرأفة واخت لَِّف يف أتويله: فقيل: قاله على وجه االست ❖

 م عصوك. هبم، َكما ي سَتعَطف السيد  لعبده؛ وهلذا ل يقل: فإهنَّ 
وقيل: قاله على وجه التسليم ألمره، واالستجارة من عذابه، وهو 

                                 
 (1190شرح املشكاة للطييب، ) (1)
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ْبُهمْ  يف﴿ إِّن  ه ال يغفر لكافر. وقيل: اهلاء وامليم يعلم أنَّ   ملن﴾ ُتَعذِّ
 ملن﴾ لَُهمْ َتْغِفْر  َوإِّن  يف﴿ مات منهم على الكفر، واهلاء وامليم 

 .اتب منهم قبل املوت، وهذا حسن
ويف احلديث: جواز تكرار اآلية إذا حصل بسبب ذلك اعتبار  ❖

 وخشوع، وهو مروي عن مجاعة من السلف.
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 احلديث اخلامس والعشرون:
 أَتـََعبَّد   َذرِيِن  َعاِئَشة   ايَ )  هللاِّ  َرس ول   َقالَ  : تقَالَ   َعائَِّشةَ  َعن  

َلةَ  بُّ  إِّين ِّ  َواّللَِّّ  قـ ل ت   ، ِلَربِ   اللَّيـأ بُّ  قـ ر َبكَ  أَل حِّ  :قَاَلت   ،َسرَّكَ  َما َوأ حِّ
َره   َبلَّ  َحّتَّ  يـَب كِّي يـََزل   فـََلم   :قَاَلت   ،ي َصل ِّي قَامَ  مث َّ  ،فـََتَطهَّرَ  فـََقامَ  ج   ،حِّ

 يـََزل   فـََلم   َبَكى مث َّ  :قَاَلت   ،حلِّ يَـَته   َبلَّ  َحّتَّ  يـَب كِّي يـََزل   فـََلم   َبَكى مث َّ  :قَاَلت  
َر ضَ  َبلَّ  َحّتَّ  يـَب كِّي لصَّاَلةِّ  يـ ؤ ذِّن ه   بِّاَللٌ  َفَجاءَ  ،األ   ،يـَب كِّي َرآه   فـََلمَّا ابِّ

 قَالَ  ؟أَتَخَّرَ  َوَما تـََقدَّمَ  َما َلكَ  اّللَّ   َغَفرَ  َوَقد   تـَب كِّي لَِّ  اّللَِّّ  َرس ولَ  ايَ  :قَالَ 
َلةَ  َعَليَّ  نـََزَلتأ  لََقدأ  َشك ورًا َعبأًدا َأك ون   َأَفاَل :  َرَأَها ِلَمنأ  َويأل   آيَة   اللَّيـأ  قـَ
َماَواِت  َخلِْق  ِِف  إِنذ ﴿: ِفيَها يـَتَـَفكَّرأ  َوملَأ  رِْض  السذ

َ
 اللذيْلِ  َواْخِتاَلِف  َواْْل

وِل  ََليَاٍت  َوانلذَهارِ 
ُ
ْْلَاِب  ِْل

َ
ينَ  190 اْْل ِ َ  يَْذُكُرونَ  اَّلذ ا اَّللذ ا ِقيَاما  َوُقُعودا

ُرونَ  ُجنُوبِِهمْ  وَََعَ  َماَواِت  َخلِْق  ِِف  َوَيتََفكذ رِْض  السذ
َ
 َما َربذنَا َواْْل

 آل] ﴾191انلذارِ  َعَذاَب  فَِقنَا ُسبَْحانََك  بَاِطالا  َهَذا َخلَْقَت 
 على البكاء لزوم ختلى إذا عليه املرء أبن البيان ذكريف صحيحه،  رواه ابن حبان [191+190:عمران

 .387، الصفحة 2، اجلزء ضدها إتيان يف جمدا عنها ابئنا كان  وإن احلوابت من ارتكب ما

 الشرح: 
هدي النيب وهو مقام الشكر من أعلى مقامات العبد، أعلم أنَّ  ❖
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 والقرب  مع ما عنده من العبادات ، عز وجل وديدنه مع ربه
َف  الدرجات، وهو وصفٌ  من رفيع كذا مع ما له ، و والطاعات و صِّ

األنبياء، وقليل فاعله من العباد، كما قال ربنا سبحانه وتعاىل، به 
ااْعَملُوا آَل َداُوودَ ﴿يف وصف آل داود،  َوقَِليٌل ِمْن ِعبَاِدَي  ُشْكرا

ُكورُ   .[13]سبأ: ﴾الشذ
تِّاَلفِّ  }قوله تعاىل: ❖ أي يف تعاقبهما، أو طوالً  { َوالنـََّهارِّ  اللَّي لِّ  َواخ 

 .وقصراً أو ظلمة ونوراً وحراً وبرداً 
َل َبابِّ  ألِّ ويلِّ  آَلاَيتٍ }قوله تعاىل: ❖ على  واضحاتٌ  أي دالالتٌ  {األ 

لذوي العقول  ،وعلمه وكمال قدرته ،وجود الصانع ووحدته
اخلالصة الصافية، الذين يفتحون بصائرهم للنظر واالستدالل 

إليها نظر البهائم، غافلني عما فيها من واالعتبار، ال ينظرون 
عجائب خملوقاته وغرائب مبدعاته، وقد ورد ويل ملن قرأها ول 

 .يتفكر فيها

وعوارف جسيمة  ،فيها لطائف عظيمة فإنَّ  (حّت ختم السورة) ❖
 ملن أتمل يف مبانيها وظهر له بعض معانيها. 

يفعل ذلك ليبتدئ يقظته بذكر هللا كما  قال الباجي: حيتمل أن  
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ه فعل ذلك ليتذكر ما ندب ختمها بذكره عند نومه، وحيتمل أنَّ 
هذه اآلية  إليه من العبادة، وما وعد على ذلك من الثواب، فإنَّ 

 (1)"يكون ذلك تنشيطاً له على العبادةمن ذلك، ف جامعة لكثريٍ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  (4/173اة املفاتيح، )قمر  (1)
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 احلديث السادس والعشرون:
رِّيَّ  َعن  َأيبِّ   بـََعَث َعلِّيُّ ب ن  َأيبِّ طَالٍِّب ):  ، يـَق ول    َسعِّيٍد اخل د 

َبٍة يفِّ أَدِّمٍي َمق ر وٍظ، لَ  حت َصَّل  مِّن   إِّىَل َرس ولِّ اّللَِّّ  مَِّن الَيَمنِّ بِّذ َهيـ 
ٍر، وَ  َنَة ب نِّ بَد  َ ع يَـيـ  َ أَر بـََعةِّ نـََفٍر، َبني  َا، قَاَل: فـََقَسَمَها َبني  أَقـ رََع ب نِّ تـ رَاهبِّ

، فَـَقاَل  ، َوالرَّابِّع   حابٍِّس، َوزَي دِّ اخلَي لِّ  : إِّمَّا َعل َقَمة  َوإِّمَّا َعامِّر  ب ن  الطَُّفي لِّ
ََذا مِّن  َهؤ اَلءِّ، قَالَ  : فـَبَـَلَغ َذلَِّك  َرج ٌل مِّن  َأص َحابِّهِّ: ك نَّا حَن ن  َأَحقَّ هبِّ

 َّ َأََن َأِمني  َمنأ يف السََّماِء، َيَأتِيِن َخَْب   َأاَل ََتأَمن وين وَ »فـََقاَل:  النَّيبِّ
رِّف  «السََّماِء َصَباًحا َوَمَساءً  ِّ، م ش  َنني  ، قَاَل: فـََقاَم َرج ٌل َغائِّر  الَعيـ 

زَارِّ،  ، م َشمَّر  اإلِّ َيةِّ، حَم ل وق  الرَّأ سِّ َهةِّ، َكثُّ الل ِّح  ز  اجلَبـ  ِّ، اَنشِّ نَـَتني  الَوج 
ِل اأَلرأِض  َويـأَلكَ »اّللَِّّ اتَّقِّ اّللََّ، قَاَل:  فـََقاَل اَي َرس ولَ  ، َأَوَلسأت  َأَحقَّ َأهأ
: اَي َرس وَل   قَاَل: مث َّ َوىلَّ الرَّج ل ، قَاَل َخالِّد  ب ن  الَولِّيدِّ « َأنأ يـَتَِّقَي اّللََّ 

فـََقاَل « ي َصلِ ياَل، َلَعلَّه  َأنأ َيك وَن »:  ؟ قَالَ  ، َأاَل َأض رِّب  ع نـ َقه   اّللَِّّ 
َخالٌِّد: وََكم  مِّن  م َصلٍ  يـَق ول  بِّلَِّسانِّهِّ َما لَي َس يفِّ قـَل بِّهِّ، قَاَل َرس ول  اّللَِّّ 

