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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 :آله وصحبه أمجعني أما بعدعلى حممد و سيدان وسلم على  احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا

هذا  ،ذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهفأسأل هللا جل وعال أن يتقبل منا مجيًعا وأن جيعلنا من ال 
يف التعليق على  ،للهجرة وأربعمئة وألفمخس وثالثني حنن اآلن يف ربيع األول سنة  ،هو اجمللس األول

الث ونذكر ث ،"األربعني النووية"ابسم عند الناس واملشتهر ،يف املباين وقواعد األحكاماألربعني 
 وهذه التعليقات إن شاء هللا ستكون يف جمالس مدة اجمللس ،التعليق مقدمات خمتصرة قبل الشروع يف

 الغالب.دقيقة يف يف حدود مخسني  إن شاء هللا
 وعلى وجه اخلصوص مدارسة السنة. ،يف فضل العلم :املقدمة األوىل 
 .ستكون يف تعريف خمتصر ابملصنف والرتمجة :املقدمة الثانيةو 
  .تعريف موجز ابلكتاب وبعض شروحه :واملقدمة الثالثة 

 .ن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مبا علمناأنسأل هللا أن يعيننا و 
 

 فضل العلم يف  :املقدمة األوىل
 :يف سورة النساءوسلم تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وآله وللناظر أن يتأمل قوَله العلم فضله عظيم 

مّسى هللا تبارك وتعاىل هنا  ]113النساء: [﴾َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيَك َعِظيًما وََكانَ  َوَعلََّمَك َما ََلْ َتُكْن تَ ْعَلمُ ﴿
لكن يف النهاية   ،وإن كان املشهور عند أهل التفسري  أن العلم هنا هو النبوة  ،العلم فضاًل عظيًما

؟  ألن العلم يكشف للمرء ملاذا ،"صفة العلم"،؟؟ ذكر أي صفة ي الصفة املذكورة عند االمتنانماه
  ،مث سلوك الطريق ،املعرفة :النجاة يف املخاطر مبنية على أمرين بعد توفيق هللا،هذا نصف النجاة ،احلق

 ،القرءان والسنة علمفكيف ب ،هذا يف أمور الدنيا ،فال تستطيع سلوك طريق النجاة إال بعد معرفته 
وأعظم علم يدعو إليه  ،آلخرة الباقية إذا عمَل مبا يعلمويف ا ،ينجو هبا اإلنسان يف هذه الدنيا الفانية 

ذكر  ،صفة العلمهللا يذكر مجيع األنبياء لك جند يف القرءان االمتنان على ولذ ،القرءان هو علم الدين
َناُه ُحْكمً  َأُشدَّهُ  َوَلمَّا بَ َلغَ ﴿ :ذلك يف يوسف عليه الصالة والسالم  َوِعْلًما وََكَذِلَك ََنِْزيا آتَ ي ْ

 ] 22يوسف :  [﴾اْلُمْحِسِننيَ 

َناُه ُحْكًما َوِعْلًما وََكَذِلَك  َواْسَتوى بَ َلَغ َأُشدَّهُ َوَلمَّا  ﴿ :السالم الصالة و وكذلك موسى عليه  آتَ ي ْ
 ] 14القصص: [ ﴾ََنِْزي اْلُمْحِسِننيَ 
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َنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلماً لَ وَ ﴿ : وكذلك قال تعاىل   َوقَاََل اْْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َكِثير  َقْد آتَ ي ْ
 ] 15:النمل  [﴾اْلُمْؤِمِننيَ مِّْن ِعَباِدِه 

علوم الدنيا هذه لكن ...ال...تساب علوم الدنيا واالنتفاع هباوهذا ال يعين أن القرءان اليدعو إىل اك
هذا يؤجر  ،منافعها الدنيويةإذا فعلها أو تعلمها ابتغاء وجه هللا والتقرب إليه بنتائجها ومنافعها جبانب 

َرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرمُ ﴿: تعاىلل قوله أن يتأم   متأمل  ول   ،عليه نَساَن َما ََلْ  اق ْ الَِّذي َعلََّم ِِبْلَقَلِم َعلََّم اْْلِ
يَ ْرَفِع اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ﴿ :ويكفي قوله تعاىل ،] 5-3:العلق  [﴾يَ ْعَلمْ 

 ] 11:المجادلة  [﴾َدرََجاتر 

 .ومن يرد هللا به خريًا يفقهه يف الدين .والعامل على من ليس بعامل ،املؤمن على من ليس مبؤمنيرفع 
. {ل هللا  ل    ب    ًريًق  ا ةىل ا ن  ةعلًم  ا س   ِّ  في   م  ن س  لك ًريًق  ا يل  تم  }:كذذذلك  "الص  حي "ويف 