 « : ِإين ِ ملَأ أ وَمرأ َأنأ أَنـأق َب َعنأ قـ ل وِب النَّاِس َواَل َأش قَّ ب ط وََّن مأ  »
، فـََقاَل: م  » قَاَل: مث َّ َنظََر إِّلَي هِّ َوه َو م َقفٍ  ِإنَّه  ََيأر ج  ِمنأ ِضئأِضِئ َهَذا قـَوأ

يِن َكَما  ، مَيأر ق وَن ِمَن الدِ  ل وَن ِكَتاَب اّللَِّ َرطأًبا، اَل َي َاِوز  َحَناِجَره مأ يـَتـأ
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م  ِمَن الرَِّميَّةِ  تـ َلنـَّه مأ قـَتأَل »، َوَأظ نُّه  قَاَل: «مَيأر ق  السَّهأ تـ ه مأ أَلَقـأ لَِئنأ َأدأرَكأ
ابب بعث علي بن أيب طالب عليه السالم، وخالد بن الوليد رضي ، يف صحيحهرواه البخاري  «ََث ودَ 

 .163، الصفحة 5، اجلزء هللا عنه، إىل اليمن قبل حجة الوداع

 الشـرح:
عينيه داخلتان يف حماجرمها الصقتني بقعر احلدقة وهو  أنَّ "واملراد  ❖

 (1)"ظضد اجلحو 

ئِّ ):  قوله ❖ ئ ضِّ : قيل: هبذا اللفظ القاضيقال  ،(َهَذا خَي ر ج  مِّن  ضِّ
وا خوارج، وقيل: بل خلروجهم عن اجلماعة، وقيل: بل خلروجهم مس  

  (2)(مَي ر ق وَن مَِّن الد ِّينِّ )وا مارقة من قوله: عليها، كما مس  

معناه املواظبة على التالوة أو حتسني الصوت هبا  (َرط ًبا):  قوله ❖
واحلذاقة والتجويد فيها فيجري لسانه هبا ومير عليها ال يتغري وال 

كما يف الرواية األخرى، وقال ، سهال ً ينكسر، وقيل: معىن: رطباً 
هبا، وقيل: يريد  اخلطايب: أي يواظب عليها فال يزال لسانه رطباً 

ه وهو لني رطب، وقيل: يريد أنَّ الذي ال شدة يف صوت قارئه 

                                 
 (8/68فتح الباري البن حجر، ) (1)

 (3/608إكمال املعلم، ) (2)
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 .اً حسن حيفظ ذلك حفظاً 

َره م  ):  قوله ❖ وهو احللقوم معناه: ال ترفع  ،مجع حنجرة (َحَناجِّ
يف األعمال الصاحلة وال تقبل منهم، وقيل: ل يتمكن يف قلوهبم 

ا حيفظونه ابأللسن وهي مقاربة وإمنَّ  ،شيء كثري من اليقني به
 .(1)"ايقارهبللحناجر فنسب إليها ما 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (9/18)عمدة القاري،  (1)
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 :احلديث السابع والعشرون
َعَلى َأص َحابِّهِّ، فـََقرَأَ َعَلي هِّم   َخرََج َرس ول  اّللَِّّ ) قَالَ  َعن  َجابٍِّر 

رَِّها َفَسَكت وا، فـََقاَل: َا إِّىَل آخِّ َا َعَلى اِْلنِ   س ورَةَ الرَّمح َنِّ مِّن  أَوَّهلِّ َلَقدأ قـََرأأُت 
لِِه  َسَن َمرأد وًدا ِمنأك مأ، ك نأت  ك لََّما أَتـَيأت  َعَلى قـَوأ َلةَ اِْلنِ  َفَكان وا َأحأ لَيـأ

بَانِ ﴿ يِّ آََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ
َ
ٍء مِّن  نَِّعمَِّك َربَـَّنا  ،﴾فَِبأ قَال وا: اَل بَِّشي 

د   ، الصفحة 5اجلزء  ،ابب: ومن سورة الرمحنرواه الرتمذي يف سننه،  (ن َكذ ِّب  فـََلَك احلَم 
399. 

  الشرح:
َلَة اجلِّن ِّ : ) قوله ❖ فكانوا أي اجلن  ،أي ليلة اجتماعهم به (لَيـ 

أي أحسن ردا وجوااب ملا تضمنه االستفهام ؛ أحسن مردوداً 
 (1)ها الصحابةالتقريري املتكرر فيها أبي منكم أيُّ 

َسَن ) : قوله ❖ وإنصاهتم لالستماع منزلة ، سكوهتم نزل (َمر د وًداَأح 
 (2)حسن الرد، فجاء أبفعل التفضيل

: اخلطاب لإلنس واجلن، {فَبَِّأي ِّ آاَلءِّ َرب ِّك َما ت َكذ ِّاَبنِّ : }تعاىل قوله ❖

                                 
 (9/126حتفة األحوذي، ) (1)

 (1011شرح املشكاة للطييب، ) (2)
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؛ يعين: أي نعم مما أنعم هللا تعاىل عليكم : النعم{اآلالء}
تعاىل مث جتحدون جتحدون؛ يعين: تعلمون أن كل النعم من هللا 
 (1)نعمة برتك شكره وتكذيب رسله وعصيان أمره

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                 
 (2/142، ملظهر الدين الزيداين، )املفاتيح يف شرح املصابيح (1)
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 (التدارس)ابب 
َولَِكْن ُكونُوا َربذاِنيَِّي بَِما ُكنْتُْم ُتَعلُِّموَن الِْكتَاَب َوبَِما ﴿ قال تعاىل

 [79:سورة آل عمران] ﴾ُكنْتُْم تَْدرُُسونَ 

 العشرون:احلديث الثامن و 
َتَمعَ  َوَما)  اّللَِّّ  َرس ول   َقالَ :  قَالَ   ه َريـ َرةَ  َأيبِّ  َعن   م   اجأ  بـَيأت   يف  قـَوأ
ل ونَ  اّللَِّ  بـ ي وتِ  ِمنأ  نَـه مأ  َويـََتَداَرس ونَه   اّللَِّ  ِكَتابَ   يـَتـأ  َعَليأِهم   نـََزَلتأ  ِإالَّ  بـَيـأ

ه م   السَِّكيَنة   َة   َوَغِشيَـتـأ ه م   الرَّْحأ  ِفيَمنأ  اّللَّ   َوذََكَره م   الأَماَلِئَكة   َوَحفَّتـأ
رِعأ  ملَأ  َعَمل ه   ِبهِ  َبطَّأَ  َوَمنأ  ، ِعنأَده   فضل  رواه مسلم يف صحيحه، ابب (نسبه ِبهِ  ي سأ

 .2074، الصفحة 4اجلزء ، االجتماع على تالوة القرآن
 الشرح:  
َتَمعَ  َوَما): قوله  ❖  اّللَِّّ  كَِّتابَ   يـَتـ ل ونَ  اّللَِّّ  بـ ي وتِّ  مِّن   بـَي تٍ  يفِّ  قـَو مٌ  اج 

نَـه م   َويـََتَداَرس ونَه   يَـتـ ه م   السَّكِّيَنة   َعَلي هِّم   نـَزََلت   إِّالَّ  بـَيـ   قيل (الرَّمح َة   َوَغشِّ
وهو ، مة وهو الذي اختاره القاضي عياضـاملراد ابلسكينة هنا الرح

؛ وقيل الطمأنينة والوقار هو أحسن، ضعيف لعطف الرمحة عليه
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 .(1)تماع على تالوة القرآن يف املسجدويف هذا دليل لفضل االج
أي: أحدقت هبم، وطافت حبفافيهم  (ال َماَلئَِّكة   َحفَّتـ ه م  ):  قــوله ❖

 .(2)تشريفاً هلم وتنويهاً ملا هم فيه من الذكر
ابلقرآن من  قيل شامل جلميع ما يتعلق (يـََتَداَرس ونَه  ) : قوله ❖

 .(3)معانيه التعلم والتعليم والتفسري واالستكشاف عن دقائق

 

 

 

 

 

 

                                 
 (17/21)، شرح النووي (1)
  (7/252الفاحلني، )دليل  (2)

 (1/100حاشية السندي، ) (3)
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 احلديث التاسع والعشرون:
َودَ   هللاِّ  َرس ولَ  َكانَ ) قَالَ ،   َعبَّاسٍ  اب نِّ  َعنِّ  ، َأج   وََكانَ  النَّاسِّ

َود   نيَ  َرَمَضانَ  يفِّ  َيك ون   َما َأج  رب ِّيل ، يـَل َقاه   حِّ َلةٍ  ك ل ِّ   يفِّ  يـَل َقاه   وََكانَ  جِّ  لَيـ 
َود    اّللَِّّ  فـََلَرس ول   الق ر آَن، فـَي َدارِّس ه   َرَمَضانَ  مِّن   خَلري ِّ  َأج   الر ِّيحِّ  مِّنَ  ابِّ

 ر َسَلةِّ 
 .8، الصفحة 1، اجلزء ، ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا يف صحيحه رواه البخاري (امل

 الشرح:
 عظيمٌ  رمضان للتالوة دليلٌ  يفقال عبد الواحد: ونزول جربيل  ❖

 كل ِّ   يفاس للقرآن لفضل تالوة القرآن فيه، وهذا أصل تالوة النَّ 
ه ، فيه، ألنَّ  يبللن  ، ومعىن مدارسة جربيل به  رمضان، أتسياً 

 هللا تعاىل.  أنزل فيه القرآن، كما نصَّ  الذيالشهر 
 ،وفتح له ابب من اخلري صاحلاً  املؤمن كلما ازداد عمالً  وفيه: أنَّ  ❖

اخلري إىل  يفآخر، وتكون عينه ممتدة  له أن يطلب ابابً  ينبغيه فإنَّ 
 ، غري معجب بعمله، طالباً وجالً  فوق عمله، ويكون خائفاً 

 (1)"درجات الزايدة يفلالرتقاء 
 ،فيه استحباب تكثري العبادة يف آخر العمر" :قال ابن حجر ❖

                                 
 (4/23شرح ابن بطال، ) (1)
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 ،كان هو ال خيفى عليه ذلك  وإن   ،ومذاكرة الفاضل ابخلري والعلم
 وأنَّ  ،ليل رمضان أفضل من هناره وفيه أنَّ  ،لزايدة التذكرة واالتعاظ

ة ذلك ملا يف الليل مظنَّ  ألنَّ  ،املقصود من التالوة احلضور والفهم
 (1) "هار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينيةالنَّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (9/45فتح الباري، ) (1)
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 :احلديث الثالثون
 َأنِّ : فـََقال وا  النَّيبِّ ِّ  إِّىَل  اَنسٌ  )َجاءَ  قَالَ  ،  َمالِّكٍ  ب نِّ  أََنسِّ  َعن  

 َرج اًل  َسب عِّنيَ  إِّلَي هِّم   فـَبَـَعثَ  ، َوالسُّنَّةَ  ال ق ر آنَ  يـ َعل ِّم وانَ  رَِّجااًل  َمَعَنا ابـ َعث  
َن َصارِّ  مِّنَ  َرء ونَ  َحرَاٌم، َخايلِّ  فِّيهِّم   ال ق رَّاء ،: هَل م   يـ َقال   ، األ   ال ق ر آَن، يـَق 

للَّي لِّ  َويـََتَداَرس ونَ  ، 3اجلزء  للشهيد،ابب ثبوت اجلنة  صحيحه،رواه مسلم يف  (يـَتَـَعلَّم ونَ  ابِّ
 .1511 الصفحة

 الشرح:
أهل جند ليقرءوا عليهم  إىل بعثهم رسول هللا " :قال الطييب ❖

القرآن ويدعوهم إيل اإلسالم، فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامر 
 -وعصيةوذكوان  رعل وهم- سليمبن الطفيل يف أحياء من 

   ، فقتلوهم ول ينج منهم إال كعب بن زيد األنصاريوقاتلوهم
ه ختلص وبه رمق، فعاش حّت استشهد يوم جار، فإنَّ من بين النَّ 

 (1)ة الرابعة من اهلجرةاخلندق، وكان ذلك يف السنَّ 
كانوا حيتطبون م  أهنَّ  رمحه هللا قتادةكما قال   (قـ رَّاء)ا يقال هلم، وإمنَّ  ❖

ويف رواية اثبت ويشرتون به الطعام ألهل  ،هار ويصلون ابلليلابلنَّ 

                                 
  (1231) شرح املشكاة، (1)
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 .(1)هالصفة ويتدارسون القرآن ابلليل ويتعلمون
وفيه أنَّ محلة القرآن هم خري من تقلد أمور الدعـوة وتقريب الدين  ❖

للن اس فينبغي عليهم أن جيدوا يف تعليم الناس القرآن قراءًة وعلماً 
   مع أمته، ومنهج الصحابة وعمالً وتدبراً، فهذا منهج النيب 

 يف األمـة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 (7/378فتح الباري البن حجر مع اختصار وتصرف يسري، ) (1)
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 (العمل)ابب 
يَن يَْستَِمُعونَ ﴿ قال تعاىل ِ يَن  اَّلذ ِ وََلَِك اَّلذ

ُ
ْحَسَنُه أ

َ
الَْقْوَل َفيَتذِبُعوَن أ

ْْلَاِب 
َ
ولُو اْْل

ُ
وََلَِك ُهْم أ

ُ
ُ َوأ  .[18:سورة الزمر] ﴾َهَداُهُم اَّللذ

 :احلديث احلادي والثالثون
َعرِّي ِّ  م وَسى َأيبِّ  َعن   ِمن  ) قَالَ   النَّيبِّ ِّ  َعنِّ   اأَلش  َرأ   الَِّذي امل ؤأ  يـَقأ

، َوِرُي َها طَيِ ب   طَعأم َها ، َكاأل تـأر جَّةِ :  ِبهِ  َويـَعأَمل   الق رأآنَ  ِمن   طَيِ ب   َوامل ؤأ
َرأ   الَ  الَِّذي َرةِ :  ِبهِ  َويـَعأَمل   الق رأآَن، يـَقأ  َِلَا رِيحَ  َوالَ  طَيِ ب   طَعأم َها َكالتَّمأ

َرأ   الَِّذي امل َناِفقِ  َوَمَثل   ،  م ر   َوطَعأم َها طَيِ ب   َهاِرُي   َكالرَُّيأَانَةِ :  الق رأآنَ  يـَقأ
َرأ   الَ  الَِّذي امل َناِفقِ  َوَمَثل   ،  َأوأ  - م ر   طَعأم َها َكاحلَنأظََلِة،:  الق رأآنَ  يـَقأ

 أتكل أو القرآن بقراءة راءى من إمث ابب، رواه البخاري يف صحيحه (م ر   َوِرُي َها - َخِبيث  
 .197، الصفحة 6، اجلزء به فخر أو به

 الشــرح:
 يقرأ القرآن ابألترجة اليت الذي املؤمن  وشبه النيب" :قال ابن بطال ❖

القرآن أفضل الكالم،  مجعت طيب الريح وطيب املطعم؛ دل ذلك أنَّ 
 .(1)"والعامل به والتارك له، هذا احلديث على مثل القرآن وحامله ودلَّ 

                                 
 (10/256)شرح ابن بطال،  (1)



      76شرح األربعون التدبرية                                                                                     

 ؤ مِّن   َمَثل  ) قوله  " :قال النووي ❖
رَأ   الَّذِّي امل إىل آخره  (الق ر آنَ  يـَق 

 إليضاحواستحباب ضرب األمثال ، فضيلة حافظ القرآن هـيـف
 .(1)"املقاصد

يكون مع املالئكة أن له يف اآلخرة  حيتمل أن  "عياض:  القاضيقال  ❖
التصافه بصفتهم من محل منازل يكون فيها رفيًقا للمالئكة السفرة؛ 

بعملهم، وسالك مسلكهم من ه عامل وحيتمل أن يراد أنَّ  ،كتاب هللا
املؤمنني، ويكشفون هلم ما يلتبس  ونه إىلكون أهنم حيفظونه، ويؤد

، ويتلبد فيها لسانه "أي يرتدد يف قراءته"ا الذي يتتعتع فيه، عليهم. وأمَّ 
لضعف حفظه فله أجران: أجر ابلقراءة، وأجر ابلتعب. قال: وليس 

فكيف بذاك، وهو  ،اهرمن يتتعتع به أجره أكثر من أجر امل معناه أن  
بكتاب هللا  مع السفرة الكرام الربرة، أم كيف يلتحق به من ل يعنتِّ 

ودراسته، كاعتنائه حّت مهر  وحفظه، وإتقانه، وكثرة تالوته، تعاىل
 .(2)"فيه

                                 
 (6/83شرح النووي، ) (1)

 (1635شرح املشكـاة، ) (2)
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 :احلديث الثاين والثالثون
َنا َخرَجَ :  قَالَ   اخل  َزاعِّي ِّ  ش َري حٍ  َأيبِّ  َعن    فَـَقالَ   اّللَِّّ  َرس ول   َعَليـ 