ةذا }:"ص حي  مس لم"من األعمال اليت يبقى نفعها لصاحبها  بعد موتذه كمذا يف وتعليم العلم  ونشره 
أو ول در ص ا ر ي دعو  ،أو عل م يُنتف ع ب   ،ص دقة جاري ة :م ن ال    مات ابن آدم انقط ع عمل   ةَل

الت  مذذن جهذذل و ذذالومن نظذذر يف حذذال األمذذة اآلن ،يصذذعب استقصذذا هيف احلقيقذذة . وفضذذل العلذذم {ل   
وجذذود  :والعلمذذاء يقولذذون ،ويرشذذدهممهذذم حاجذذة األمذذة إىل مذذن يعلّ  ،َم اليقذذنيم عل ذذل ذذعَ  ،وشذذهواتوُشذذبه 
وطلبذة  ،ويسذّد الذنق  يكفذي األمذة  مايعين البد من يوجد  ،العلم والعلماء من فروض الكفاايتطلبة  

واملشذذذذذذكلة  ،مذذذذذذن القليذذذذذذل ع الذذذذذذنق  والهذذذذذذل والفذذذذذذ  املوجذذذذذذودة أقذذذذذذلالعلذذذذذذم اآلن والعلمذذذذذذاء مقارنذذذذذذًة مذذذذذذ
بصذذورة واسذذعة   لكنهذذا ظهذذرت اآلنقيقذذة قد ذذة جذذًدا وهذذي يف احل ،مشذذكلة جديذذدة اآلن حصذذل ...اآلن

تذذراهم  ...-النظذذر فيهذذا قريذذب املذذدك بعواطذذف ودوافذذع-تذذرك كًذذريًا مذذن املسذذلمني الغيذذورين  واملتحمسذذني 
أن لذذوايت البذذد أن تنظذذر فيمذذا تسذذتطيع هنذذاك أو  ،هذذذا نمذذن ال يصذذل   فيذذه التفذذرل لطلذذب العلذذم :يقولذذون

 مذذن أن يعذذاً مرً ذذا يف بذذداًل يعذذين  ،ذا يقولذذونهكذذ!..تنفذذع بذذه املسذذلمني يف نمذذن الفذذ  بذذدل مذذن تعلمك
يشتغل عذن حيحة طريقتهم الصباألمة  مبا فت  هللا عليه ويعني اآلخرين ممن يساعدونه يف حقل الدعوة 

إذا جاءت فتنة أكرب مذن هذذه فذأين  :وأقول ،فيرتك وظيَفته وُيشغل اآلخرين  كذلك وظيفته ابنتقادهم،
هذذذل يسذذذتطيع أن ؟ !الراسذذذ ي سذذذيدفعها ابلعلذذذم الًاقذذذب الصذذذحي  الذذذذأو طالذذذب العلذذذم املذذذتمكن  العذذذامل

 فاجعلذذه ذخذذرًا اذذذه األّمذذة، –قلذذة  هذذموابلطبذذع  –فذذاذا رأيذذ  موفًقذذا لطلذذب العلذذم  ؟!يذذدفَعها قليذذل العلذذم
والكذذالم  ،ينفعهذذا يف احلا ذذر واملسذذتقبل  إذ ال جنذذاة إال بفهذذم وتذذدبر الذذوحيني وهذذذا يكذذون ابلعلذذم النذذافع
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فذالعلم ال  ،لكذن البذد أن ننبذه إىل أمذر مهذم وهذو  ذرورة  إتقذان هذذا املذ  ،املسذألة يطذوللتو ي  هذذه 
هذذه املتذون أصذول  ،بعضنا يستسهل األصول واملتون األساسية يريد أن يتقن العلم فيما بعد ،أييت مجلة
 ،فمن أسذباب الضذعف وسذطحية بعذض طلبذة العلذم عذدم إتقذان األصذول  هذذه جذادة أهذل العلذم ،العلم

فال نستسهل شيئا ونقر ه بقلب غافل واستخفاف أبمهيتذه  ،طريق واحد به وصل العلماء إىل ما وصلوا
والبد  ،الفروع يسهل عليك حينئذ  وخلّ   وأتقن األصول  ،إقرأ...ال...أو نراه سهاًل ال حيتاج إىل تعب

 .هذا أقل القليل حضور الدرس ال بد أن حتفظ احلديثقبل  ،من حفظ هذا الكتاب
 مبصنف هذا الكتابتعريف موجز  :املقدمة الثانية

مصنف هذا الكتاب هو  العامل الليل أبو نكراي حمي الدين  حيي بن شرف بن ُمّري احلوراين 
ابلقرب من دمشق يُقال النووي نسبة إىل قرية  ،رمحه هللا  رمحة واسعة "ِبلنووي"املشهور   ،الدمشقي
ويُلّقب   ،ابأللف وجيون أن يقال النواوي ،قريبة من حوران ،الوالنمبنطقة يقولون أهنا  ،"نوى"تسمى 

وهذا  ،"ال أجعله يف حل من لّقبين به" :بل كان يقول ،كذلك  مبحيي الدين وكان يكره هذا اللقب
مصداق لقوله صلى هللا عليه  وهذا ،لكنه مع هذا اشتهر عند الناس هبذا االسم ،من توا عه رمحه هللا

وتويف    واحد وال الني وستمئة ولد  اإلمام النووي رمحه هللا عام،{تواضع أحٌد هلل ةَل رفع ما }:وسلم
مات وعمره مخس  ،يعين  بعد ابن مالك  رمحه هللا خبمس سنني تقريًبا ست وسبعني وستمئةيف 

هذا األمر وألمهية ...وما كتب من الكتب ،إىل ما بلغه من العلمإذا نظران يعترب صغريًا  ،وأربعون سنة 
مام النووي رمحه هللا طلب العلم اإل ،فيه من الفائدة والرتبية سأطيل بعض الشيء يف هذا املو ع وملا

فاألب واألم اما دور كبري  ،حفظ القرءان بتحفيز من والده مع أنه كان يعمل يف حمل والده ،صغريًا
أوالدهم من تربية  صار حظ يعين ،ويف هذا الزمن انشغل الوالدان عن أوالدهم ،يف توجيه االبن

مل يعد هناك من جيلس مع أوالده وحيدثهم ويقرتب  ،اللعب فقطالوالدين توفري الطعام والشراب و 
يريدان   ما فخرج االبن على غري،إذا بذل الوالدان جهدمها على الوجه املطلوب :وخذوها قاعدة ،منهم

 ،فالظاهر أهنما ال يصيبان األجر كاماًل  ،وإذا فّرطا يف تربية الولد فخرج صاحلًا ،ُكتب اما األجر
وأوصي  ،فعلى الوالدين أن يستحضرا وظيفتهما وأن جيتهدا ابلدعاء وابختاذ األسباب املؤدية لذلك

وائد مجيلة أتى بف ،"املن ج  اَلس مي يف الرتبية"بسماع سلسلة للشي  حامد عبد احلميد ابسم 
جبانب بعض الكتب  ،هي مفيدةو مؤصلة شرعية  أان مسعتها كاملة جزاه هللا خريًا فتات تربوية نفيسة ول
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مما ال حيضرين  الشي  مصطفى العدوي وغريهاكتاب نور عبد احلفيظ و للشي  حممد  "كمنهج الرتبية"
 تربية األوالد واالقرتاب منهم. يكون هذا األمر من أولوايتنا أعيناملهم البد أن  اآلن.

لعلم بلغ يف ا ،درًسا ذكرها من ترجم له اثين عشركان الشي  النووي رمحه هللا أيخذ يف اليوم الواحد 
نووي رمحه هللا يعترب الشي  ال ،الناس واتفاقهم على حمبته وإجاللهواجتماع  مبلًغا مع شدة الورع والزهد

 ،فهو فقيه متني رمحه هللا ،حمرري املذهب الشافعي له أكًر من كتابالشافعية فهو من إماًما من أئمة 
أشار ابن مالك رمحه هللا إىل فضل  :العلماء الشهرية يقول "األلفية"صاحب من شيوخه ابن مالك 

 :النووي يف األلفية عند ذكر املسّوغات لالبتداء ابلنكرة قال ابن مالك فيها
 ورجٌل من الكرام عندانوهل فىت فيكم فما خلٌّ لنا ******* 

ومن شيوخ  ،هكذا ذكر بعض أهل العلم ،"النووي"اإلمام   "ورجل من الكرام عندان ":فأراد بقوله
ولإلمام  ،املشهور أمحد املقدسي  ابن أخ صاحب املغينالنووي رمحه هللا  عبد  الرمحن بن حممد بن 

مع صغر سنه ما ارتسمه يف طلبه  آتليفهله آتليف كًرية جًدا وسبب كًرة النووي رمحه هللا تالميذ ُكًر و 
وتصنيفه حتصياًل كما قال  ،جعل حتصيله تصنيًفا ،العلمللعلم له طريقة جعلها لنفسه أثناء طلبه 

 وهذه طريقة من طرق التحصيل والتعليم أن جيعل املتعلم ما حُيّصله  يف كتاب   ، رمحه هللا اإلسنوي
فتصنيفه للتحصيل وهذه طريقة مشهورة  ،ف يف أثناء حتصيلهيصنّ فهو  ،اكون فيما بعد مصنف  وي مرّتب  

الشي  وكتب فيها كذلك  "اجملموع"واحد من أهل العلم منهم النووي نفسه يف مقدمة  أشار إليها غري
 .ن حفظه هللا تعاىل مقااًل نفيًساإبراهيم السكراالفا ل 

 "األذكار"ومنها كتاب  ،على علم وهو أشهر من انر   "رايض الصاْلني"من مؤلفات النووي رمحه هللا 
يعتين فيها   "األمساء واللغات"وله كتاب  ،وهو كتاب نفيس جًدا تكلم فيه على مسائل نفيسة
اليستغين عنها طالب العلم فيها نفائس مل  ،بضبط األلفاظ اليت جاءت يف التنبيه واملهذب وغريها