َهد ونَ  أَلَيأسَ  ر وا،بأش ِ  وَ  أَبأِشر وا)  َرس ول   َوَأين ِ  اّللَّ ، ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  َأنأ  َتشأ
، قَال وا:  ؟اّللَِّ  ، بَِيدِ  َطَرف ه   َسَبب   الأق رأآنَ  َهَذا فَِإنَّ  قَاَل: نـََعم   َوَطَرف ه   اّللَِّ

 (أََبًدا بـَعأَده   َُتأِلك وا َوَلنأ  َتِضلُّوا، َلنأ  فَِإنَّك مأ  ِبِه، فـََتَمسَّك وا ِِبَيأِديك مأ،
 .329، الصفحة 1، اجلزء ذكر نفي الضالل عن اآلخذ ابلقرآن ابب، رواه ابن حبان يف صحيحه

 الشرح: 
ر وا): قوله ❖ وهذا أسلوب نبوي، وهو أسلوب  (ر واب ش ِّ  وَ  أَب شِّ

يف الدعـوة إىل هللا، الذي يقوم على كفيت  عليهم السالم األنبياء
ا ممَّ  والبشارة: إعالم الرجل مبا ل يكن به عاملاً الرتغيب والرتهيب، 

 (1)"يسره من اخلرب، قبل أن يسمعه من غريه، أو يعلمه من قبل غريه
والبشارة هنا متعلقة ابلذي يقرأ القرآن وهي من ابب أوىل للعامل  ❖

عنون اإلمام ابن حبان البسيت يف به املتدبر آلايته، ولذلك 
" وساق ذكر نفي الضالل عن اآلخذ ابلقرآنصحيحه، فقال: "

ذلك من قوله  ن حبان استمدَّ اب احلديث الذي يف الباب، ولعلَّ 

                                 
 (2/393تفسـري الطربي، ) (1)
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بََع ُهَداَي فَال يَِضلُّ َوَل  ﴿تعاىل ى َفَمِن اتذ تِيَنذُكْم ِمِّنِّ ُهدا
ْ
ا يَأ فَإِمذ

ْعَرَض  123يَْشَِق 
َ
 َضنكا َعْن ِذْكِري َفإِنذ ََلُ َمِعيَشةا  َوَمْن أ

 .[124- 123طه:]﴾

نسان ابلقرآن جبميعه، اإلالعربة يف هذا احلديث أن أيخذ اعلم أنَّ و  ❖
ابب التمسك ابلقرآن" مثَّ ساق ذا قال ابن شيبة يف مصنفه "وهل

احلديث، وهذا التمسك ال يكون إال ابألخذ ابلقرآن جبميعه، قوالً 
وأتماًل؛ حّت حتصل له الربكـة، وتكون به الفائدة، وعماًل، فهمًا 

 وحيصل بسبب ذلك اخلشـوع والتفكر.
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 : الثالثوناحلديث الثالث و 
ع ودٍ  ب نِّ  هللاِّ  َعب دِّ  َعن    َشاِفع   الأق رأآن  ):   هللاِّ  َرس ول   قَالَ :  قَالَ   َمس 

، َوَماِحل   م َشفَّع ، َنَِّة، ِإَل  قاَده   َأَماَمه   َجَعَله   َمنأ  م َصدِ ق   َجَعَله   َوَمنأ  اْلأ
 (1).198، الصفحة 1املعجم الكبري، ابٌب، اجلزء  رواه الطرباين يف (النَّارِ  ِإَل  َساَقه   َخلأَفه  

 الشرح:
لٌ ) ،أي مقبول الشفاعة (م َشفَّعٌ  َشافِّعٌ  ال ق ر آن  ) : قــوله ❖  َوَماحِّ

بفتح اهلمزة أي اقتدى  (أََماَمه   َجَعَله   َمن  )ابلبناء للمفعول  (م َصد ِّقٌ 
 .به ابلتزام ما فيه من األحكام

َنَّةِّ، إِّىَل  قاَده  ):  قوله ❖ ألنه  (النَّار إِّىَل  َساَقه   َخل َفه   َجَعَله   َوَمن   اجل 
فمن ل جيعله ، القانون الذي تستند إليه السنة واإلمجاع والقياس

                                 
(" 1/121("، وساقه من طريق البزار، ")282رواه ابن كثري يف فضائل القرآن، ") (1)

("، 23رواه الفراييب يف فضائل القرآن، ")من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه، و 
("، "ابب فيمن قال: القرآن يشفع 93وابن الضريس، يف "فضائل القرآن"، ")

("، ورواه املنذري يف 164"، واملروزي يف خمتصر قيام الليل،")لصاحبه يوم القيامة
، وجود إسناده، وعزاه، إىل ابن حبان يف صحيحه ("، مرفوعا1/572الرتغيب، ")

 (" رجاله ثقات.1/171وقال اهليثمي، ")
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 .(1)أمامه فقد بىن على غري أساس
 وفيه مطاولةٌ  ،وهو من احملال ،الساعي: املاحل"قال الزخمشري:  ❖

 ،ومنه احملل وهو القحط املتطاول الشديد ،من التماحل وإفراطٌ 
من اتبعه وعمل مبا فيه فهو شافع له مقبول الشفاعة يف  :يعين

   (2)".فرطاتهالعفو عن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (2/202التيسري بشرح اجلامع الصغري، ) (1)

 (4/535فيض القدير، ) (2)
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 :احلديث الرابع والثالثون
َّ  مَس َعانَ  ب نِّ  النـَّوَّاسِّ  َعنِّ  َّ  مسِّع ت  : قال  ال كِّاَليبِّ َتى) :يـَق ول    النَّيبِّ  يـ ؤأ

مَ  اِبلأق رأآنِ  ِلهِ  الأِقَياَمةِ  يـَوأ  س ورَة   تـَقأد م ه   ِبهِ  يـَعأَمل ونَ  َكان وا  الَِّذينَ  َوَأهأ
َرانَ  َوآل   الأبَـَقَرِة،  َما َأمأثَال   َثاَلثَةَ   هللاِ  َرس ول   َِل َما َوَضَربَ  ِعمأ

َداَوانِ  ظ لََّتانِ  َأوأ  َغَماَمَتاِن، َكَأَّنَّ َما:  قَالَ  بـَعأد ، َنِسيتـ ه نَّ  نَـه َما َسوأ  بـَيـأ
َاجَّانِ  ، َصَوافَّ  َطْيأ   ِمنأ  ِحزأقَانِ  َكَأَّنَّ َما  َأوأ  ، َشرأق    (َصاِحِبِهَما َعنأ  ُت 

 .554الصفحة ، 1اجلزء ، رواه مسلم يف صحيحه، ابب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة

 الشرح: 
ل ق ر آنِّ  يـ ؤ َتى):  قوله ❖ لِّهِّ  ال قَِّياَمةِّ  يـَو مَ  ابِّ  يـَع َمل ونَ  َكان وا  الَّذِّينَ  َوأَه 

أعين: ال حيرم -هذا إعالم أبن من قرأ القرآن ول يعمل به، (بِّهِّ 
ل يكن القرآن -حرامه، وال حيلل حالله، وال يعتقد عظمته وحرمته

 .(1)وليس له حظ من تالوتهشفيعا له يوم القيامة، 
احلزق واحلزيق واحلزيقة واحلازقة: اجلماعة من الطري "قال ابن قتيبة:  ❖

 .(2)"والناس

                                 
 ( ، ملظهر الدين الزيداين.3/72املفاتيح يف شرح املصابيح، ) (1)

 (4/202كشف املشكل من حديث الصحيحني، أليب الفرج ابن اجلوزي، )  (2)
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السحرة، عرب عن السحرة ابلبطلة، ألن ما  :أي( ة  لَ طَ البَ ):  قوله ❖
حفظها ول  علىأيتونه ابطل، مساهم ابسم فعلهم. وإمنا ل يقدروا 

يستطيعوا قراءهتما، لزيغهم عن احلق وإتباعهم للوساوس، 
 .(1)واهنماكهم يف الباطل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (1642شرح املشكاة للطييب، ) (1)
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 احلديث اخلامس والثالثون:
َجعِّي ِّ  َمالِّكٍ  ب نِّ  َعو فِّ  َعن   َش    اّللَِّّ  َرس ول   )َخطَبَـَنا :قَالَ   األ 

َرةِّ  َاجِّ هل  َ  ك نأت    َما َأِطيع وين ):  فـََقالَ  َمر ع وٌب، َوه وَ  ابِّ  َأظأه رِك مأ، َبنيأ
رواه الطرباين يف املعجم  (َحَراَمه   َوَحر ِم وا َحاَلَله   َأِحلُّوا هللِا، ِِباَيتِ  َوَعَليأك مأ 

 .38، الصفحة 18نصاري عن عوف بن مالك، اجلزء ، ابب أبو أيوب األالكبري
 الشرح: 
َ  ك ن ت    َما َأطِّيع وينِّ : ) قوله ❖ هذا القيد ال مفهوم له فإن  (َأظ ه رِّك م   َبني 

  .واجبة حياً كان أو ميتاً  طاعته 
هو عند اإلطالق القرآن وهو أمر  (وعليكم بكتاب هللا: ) قوله ❖

 .ابتباعه على كل حال فإن عليكم: اسم فعل مبعىن ألزموا
لُّوا: ) قوله ❖  (َحرَاَمه   َوَحر ِّم وا) ،وهو بيان لألمر ابتباعه (َحاَلَله   َأحِّ

وختصيص هذين  ،أضافهما إىل الكتاب ألنه عرف حكمهما فيه
وتدبر  ،األمرين من الكتاب مع أنه مأمور إبتباع ما فيه من مواعظ

 وحنو ذلك مما مجعه قول جمد الدين: ،قصصه وأمثاله
 يف بيت شعر بال خلل سيأيتأال إمنا القرآن سبعة أحرف ... 