فقه ولغة وحديث  ،مجع فيه فأوعى ،"اجملموع شرح امل ذب"اب عظيم امسه وله كت ،أجدها يف غريه
شرح " وله كذلك ،مث املطيعيالسبكي وصل فيه إىل ابب الراب وأكمله بعده  ،فوائد  ...وآداب
عبارة رصينة خمتصرة  مباركة تغنيك وترويك مع اختصار  ،شروحات صحي  مسلم وهو أشهر "مسلم
يذكر األوجه  "روضة الطالبني"و ،"الروضة يف فق  الشافعية"وله  ،وآاثر الربكة فيها وا حة ،وسهولة
 "التقريب"وله  ،خمتصر مقدمة ابن الصالح "اْلرشاد"وله  ،أخصر منه "املن اج"وله  ،والرواايت
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  دريب الراوي من أوسعالتقريب مشهور شرحه السيوطي يف ت ،كلها يف املصطل   خمتصر من اإلرشاد
 هذا الكتاب. كتب املصطل 

كتاب يف غاية    "التبيان يف آداب محلة القرءان"اإلمام النووي رمحه هللا يعترب من حمدثي الفقهاء وله 
هذا اإلمام س  وسبعني وستمئة.تويف اإلمام النووي رمحه هللا سنة  ،جًدا ذلك كًري غريوله  ،اسةفَ النذ  

 :له ميزاتن
 .انتشار تصانيفه وإقبال الناس عليها حىت صارت ُعمدة :األوىل

أكًر العلماء طُعن فيهم وُتكلم فما من عامل تقريًبا...  ،اتفاق العلماء والعوام على جاللته :األمر الثاين
فيهم سواء حبق أو  بغري حق من قبل املبتدعة والضاّلل منهم اإلمام أمحد ومالك والشافعي واحلاكم 

ولكن النووي رمحه  ،كل هؤالء ُتكلم فيهم ام أعداء من أهل الضالل  ،تيمية والذهيب والبيهقي وابن
 .س أن جُيمعوا عليه وهذا فضل هللاهللا كاد النا

 تعريف الكتاب يف  :املقدمة الثالثة
بعضهم يقول ال تقول ...وهناك من يُنانع يف هذا االسم "األربعني النووية"هذا الكتاب مشهور ابسم 

األربعني النبوية ألهنا من كالم النيب صلى قل  ،هذا ليس من كالم النووي :ملاذا ؟ قال ،األربعني النووية
وهذا يف احلقيقة فيه سعة  هكذا قال بعض الفضالء، ،هللا عليه وسلم فهي نبوية وليس  نووية 

ليس  صفة للكالم اجملموع يف هذا  ،هذا اسم للكتاب اجملموع ؛فالوجه إلنكار هذه التسمية
ولو جرينا على هذا املنوال الستدركنا  ،الرتتيب والتصنيف هذا االسم واقع على هذا...ال...الكتاب
 .الكتب أمساء كًري من  على

يف مباين اْلس م وقواعد  ربعنياأل"اإلمام النووي رمحه هللا صّنف هذا الكتاب وأمساه على كل حال 
وهذا  ،"األربعني يف مباين اْلس م وقواعد الدين" وبعضهم يقول ،هذا هو املعتمد ،"األحكام
 :وهنا ثالث مسائل ،من جوامع الكلمبارة على اثنني وأربعني حديًًا الكتاب ع

 اْلقيقة االنان وأربعون حديثًا ؟ وهي يف ،ملاذا مُسِّيت األربعني :املسألة األوىل
 الكلم؟السؤال الثاين ما املقصود جبوامع 

على العقود ويقتصرون يف الغالب  ،نقول العرب حيذفون الكسر ويغتفرونه :على السؤال األول الواب
 ،مًاًل ألفية ابن مالك مع أهنا أكًر من ألف ونوحنو ذلك فيقولاأللف  ربعني املئة العشرين الًالثني األ

فحذف  ،ره ثالث وستون سنةمع أن عم ،وسلم ستون سنة وآله عمر النيب صلى هللا عليه :ويقولون
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مع أن أحاديًه اثنان وأربعون من هذا  وتسمية هذا الكتاب ابألربعني ،الكسر مشهور عند العرب
األعداد كذلك مًل عشر ذي  والعرب قد يضيفون الكسر إىل ،األربعون تغليًبا فقط فُيقال ،الباب
 .وهي يف احلقيقة تسعة أايم وليس  عشرةاحلجة 
 أو السؤال الثاين: ما معىن جوامع الكلم؟ الثانيةاملسألة أما 

إجيان يف اللفظ مع  ،وأحكام كًرية اليت حتتوي على معان  هي األلفاظ القليلة  :جوامع الكلم :الواب
ثُت عِ بُ ) :"الصحيحني"النيب صلى هللا عليه وسلم فقد جاء يف وهذا ممّا ُخ   به  ،جزالة  يف املعىن
 .(جبوامع الكلم

ا تلك األحاديث اليت مجع  أحكامً  :األربعون حديًًا من جوامع الكلم  :املقصود من قوامإذن 
 ،الشروح عليهاوكًرت  ولذلك اهتم هبا العلماء اهتماًما ابلًغا  ،قليلة ومبان  كًرية يف  ألفاظ   وقواعدَ 

شاء هللا يف أبواب الشريعة خصوًصا مع تكملة ابن رجب اليت قد نتدارُسها إن فقد أتى على غالب 
 .هذه الدورة إن اتسع الوق 

ملاذا جعلوا هذه األحاديث أربعني فقط مع أن األحاديث وهنا ينقدح يف الذهن سؤال آخر أقول: 
 ؟اليت تعدُّ من جوامع الكلم  أكًر من ذلك بكًري

  .عند التعليق على مقدمة املصنف إن شاء هللاهذا سيأيت 
وأصلها جمالس للعلم للعامل الليل أيب عمرو بن فائقة  ةا الكتاب اعتىن به العلماء عنايهذ -

الشهرية يف  "مقدمة ابن الص ح"صاحب  ، هذا العامل مشهور جًداالصالح رمحه هللا
مات ابن الصالح  قدامة صاحب املغينوابن الصالح هو من تالمذة ابن  ،مصطل  احلديث
ومل  ،ذاك الوق  يُقارب العاشرة يعين عمر النووي يفثالث وأربعني وستمئة. رمحه هللا سنة 

فيها أحاديث نبوية أملى كان العامل ابن الصالح يعقد جمالس إمالء   ،يلتق  به النووي رمحه هللا
 يوكان يسمّ  ،تة وعشرين حديًًافبلغ  سعليها مدار الدين  :يهامن جوامع الكلم مما قيل ف

وناد عليها حىت بلغ   األحاديثفجمع اإلمام النووي هذه  "حاديث الكليةاأل"هذه اجملالس 
 اثنني وأربعني حديًًا.

فال تكاد جتد طالب علم إال وقد درسها وحفظها  ،اشتهر اشتهارًا ابلًغا كتاب النووي  هذا الكتاب
سبحان هللا   ،يف املتون النحوية "اآلجرومية"وشهرهتا يف املتون احلديًية كشهرة  ،فضاًل عن العلماء
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وصدق نيّته كما قال غري واحد من  ولعل  ذلك بسبب صالح املصنف ولقبكتب هللا اذا الكتاب ال
 .أهل العلم

 ا على اإلطالق شرح العامل الليلأشهره ،شرح الكتاب بشروحات كًرية جًدا  تفوق اخلمسني شرًحا
أيب الفرج عبد الرمحن بن رجب احلنبلي رمحه هللا املولود سنة  احلافظ ،واحملدث املتفنن بقية السلف

 مخس وتسعني وسبعمئة، يعين عاش كم سنة؟ ستني سنة تقريبًاواملتوىف سنة  س  وثالثني وسبعمئة
النمه سنة   ،القيم رمحه هللاهو تلميذ البن هذا وابن رجب  ،بعد وفاة شي  االسالم بسبع سنني ولد

كان عمر ابن رجب يعين   إحدك ومخسني وسبعمئةابن القيم تويف سنة كما هو معلوم   طبًعا كاملة
وابن رجب من األئمة الكبار الذين ساروا على هنج  ،تقريًبا مخس عشرة سنةحينما تويف ابن القيم 

اسم شرحه  وكتبه انفعة ه نفس السلف وهو عامل وواعظ كذلكسُ فَ املتقدمني يف احلديث والعلل ونذَ 
مثانية  على مجع النوويألنه ناد  "شرح مخسني حديًا من جوامع الكلم يفجامع العلوم واحلكم "

وهو أوىف  جب موسوعة غنية ابملعارف والعلوممث شرحها كلها وشرح ابن ر أحاديث رآها مهمة 
ومن شروح األربعني كذلك شرح الطويف سليمان بن عبد القوي  ،الشروح وأعالها على اإلطالق
ر رو ة الناظر ا املعاصرون فمن م  أو  ،املالكيوشرح الفاكهاين  ،وكذلك شرح ابن امللقّ ن  ،احلنبلي خمتص 

كذلك شرح ،وهو مفرل من دروسه حممد بن صاحل العًيمني رمحه هللاشرح الشي   الشروح املهمة
 حفيد مفيت اململكة سابًقا حممد بن إبراهيم حفظه هللا آل الشي  معايل الشي  صاحل بن عبد العزيز

 ،  صاحل معروف برسوخه يف العلم، والشيوهو شرح نفيس وأصله دروس صوتية فيه فوائد ونُك 
الشي  عبد الكرمي اخلضري حفظه هللا هذا العامل يستفيد منه الطالب أداًب وعماًل معايل شرح كذلك و 