 (1)عظة مثلحالل حرام حمكم متشابه ... بشري نذير قصة 
                                 

 (2/447)اجلامع الصغري لألمري الصنعاين، التنوير بشرح  (1)
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 :احلديث السادس والثالثون
َعرِّي ِّ  َمالِّكٍ  َأيبِّ  َعن   َش   َشطأر   الطُّه ور    هللاِ  َرس ول   قَالَ ) :قَالَ   األ 

ميَانِ  د   اإلأِ َمأ د   هللاِ  َوس بأَحانَ  ، الأِميَزانَ  ََتأَل   ّلِلَِّ  َواحلأ َمأ  - ََتأََلَنِ  ّلِلَِّ  َواحلأ
َ  َما - ََتأَل   َأوأ  َرأِض، السََّماَواتِ  َبنيأ  َوالصََّدَقة   ن ور ، َوالصَّاَلة   َواألأ

 النَّاسِ  ك لُّ   ، َعَليأكَ  َأوأ  َلكَ  ح جَّة   َوالأق رأآن   ِضَياء ، َوالصَّْبأ   بـ رأَهان  
َباِيع   يـَغأد و ، مسلم يف صحيحه، ابب فضل الوضوء رواه (م وِبق َها َأوأ  َفم عأِتق َها نـَفأَسه   فـَ

 .203الصفحة ، 1اجلزء 

 الشرح:
قد ؛ أصل من أصول اإلسالم، ذا حديث عظيم"هـ :قال النووي ❖

 .(1)"اإلسالم اشتمل على مهمات من قواعدِّ 
معناه أهنا متنع من املعاصي، وتنهي عن  (ن ورٌ  َوالصَّاَلة  ):  وقوله ❖

الفحشاء واملنكر، وهتدي للصواب كالنور. وقيل: أريد ابلنور األمر 
 (2)الذي يهتدي به صاحبه يوم القيامة

 (َعَلي كَ  َأو   َلكَ  ح جَّةٌ  َوال ق ر آن  ): وأما قوله " قال ابن دقيق العيد: ❖

                                 
 (3/100)شرح النووي على مسلم،  (1)

 (3/739)شرح املشكاة للطييب،  (2)
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إال فهو حجة تنتفع به إن تلوته وعملت به، و  :فمعناه ظاهر أي
 (1)"عليك

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
(، وقد أفاض ابن رجب يف شرحـه يف جامع العلوم 84شرح األربعني البن دقيق، )ص (1)

 .واحلكم، فلينظر فيه
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 :احلديث السابع والثالثون
ُّ  َكانَ ) :قَالَ   ج ن َدبٍ  ب نِّ  مَس َرةَ  َعن    أَقـ َبلَ  َصالَةً  َصلَّى إَِّذا  النَّيبِّ

َنا هِّهِّ  َعَليـ  َلةَ  ِمنأك م   رََأى َمنأ : فـََقالَ  بَِّوج   َأَحد   رََأى فَِإنأ  قَاَل: ؟ ر ؤأايَ  اللَّيـأ
: َقصََّها، ًما َفَسأَلََنا اّللَّ ، َشاءَ  َما فـَيَـق ول   ِمنأك مأ  َأَحد   رََأى َهلأ  فـََقاَل: يـَوأ

اَي؟ َلةَ  رَأَيأت   َلِكنِ  : قَالَ  ، الَ : قـ لأَنا ر ؤأ ِ  اللَّيـأ  بَِيِدي، فََأَخَذا أَتـََياين  رَج َلنيأ
َرَجاين  َنا......  امل َقدََّسةِ  اأَلرأضِ  ِإَل  فََأخأ َنا َّتَّ حَ  فَانأطََلقأ  رَج ل   َعَلى أَتـَيـأ
َطِجع   ر   رَأأِسهِ  َعَلى قَائِم   َورَج ل   قـََفاه   َعَلى م ضأ َرة   َأوأ  - ِبِفهأ  - َصخأ
َدخ   َدهَ  َضَربَه   فَِإَذا رَأأَسه ، بِهِ  فـََيشأ ، َتَدهأ  ، لَِيأأخ َذه   ِإلَيأهِ  فَانأطََلقَ  احلََجر 

 ِإلَيأِه، فـََعادَ  ه َو، َكَما  رَأأس ه   َوَعادَ  رَأأس ه   يـَلأَتِئمَ  َحَّتَّ  َهَذا ِإَل  يـَرأِجع   َفالَ 
َته   الَِّذي...؟ َهَذا َمنأ : قـ لأت   َفَضَربَه ، َدخ   رَأَيـأ  َعلََّمه   فـََرج ل   رَأأس ه ، ي شأ

َنامَ  الق رأآَن، اّللَّ   َعل   اِبلنـََّهاِر، ِفيهِ  يـَعأَملأ  َوملَأ  اِبللَّيألِ  َعنأه   فـَ مِ  ِإَل  ِبهِ  يـ فأ  يـَوأ
 .100، الصفحة 2، اجلزء ما قيل يف أوالد املشركني ابب، رواه البخاري يف صحيحه (ةالِقَيامَ 

 الشـــرح:
ر)أي: تدحرج. و (تدهَدهَ ):  قوله ❖  (1): احلجر ملء الكف(الفِّه 

                                 
 (10/175ح، البن امللقن، )التوضيح لشرح اجلامع الصحي (1)



      87شرح األربعون التدبرية                                                                                     

للَّي لِّ  َعن ه   اَنمَ )َ فمعىن  ": قال الطييب ❖ أنه ل يتلوه ابلليل ول يتفكر ، (ابِّ
فيما جيب أن أييت به ويذر، من األوامر والنواهي مثل املنافقني 
والفسقة، فإذا كان حاله ابلليل هذا فال يقوم به فيعمل ابلنهار مبا 
فيه. ويؤيد هذا التأويل ما جاء يف رواية أخرى للبخاري: أما الرجل 

أيخذ القرآن فريفضه، الذي يثلغ رأسه ابحلجر، فإنه الرجل الذي 
عنه  يتجاىفوينام عن الصالة املكتوبة. وأما من انم من غري أن 

 .(1)"لتقصري أو عجز فهو خارج من هذا الوعيد
ي كثِّر  تالوة القرآن، مث اشتغل عنه  ا يذكر أن بعض السلف كانمم  و  ❖

 بغريه، فرأى يف املنام قائالً يقول له:
 َجفوَت كِّتايب إن ك نَت َتزع م  ح يب ِّ ... فَلِّمَ 

 (2)أما أتمَّلَت ما فيـ ... ـهِّ مِّن  َلطيفِّ عِّتايب
وروى ابن أيب الدنيا عن بعض حفاظ قال اإلمام النووي رمحه هللا، "

يقول له  القرآن أنه انم ليلة عن حزبه فأري يف منامه كأن قائالً 

                                 
 (3007شرح املـشكاة، ) (1)

 (".611ذكره ابن رجب احلنبلي يف جامع العلوم واحلكم، ")ص   (2)
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عجبت من جسم ومن صحة لو ومن فّت انم إىل الفجر واملوت 
 (1)"كون يف ظلم الليل إذا يسريال يؤمن خطفاته ي

عن سليمان بن يسار؛ قال: أصبح أبو أسيد وهو يسرتجع، فقيل و 
له: ما لك؟ فقال: منت عن جزئي الليلة وكان وردي البقرة؛ فرأيت 

 (2)"بقرة تنطحين

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ("70انظر: التبيان يف آداب محلة القرآن، ")ص   (1)
 ("7/85اجملالسة، ")   (2)
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 احلديث الثامن والثالثون:
ثِّر  "   هللاِّ  َرس ول   َكانَ :  قَاَلت    َعائَِّشةَ  َعن    ر ك وعِّهِّ  يفِّ  يـَق ولَ  َأن   ي ك 

ِدكَ  رَبَـَّنا اللَّه مَّ  س بأَحاَنكَ  َوس ج ودِّهِّ:  يـََتَأوَّل  " ِل  اغأِفرأ  اللَّه مَّ  َوِبَمأ
 .163، الصفحة 1التسبيح والدعاء يف السجود، اجلزء  اببرواه البخاري يف صحيحه،  "الق ر آنَ 

 الشرح: 
 فسبح حبمد ربك :تريد قوله (:الق ر آنَ  يـََتَأوَّل  ) رضي هللا عنها: اقوهل ❖

 .(1)إنه كان تواابً 
 

يعمل ما أمر به يف قول هللا عز ( الق ر آنَ  يـََتَأوَّل  )معىن قال النووي: "
تَـغ فِّر ه  إِّنَّه  َكاَن تـَوَّاابً ﴿وجل  دِّ َرب َِّك َواس  َم  يقول  وكان  ﴾َفَسب ِّح  حبِّ

وكان أييت به  ،هذا الكالم البديع يف اجلزالة املستويف ما أمر به يف اآلية
فكان خيتارها  ،حالة الصالة أفضل من غريها ألنَّ  ،يف الركوع والسجود

قال أهل اللغة العربية  ،ألداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل
 .(2)"وغريهم التسبيح التنزيه

                                 
 (1/214)معال السنن للخطايب،  (1)

  (4/201، )رح النوويش (2)
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 :احلديث التاسع والثالثون
رِّو ب نِّ ش َعي بٍ  َلَقد  َجَلس ت  ): ، قَالَ   ، َعن  َجد ِّهِّ  ، َعن  أَبِّيهِّ  َعن  َعم 

ي َوإَِّذا  بُّ َأنَّ يلِّ بِّهِّ مح  َر النـََّعمِّ أَقـ بَـل ت  َأاَن َوَأخِّ ي جَم لًِّسا َما أ حِّ َأاَن َوَأخِّ
َيَخةٌ مِّن  َصَحابَةِّ َرس ولِّ هللاِّ  َنا ج ل وٌس عِّن َد اَبٍب مِّن   َمش  أَبـ َوابِّهِّ، َفَكرِّه 

، نَـه م  َرةً  َأن  نـ َفر َِّق بـَيـ  َنا َحج  ، فـََتَماَرو ا َفَجَلس  ، إِّذ  ذََكر وا آيًَة مَِّن ال ق ر آنِّ
، َفَخرََج َرس ول  هللاِّ  َواهت  م  َرَّ  م غ َضًبا فِّيَها، َحّتَّ ار تـََفَعت  َأص  َقدِّ امح 

 ، َابِّ لرتُّ ه ه ، يـَر مِّيهِّم  ابِّ ِلَكِت األأ َمم  َوج  ِم، ِِبََذا أ هأ اًل اَي قـَوأ : َمهأ َويـَق ول 
ِتاَلِفِهمأ َعَلى أَنأِبَيائِِهمأ، َوَضرأِِبِم  الأك ت َب بـَعأَضَها  ِمنأ قـَبأِلك مأ، اِبخأ
، ِإنَّ الأق رأآَن ملَأ يـَنأِزلأ ي َكذِ ب  بـَعأض ه  بـَعأًضا، َبلأ ي َصدِ ق  بـَعأض ه   بِبَـعأض 

ت مأ ِمنأه  بـَعأًضا، َفمَ  ، َوَما َجِهلأت مأ ِمنأه ، فـَر دُّوه  ِإَل ، فَاعأَمل وا ِبِه ا َعَرفـأ
 .305، الصفحة 11، اجلزء رواه أمحد يف مسنده، مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص  (َعاِلِمهِ 

 الشـــرح:
يف هذا احلديث " :قال صاحب الفتح الرابين عن احلافظ ابن حجر ❖

 ،والتحذير من الفرقة واالختالف ،واأللفةاحلض على اجلماعة 
ومن شر ذلك أن تظهر  ،والنهي عن املراء يف القرآن بغري حق

فيتوسل ابلنظر وتدقيقه إىل  ،داللة اآلية على شيء خيالف الرأي
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ويقع اللجاج يف ذلك واملناضلة  ،ومحلها على ذلك الرأي ،أتويلها
 (1)"عليه قاله احلافظ

فإذا حصل لك أيها القارئ ( بـَع ض ه  بـَع ًضاي َصد ِّق  ):  قوله ❖
 ك وحتكيم الرأي، أو اتباع اهلوى، فإنَّ شكال، أو تعارض فإايَّ إ

جاة يف ذلك أن تفسر القرآن مبا فسر به النيب ذلك زيغ وإمث، والنَّ 
  :ن ه ، فـَر دُّوه  إِّىَل َعالِّمِّهِّ )وصحبه، وهذا أصل قوله ، (َوَما َجهِّل ت م  مِّ

وهم أهل ما جيهله العبد أن يسأل أهل العلم،  كل ِّ وهو أصل يف  
ْكِر إِْن ُكنْتُْم ََل ﴿كما قال تعاىل، الذكر   ْهَل اَّلِّ

َ
لُوا أ

َ
فَاْسأ

 .[43]النحل: ﴾َتْعلَُمونَ 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (9/102وهو يف فتح الباري، )، (18/43)الفتح الرابين ( 1)
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 احلديث األربعون:
: :، قَالَ  َعن  ح َذيـ َفةَ   َعن  َعب دِّ اّللَِّّ ب نِّ الصَّامِّتِّ  اَي َرس وَل  )قـ ل ت 

ري ِّ الَّذِّي حَن ن  فِّيهِّ مِّن  َشرٍ  حَن َذر ه ؟  َفة  اّللَِّّ، َهل  بـَع َد َهَذا اخلَ  قَاَل: اَي ح َذيـأ
ًا َلكَ  ه ، َواتَِّبعأ َما ِفيِه َخْيأ رواه أمحد يف مسنده،  (َعَليأَك ِبِكَتاِب اّللَِّ فـَتَـَعلَّمأ

خاصة، تاب هللا جل وعال واتباع ما فيه عند وقوع الفنت ذكر اإلخبار عما جيب على املرء من تعلم كابب 
 .323، الصفحة 1اجلزء 

 الشــرح:
إىل أمني السر حذيفة  يب ة قيمة من النَّ وهذا احلديث فيه وصيَّ  ❖

 يدعـوه فيه إىل التمسك بكتاب هللا، وفهم معانيه وتطبيق ،
 جاة والعصمة، وهو من جوامع الكلم، ومن خريفبه النَّ  ،أحكامه

الوصااي اليت ينبغي للعبد أن يلجأ إليه يف زمن الشبهات، فكتاب 
، وهلذا قال ابن يف زمان الظلم، وبركة يف زمن اخلسران هللا نورٌ 

ذكر اإلخبار عما جيب على املرء من تعلم ": حبان يف صحيحه
مث  "كتاب هللا جل وعال، واتباع ما فيه عند وقوع الفنت خاصة

 ساق احلديث.
 ، فيه أبمرين: حذيفةَ   قد أمر النيبُّ  وهذا احلديث ❖

وهو فهم معاين القرآن، وذلك يكون ابلتفسري  التعلماألول: 
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 القرآن. والبيان، والتدبر آليِّ 
والثاين: العمل مبا فيه من أحكام شرعية، فهي عصمة وجناة إبذن 

 هللا.
 والفائدة يف األمرين النجاة من زيغ املبتدعة، فاخلوارج يقرأون القرآن
 ال جياوز تراقيهم، والقدرية يتقفرون العلم، ل يلجئوا إىل ركن وثيق.

ِ ﴿وهلذا قال هللا تعاىل،  ٍء فَُردُّوُه إََِل اَّللذ   فَإِْن َتنَاَزْعتُْم ِِف ََشْ
ْحَسُن 

َ
ِ َواِْلَْوِم اَْلِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوأ َوالرذُسوِل إِْن ُكنْتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّللذ

ِويالا 
ْ
 .[59]آل عمران: ﴾تَأ
ٍء فـَر دُّوه   :﴿ فَإِّن  وقوله" :قال ابن كثري رحــمــه هللا ❖ تـََناَزع ت م  يفِّ َشي 

أي: إىل  من السلفجماهد وغري واحد  قال﴾ َوالرَّس ولِّ إِّىَل اّللَِّّ 
 .كتاب هللا وسنة رسوله

من  الناس فيهوهذا أمر من هللا، عز وجل، أبن كل شيء تنازع  ❖
أن يرد التنازع يف ذلك إىل الكتاب والسنة،  أصول الدين وفروعه

ِ ﴿: كما قال تعاىل ٍء فَُحْكُمُه إََِل اَّللذ  ﴾َوَما اْختَلَْفتُْم ِفيِه ِمْن ََشْ
 .[10]الشورى:
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 وهللا تعاىل أعلم