ذكرته هو ماحيضرين على سبيل  وشروح املعاصرين كًرية جًدا يصعب حصرها وما ،قبل العلم
 .االختصار

وطريقة احلفظ يُقرأ احلديث ويكرر  ،كما قل  سابًقا  البد من حفظه "األربعون النووية"هذا الكتاب 
 .مخسني مرة أو أكًر حىت يًب  إن شاء هللا يف ذهن الطالب

 .هذه األربعني قرأهتا كاملة على شيخي احملدث وسأجيزكم إن شاء هللا هبا يف آخر الدورة
لى وجه اإلجيان خفيًفا ععلى بركة هللا وتوفيقه يف التعليق على مقدمة املصنف تعليًقا  نشرع

مقصد بيان ينبغي تركها ملا فيها من الفوائد وفيها  وقراءة مقدمات املصنفني مهمٌة جًدا ال ،واالختصار
مقدمات الكتب مفاسد ال ختفى رأينا بعض  شرح ويف ترك ،..اخل.التأليف وكذلك بيان سببه وطريقته

وقبل أن أسوق اإلسناد أحدثكم أواًل مبا حدثين به غري واحد من الشيوخ وهو  ،آاثرها يف هذا العصر



 .حفظه هللا للشيخ حمد المري النووية الدرس األول من شرح األربعين 8

 

سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن أيب أول حديث مسعته منهم إبسناد كل واحد منهم إىل 
الرامحون يرمح م )) :صلى هللا عليه وسلم  قال النيبأّن  :عن عبد هللا بن عمرو بن العاصقابوس 

حديث صحي  أخرجه أبو و  .((ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ،وتعاىلالرمحن تبارك 
 .داود والرتمذي
املري.  بن محد سعيد بن حممدفقد أخربين هبا قراءة ميّن عليه الشي   "األربعني النووية"وأما كتاب 

احلي الكتاين عن عبد عن حممد ايسني الفاَداين عن عبد  قال: أخربين هبا قراءة عليه أبو حممود امليداين
هللا السُّك ري عن عبد الرمحن الُكز بُري عن مصطفى الرمحيت عن عبد الغين النابلسي عن جنم الدين 
حممد بن حممد الَغزّ ي عن أبيه بدر الدين الَغزّ ي عن نكراي األنصاري عن ابن حجر عن أيب إسحاق 

 مام النووي.التنوخي عن أيب احلسن علي بن إبراهيم بن العطار عن اإل
نُّوين عن عبد احلي 

َ
وأرويها عاليًا عن شيخي عبد الرمحن املال اإلحسائي وحممد بن عبد ااادي امل

 الكتاين به.
وأرويها عاليًا إجانة أيضًا عن احملدثني السبعة عبد الرمحن بن مال اإلحسائي وحممد بن عبد ااادي 

هللا البخاري وعبدالفتاح بن راوه األندونيسي وأيب  املنوين وحممد بن أمحد الشاطري وعبد القادر كرامة
 ذذَحر سي عليهم كلهم عن عمر محدان املتراب بن عبد احلق ااامشي وعبد هللا بن أمحد الناخيب رمحة هللا

عن عمر بن عبد الغين الغزي عن عبد القادر بن إمساعيل النابلسي عن جده عن أيب نصر اخلطيب 
 .عبد الغين النابلسي به

 :يقول املصنف رمحه هللا تعاىل
مدبِّر اخل ئق أمجعني بسم هللا الرمحن الرحيم اْلمد هلل رب العاملني قيِّوم السماوات واألرضني )

وبيان شرائع الدين ِبلدَلئل  ،ةىل املكلفني هلدايت م أمجعني صلوات  وس م  علي م ِبعث الرسل
وأش د أن  ،وأسأل  املزيد من فضل  وكرم   ،أمحده على مجيع نعم  ،وواضحات الرباهني ،القطعية

سيدان حممدًا عبده  وأش د أن ،الكرمي الغفار ،الواحد الق ار وحده َل شريك ل  َل ةل  ةَل هللا
املكرم ِبلقرآن العزيز املعجزة املستمرة على تعاقب  ،أفضل املخلوقني ،وحبيب  وخليل  ،ورسول 
صلوات هللا  ،ومساحة الدين ،ملخصوص جبوامع الكلما ،وِبلسنن املستنية للمسرتشدين ،السنني

 (.وآل كلِّر وسائر الصاْلني ،وس م  علي  وعلى سائر النبيني واملرسلني
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لكن شرح كل كلمة هذا  يف املسجد طبًعا لن نشرح كل كلمة وإن كان هذا هو املت بع يف دروسي
 :ليها سريًعايطول وخيرجنا عن املقصود لكن هنا مسائل مهّمة وانفعة منرُّ ع