 جريه1439ربيع األول، 12مت شرح الكتاب يف اتريخ، 

رب م بعون هللا وتوفيقه، واحلــمد هلل 2017تشـرين الثاين 30
العاملني، وكتبه أبو إسحاق حممود بن أحــمـد الزويد، غفر هللا له 

 .ولوالديه وأهله أمجــعني
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 املصادر واملراجع
 اإلابنـة البن بطة - 1

رَبي  املؤلف: أبو عبد هللا عبيد هللا بن حممد بن حممد بن محدان الع ك 
 هـ(387املعروف اببن َبطَّة العكربي )املتوىف: 

احملقق: رضا معطي، وعثمان األثيويب، ويوسف الوابل، والوليد بن 
 سيف النصر، ومحد التوجيري

 الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع، الرايض

 9عدد األجزاء: 

 الْبهان يف علوم القرآن - 2

املؤلف: أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي 
 هـ(794)املتوىف: 

 ق: حممد أبو الفضل إبراهيماحملق

 م 1957 -هـ  1376الطبعة: األوىل، 

 الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه

 وبنفس ترقيم الصفحات( -)مث صوَّرته دار املعرفة، بريوت، لبنان 

 4عدد األجزاء: 
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 التمهيد - 3

رب بن املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد ال
 هـ(463عاصم النمري القرطيب )املتوىف: 

 حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي ، حممد عبد الكبري البكري

 املغرب -الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 هـ 1387عام النشر: 

 24عدد األجزاء: 
 التبيان يف آداب ْحلة القرآن )ط. ابن حزم( -4 

 النووي أبو زكراي حمي الديناملؤلف: حيي بن شرف الدين 

 احملقق: حممد احلجار

 الناشر: دار ابن حزم

 1996 - 1417سنة النشر: 

 1عدد اجمللدات: 

 4رقم الطبعة: 

 التنوير بشرح اْلامع الصغْي للمْي الصنعاين - 5

 املؤلف: حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين
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 احملقق: حممد إسحاق حممد إبراهيم
 مفهرس حالة الفهرسة: غري
 الرايض -الناشر: دار السالم 

 2011 - 1432سنة النشر: 
 11عدد اجمللدات: 

 التوضيح لشرح اْلامع الصحيح - 6

املؤلف: عمر بن علي بن أمحد األنصاري ابن امللقن سراج الدين أبو 
 حفص
 مجعة فتحي -احملقق: خالد الرابط 

 حالة الفهرسة: غري مفهرس
 قطر -ن اإلسالمية الناشر: وزارة األوقاف والشؤو 

 2008 - 1429سنة النشر: 
 36عدد اجمللدات: 

 التيسْي بشرح اْلامع الصغْي - 7

املؤلف: زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني بن 
علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري )املتوىف: 
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 هـ(1031

 الرايض -الناشر: مكتبة اإلمام الشافعي 

 م1988 -هـ 1408الطبعة: الثالثة، 

 2عدد األجزاء: 

احلكم اْلديرة ابإلذاعة من قول النِب صلى هللا عليه وسلم  - 8
 بعثت ابلسيف بني يدي الساعة

املؤلف: زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، 
 هـ(795الَسالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي )املتوىف: 

 القادر األرانؤوطاحملقق: عبد 

 دمشق -الناشر: دار املأمون 

 م1990الطبعة: األوىل، سنة النشر: 

 املسالك يف شرح موطأ مالك -9

 املؤلف: حممد بن عبد هللا بن العريب املعافري أبو بكر
 عائشة بنت احلسني السليماين -احملقق: حممد بن احلسني السليماين 

 حالة الفهرسة: غري مفهرس
 الغرب اإلسالميالناشر: دار 
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 2007 - 1428سنة النشر: 
 8عدد اجمللدات: 

 املعجم الكبْي - 10

املؤلف: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو 
 هـ(360القاسم الطرباين )املتوىف: 

 احملقق: محدي بن عبد اجمليد السلفي

 القاهرة -دار النشر: مكتبة ابن تيمية 

 الطبعة: الثانية

 25ألجزاء:عدد ا

 املفاتيح يف شرح املصابيح - 11

 عنوان الكتاب: املفاتيح يف شرح املصابيح )ط. أوقاف الكويت(
املؤلف: احلسني بن حممود بن احلسن الزيداين املظهري الكويف مظهر 

 الدين
 حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة

 الكويت -الناشر: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 
 2012 - 1433 سنة النشر:
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  6عدد اجمللدات:  
 الكتاب: املنتقى شرح املوطإ -12

املؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث 
 هـ(474التجييب القرطيب الباجي األندلسي )املتوىف: 

 جبوار حمافظة مصر -الناشر: مطبعة السعادة 

 هـ 1332الطبعة: األوىل، 

 (الطبعة: الثانية، بدون اتريخ -اإلسالمي، القاهرة مث صورهتا دار الكتاب )

 7عدد األجزاء: 
الرسالة التبوكية )زاد املهاجر إل ربه( )ط. جممع  -13

 الفقه(

 املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية أبو عبد هللا

 احملقق: حممد عزير مشس

 الناشر: جممع الفقه اإلسالمي جبدة

 1عدد اجمللدات: 

 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - 14

املؤلف: أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب 
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 هـ(923املصري، أبو العباس، شهاب الدين )املتوىف: 

 الناشر: املطبعة الكربى األمريية، مصر

 هـ 1323الطبعة: السابعة، 

 10عدد األجزاء: 

 إكمال املعلم - 15

 عياض املؤلف: القاضي
 احملقق: حيي إمساعيل

 حالة الفهرسة: مفهرس على العناوين الرئيسية
 الناشر: دار الوفاء

 1998 - 1419سنة النشر: 
 9عدد اجمللدات:  

أخالق ْحلة القرآن - 61  

 املؤلف: حممد بن احلسني اآلجري أبو بكر
 احملقق: حممد عمرو عبد اللطيف

 حالة الفهرسة: غري مفهرس
 الكتب العلميةالناشر: دار 
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 2003 - 1424سنة النشر: 
  1عدد اجمللدات:  

 ُتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي - 17

املؤلف: أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى 
 هـ(1353)املتوىف: 

 بريوت -الناشر: دار الكتب العلمية 

 10عدد األجزاء: 

 ويل القرآن(تفسـْي الطْبي )جامع البيان يف َت - 18

املؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو 
 هـ(310جعفر الطربي )املتوىف: 

 احملقق: أمحد حممد شاكر

 الناشر: مؤسسة الرسالة

 م 2000 -هـ  1420الطبعة: األوىل، 

 24عدد األجزاء: 

حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف  - 19
 شرح سنن ابن ماجه
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املؤلف: حممد بن عبد اهلادي التتوي، أبو احلسن، نور الدين 
 هـ(1138السندي )املتوىف: 

 بريوت، بدون طبعة -الناشر: دار اجليل 
جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع  - 20

 الكلم
الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، زين  :املؤلف

 هـ(795الَسالمي )املتوىف: 
  إبراهيم ابجس -شعيب األرانؤوط  :احملقق

 -هـ 1422السابعة،  :الطبعة بريوت –مؤسسة الرسالة  :الناشر
 م2001

 جوامع الكلم ونفائس احِلكم - 21
 املؤلف: أمين شعبان

 الناشر: مكتبة الكوثر

 ني لطرق رايض الصاحلنيدليل الفاحل - 22

املؤلف: حممد علي بن حممد بن عالن بن إبراهيم البكري الصديقي 
 هـ(1057الشافعي )املتوىف: 
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 اعتىن هبا: خليل مأمون شيحا

 لبنان -الناشر: دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

 م 2004 -هـ  1425الطبعة: الرابعة، 

 8عدد األجزاء: 

 ماجهسنن ابن  -23

املؤلف: ابن ماجه أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم 
 هـ(273أبيه يزيد )املتوىف: 

 حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي

 فيصل عيسى البايب احلليب -الناشر: دار إحياء الكتب العربية 

 2عدد األجزاء: 

 سنن الرتمذي - 24

لضحاك، الرتمذي، املؤلف: حممد بن عيسى بن َسو رة بن موسى بن ا
 هـ(279أبو عيسى )املتوىف: 

 حتقيق وتعليق:

 (2، 1أمحد حممد شاكر )جـ 

 (3وحممد فؤاد عبد الباقي )جـ 
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 (5، 4وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف )جـ 

 مصر -الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 

 م 1975 -هـ  1395الطبعة: الثانية، 

 أجزاء 5األجزاء: عدد 

 سنن أب داوود - 25

املؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن 
تاين )املتوىف:  س  جِّ  هـ(275شداد بن عمرو األزدي الس ِّ

 احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد

 بريوت -الناشر: املكتبة العصرية، صيدا 

 4عدد األجزاء: 

 بطالشرح صحيح البخارى البن  - 26

املؤلف: ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك )املتوىف: 
 هـ(449

 حتقيق: أبو متيم ايسر بن إبراهيم

 السعودية، الرايض -دار النشر: مكتبة الرشد 

 م2003 -هـ 1423الطبعة: الثانية، 
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 10عدد األجزاء: 

 شرح األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية - 27

تقي الدين أبو الفتح حممد بن علي بن وهب بن مطيع  املؤلف:
 هـ(702القشريي، املعروف اببن دقيق العيد )املتوىف: 

 الناشر: مؤسسة الراين

 م 2003 -هـ  1424الطبعة: السادسة 

 1عدد األجزاء: 

شرح الطيِب على مشكاة املصابيح املسمى بـ )الكاشف  - 28
 عن حقائق السنن(

 هـ(743احلسني بن عبد هللا الطييب )املؤلف: شرف الدين 
 احملقق: د. عبد احلميد هنداوي

 الرايض( -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة املكرمة 
 وجملد للفهارس( )يف ترقيم مسلسل واحد( 12) 13عدد األجزاء: 

 م 1997 -هـ  1417الطبعة: األوىل، 
 شرح سنن أب داود - 29

املؤلف: أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني 
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 هـ(855الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن )املتوىف: 

 احملقق: أبو املنذر خالد بن إبراهيم املصري

 الرايض -الناشر: مكتبة الرشد 

 م 1999-هـ  1420الطبعة: األوىل، 

 وجملد فهارس( 6) 7عدد األجزاء: 

م للنووي )املنهاج شرح صحيح مسلم شرح صحيح مسل - 30
 بن احلجاج(

املؤلف: أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: 
 هـ(676

 بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

 1392الطبعة: الثانية، 

 جملدات( 9)يف  18عدد األجزاء: 

 شعب اإلميان للبيهقي - 31

ردي املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي ب َرو جِّ ن موسى اخل س 
 هـ(458اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف: 

حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد 
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 احلميد حامد

أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد الندوي، صاحب 
 اهلند -الدار السلفية ببومباي 

رايض ابلتعاون مع الدار الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابل
 السلفية ببومباي ابهلند

 م 2003 -هـ  1423الطبعة: األوىل، 

 ، وجملد للفهارس(13) 14عدد األجزاء: 

 صحيح ابن حبان - 32

املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمع بَد، 
 هـ(354التميمي، أبو حامت، الدارمي، الب سيت )املتوىف: 

 احملقق: شعيب األرنؤوط

 بريوت -الناشر: مؤسسة الرسالة 

 1993 - 1414الطبعة: الثانية، 

 جزء وجملد فهارس( 17) 18عدد األجزاء: 

صحيح البخاري )اْلامع املسند الصحيح املختصر من  - 33
 أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه(
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 البخاري اجلعفي املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا

 احملقق: حممد زهري بن انصر الناصر

الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم 
 حممد فؤاد عبد الباقي(

 هـ1422الطبعة: األوىل، 

 9عدد األجزاء: 

صحيح مسلم )املسند الصحيح املختصر بنقل العدل  - 34
 وسلم( عن العدل إل رسول هللا صلى هللا عليه

املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 
 هـ(261

 احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي

 بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

 5عدد األجزاء: 

 طرح التثريب - 35

املؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن 
 هـ(806راهيم العراقي )املتوىف: بن أيب بكر بن إب
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أكمله ابنه: أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني الكردي الرازايين مث 
 هـ(826املصري، أبو زرعة ويل الدين، ابن العراقي )املتوىف: 

وصورهتا دور عدة منها )دار إحياء  -الناشر: الطبعة املصرية القدمية 
 الفكر العريب( الرتاث العريب، ومؤسسة التاريخ العريب، ودار

 8عدد اجمللدات: 

 عمدة القاري - 36

املؤلف: أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني 
 هـ(855الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن )املتوىف: 

 بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

 12×  25عدد األجزاء: 

 عون املعبود - 37

بن علي بن حيدر، أبو عبد الرمحن، ملؤلف: حممد أشرف بن أمري 
 هـ(1329شرف احلق، الصديقي، العظيم آابدي )املتوىف: 

 بريوت -الناشر: دار الكتب العلمية 

 هـ 1415الطبعة: الثانية، 

 14عدد األجزاء: 
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 فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر - 38

 املؤلف: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي

 1379بريوت،  -الناشر: دار املعرفة 

 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي

 قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب

 عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

 13عدد األجزاء: 

 فتح الباري شرح صحيح البخاري البن رجب - 39

لدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، املؤلف: زين ا
 هـ(795الَسالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي )املتوىف: 

 حتقيق:

 حممود بن شعبان بن عبد املقصود. - 1

 جمدي بن عبد اخلالق الشافعي. -2

 إبراهيم بن إمساعيل القاضي. - 3

 السيد عزت املرسي. - 4

 حممد بن عوض املنقوش. - 5
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 ح بن سال املصرايت.صال - 6

 عالء بن مصطفى بن مهام. - 7

 صربي بن عبد اخلالق الشافعي. - 8

 املدينة النبوية. -الناشر: مكتبة الغرابء األثرية 

 القاهرة -احلقوق: مكتب حتقيق دار احلرمني 

 م 1996 -هـ  1417الطبعة: األوىل، 

 فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري - 40
 حممد بدر عال املريهتي -املؤلف: حممد أنور الكشمريي 

 الناشر: دار الكتب العلمية
 2005 - 1426سنة النشر: 

 6عدد اجمللدات: 
 فيض القدير شرح اْلامع الصغْي - 41

املؤلف: زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني بن 
القاهري )املتوىف: علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي 

 هـ(1031

 مصر -الناشر: املكتبة التجارية الكربى 
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 1356الطبعة: األوىل، 

 6عدد األجزاء: 

 كشف املشكل من حديث الصحيحني  - 42

 الكتاب: كشف املشكل من حديث الصحيحني

املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي 
 هـ(597)املتوىف: 

 علي حسني البواباحملقق: 

 الرايض –الناشر: دار الوطن 

 4عدد األجزاء: 

 جممع الزوائد ومنبع الفوائد - 43

املؤلف: أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمي 
 هـ(807)املتوىف: 

 احملقق: حسام الدين القدسي

 الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة

 م 1994هـ،  1414عام النشر: 

 10ألجزاء: عدد ا
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 جمموع الفتاوى - 44

املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين 
 هـ(728)املتوىف: 

 احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم

الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، 
 اململكة العربية السعودية

 م1995هـ/1416عام النشر: 

 خمتار الصحاح - 45

املؤلف: زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر 
 هـ(666احلنفي الرازي )املتوىف: 

 احملقق: يوسف الشيخ حممد

 صيدا -الدار النموذجية، بريوت  -الناشر: املكتبة العصرية 

 م1999هـ / 1420الطبعة: اخلامسة، 

 1عدد األجزاء: 

 مرقاة املفاتيح - 46

املؤلف: علي بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي 
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 هـ(1014القاري )املتوىف: 

 لبنان -الناشر: دار الفكر، بريوت 

 م2002 -هـ 1422الطبعة: األوىل، 

 9عدد األجزاء: 

 مسند اإلمام أْحد بن حنبل -47

ن هالل بن أسد املؤلف: أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل ب
 هـ(241الشيباين )املتوىف: 

 عادل مرشد، وآخرون -احملقق: شعيب األرنؤوط 

 إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي

 الناشر: مؤسسة الرسالة

 م 2001 -هـ  1421الطبعة: األوىل، 

 معامل السنن وهو شرح سنن أب داود - 48

بن اخلطاب البسيت املؤلف: أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم 
 هـ(388املعروف ابخلطايب )املتوىف: 

 حلب -الناشر: املطبعة العلمية 

 م 1932 -هـ  1351الطبعة: األوىل 
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 َنسخ احلديث ومنسوخه -49

َكايفُّ األَثـ َرم الطَّائِّيُّ  ٍر َأمح َد  بن  حم َمَّدِّ بنِّ َهانِّئ اإلِّس  املؤلف: أَب و َبك 
 هـ(273: َوقِّي َل: الَكل يبِّ  )املتوىف

 احملقق: عبد هللا بن محد املنصور

 م 1999 -هـ  1420الطبعة: األوىل، 

 1عدد األجزاء: 

 نيل األوطار - 50

 هـ(1250)د بن عبد هللا الشوكاين اليمين املؤلف: حممد بن علي بن حمم

 حتقيق: عصام الدين الصبابطي

 الناشر: دار احلديث، مصر

 م1993 -هـ 1413الطبعة: األوىل، 

 8عدد األجزاء: 
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