ابلبسملة واحلمد وبينّا أدلة هذا الصنيع أكًر من مرة وأن ه من السّنة  –رمحه هللا  –بدأ املصّنف  :أوًَل 
ومن املؤسف حًقا أن ترك كتااًب ملسلم يف أّي فن فضاًل عن  ،وعلى هذا جرك العلماء يف مصّنفاهتم

يعين يشرع يف املو وع مباشرة حبّجة أن احلديث  ،العلم الشرعي وال يبدأ فيه ابلبسملة واحلمد
فمشروعية البسملة واحلمد مستمد من  ،وهذا الكالم كالم من ال نظر له يف نصوص الشرع ، عيف

فعل النيب  مستمد من ،مستمد من القرآن –وال يتسع املقام للتفصيل  -غري احلديث الضعيف 
سابًقا  ،ذا جاّدة أهل العلم الكبار والصغاروعلى ه ،يف البخاري وغريه –صلى هللا عليه وسلم_

 .وال يتسع املقام للتفصيل ،والحًقا
 ني وما فيهما من يعين قام  به السماوات واألرَ  (ضنيقيِّوم السماوات واألرَ ):قوله :املسألة الثانية
َ  ﴿ :خلقها وقام ابلتدبري واحلفظ كما قال تعاىل –سبحانه وتعاىل  –فاهلل  ،مجيع املخلوقات ِةنَّ اَّللَّ

نَُّ  َكاَن َحِليًما َولَِئن زَالََتا ِةْن َأْمَسَكُ َما ِمْن َأَحدر مِّن بَ ْعِدِه ةِ  ُُيِْسُك السََّماَواِت َواأْلَْرَض َأن تَ ُزوََل 
صيغة مبالغة "قيِّوم"ولفظة  ،غين عنها وهي مفتقرة إليه –سبحانه وتعاىل-فاهلل ] 41:فاطر  [ ﴾َغُفورًا

قائم بنفسه واستغىن القّيوم ألنّه  –سبحانه وتعاىل –وهللا  ،يف األصل  "ولعُ ي ْ ف َ " على وننمن القيام 
 ()قيِّوم السماوات واألَرضني:وقوله ،وكذلك القائم على مجيع خلقه ،عن مجيع املخلوقات

إال مفردة فهل قول ومل أتت  لفظة األرض يف القرآن  .مجع أرض : نيواألرَ  ،مجع مساء :السماوات
 كما أن ؟ يعين هل هي سبعة أرا ني  ارة إىل أهنا كالسماوات يف العدد ني إشاملصّنف واألرَ 
فذهب مجهور أهل العلم إىل أن األرض كالسماء يف العدد  ؛؟ خالف بني أهل العلمالسماوات سبع

قالوا هذا ] 12:الطالق[﴾ُ نَّ اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَاَواتر َوِمَن اأْلَْرِض ِمثْ لَ ﴿ :واستدلوا بقوله تعاىل
تشبه  فصفة األرض بعيدة عن صفة السماء ال ،مًلهن يف العدد ال الصفة ،يعين يف العدد ال الصفة

شرب من األرض ًُوِِّق  من سبع  ديْ )من ظلم قِ :" الصحيحني"وا مبا يف واستدل ،الصفة السماء يف 
وربِّ  ،لنالسماوات السبع وما أظلالل م ربِّ )وأصل  من هذا حديث دخول القرية  ،(ضنيأرَ 
لو وضعت ) :حديث هناك وكذلك ،لكن احلديث متكلم فيه (ضني السبع وما أقللناألرَ 

كفِّة لرجحت هبنِّ َل ةل  ةَل ووضعت َل ةل  ةَل هللا يف   ،ضني السبع يف كفِّةالسماوات السبع واألر 
عليه الصالة  –من كالم موسى أنّه  وورد –عليه الصالة والسالم  –وح ورد أنه من كالم ن (هللا
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واألقرب يف  ،عندما سأل ربه إىل آخر القصة وهو كذلك حديث متكلم فيه وفيه نظر –والسالم 
 ،( أنه من كالم كعب األحبار كما يف املصّنف....لو و ع  السماوات)ديث هذا احل األخري

قالوا أي مًل السماوات  " ومن األرض مثل ن " :وذهب مجع من أهل العلم إىل أن املقصود من قوله
قالوا  (د شربي  )من ظلم ق   :على احلديث الصحي  وقالوا يف جواهبم ،ظم اخللق فاملًلية يف الصفةيف ع  

 ،هذا احلديث يف أمور اآلخرة وأقصى ما يدّل عليه أّن الظامل أو الغاصب يعاقب بعقوبة مغّلظة
مث إّن القائلني أهنا سبع أرا ني اختلفوا  ."ابب ما جاء يف سبع أرا ني"البخاري بّوب يف صحيحه 

هل هي ملتصقة ببعضها بني كل أرض وأخرك كما هي بني السماء والسماء إىل آخر  :على أقوال
لكن نقول أن ظاهر القرآن  ،يءيف مًل هذه املسائل ال جيزمون بشالعلماء  حال على كلّ  ،مباحًهم

ولكّن ظاهر  ،  قاطع ال حيتمل إال وجًها واحًداوال يوجد ن ،والسّنة يدّل على أهّنا سبع أرا ني
 ،"شرح مسلم"وقد اختار هذا الشي  النووي نفسه يف  ،النصوص يدّل على ما ذهب إليه المهور

مَّا َأْشَ دت ُُّ ْم َخْلَق السََّماَواِت ﴿ :فقد قال تعاىل ،واحلمد هلل أّن هذه املسألة ليس  من األصول
وما جاء يف النصوص  ] 51:الكهف [﴾أَنُفِسِ ْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّنَي َعُضًداَواأْلَْرِض َوََل َخْلَق 

 .أريد به تعظيم هللا كما يف اآلية والزجر عن الظلم كما يف احلديث
 ،املكلفون هو مجع مكلف (لوات  وس م  علي م ةىل املكلفنيص ِبعث الرسل):-رمحه هللا–وقوله 

 :بد من شرطني مث إّن املكلف الذي يلزمه العمل ال ،واملكلف هو البالغ العاقل من اإلنس والن
 .العلم ابملكّلف به -1
 .امتًالهوالقدرة على  -2

 .وهذا يفصلونه يف أصول الفقه وال يتسع املقام للتفصيل 
 ،(أفضُل املخلوقنيوأش د أن حممًدا عبده ورسول  وحبيب  وخليل  ): -محه هللار  –يقول املصّنف 
 ،ةفهي أخ  من املودّ  ،يءأعلى درجات احملبة ليس فوقها ش ،هي كمال احملبة"اخلُلة "قوله وخليله 

؟ هذا فيه مباحث وفيه كالم كًري اخلاء أو من اخلَّلة بفت  اخلاء وهل كلمة خليل مشتقة من اخلُّلة بضم
ضالء استدرك على الشي  سليمان ابن ّن بعض الفحىت أ ،ط عند كًري من طلبة العلمحيصل فيه خل

عبد هللا يف تيسري العزيز احلميد وتبعه الشي  عبد الرمحن ابن احلسن يف فت  اجمليد مًله الشي  الليل 
عندما تكلموا عن معىن اخلليل وأهنا مأخوذة من  –رمحة هللا عليهم أمجعني-لقاسم عبد الرمحن ابن ا

 "اخلُّلة"ط بني هذا خل ،مبعىن احملبوب وأنّه مأخوذ من اخلَّلة بفت  اخلاءروا هناك أن اخلليل قرّ  "اخلَّلة"
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 (خليل هللا)وقد نفى شي  اإلسالم أن يكون املقصود من لفظة  ،مبعىن احلاجة والفقر اخلَل ة ،"اخلَّلة"و
التيسري  يف  -رمحه هللا –تى به الشي  سليمان ولعّل ما أ ،هذا يف احلموية لسببنفى  ،الفقري إىل هللا
 .شارات فقط واملقام ال يتسع للتفصيلعل كل حال هذه إ ،أو سهو سبق قلم
 :املخلوقات على نوعني يف هذه املسألة (أفضل املخلوقني): -رمحه هللا  –قوله 
 .بنو آدم -1
 .وما سواهم -2

وما سوك بىن آدم  ،أفضلهم وسّيدهم  –صلى هللا عليه وسلم –كون النيب   فأما بنو آدم فال نزاع يف 
فأما ابلنسبة للمالئكة فهل  ،فيشمل العرش والكرسي ومحلة العرش وسائر املالئكة وابقي املخلوقات

على  –صلى هللا عليه وسلم  –ئذ أبفضلية النيب نبنو آدم أفضل من املالئكة فينحسم األمر حي
 املالئكة ؟ أو املالئكة أفضل ؟

 ؟أبفضلية خاصة – عليه وسلم صلى هللا –خيت  النيب هل  فننظر حينئذ  
صلى هللا عليه  –مجهور األشاعرة على أن النيب  ،هذا فيه خالف بني أهل العلم وفيه كالم كًري جًدا

ومنهم من قال  ،ل اختار الباقالينعلى أن املالئكة أفضاملعتزلة  ومجهور  ،أفضل من املالئكة –وسلم 
ضيل بني األولياء مث و عوا صورًا أخرك فقالوا هناك تف  –صلى هللا عليه وسلم–غري النيب  نتوقف يف

مث و عوا صورة اثلًة تفضيل بني أولياء البشر وغري اخلواص من  ،وصاحل املالئكة  -أولياء البشر -
وأطال النفس فيها  ،وأقوال وأدلّة كًرية حىت أّلف السيوطي فيها كتاابً أشياء كل صورة ذكروا ،املالئكة 

 :شرحه على منظومته عند قولهفاريين يف السّ 
 وعندان تفضيل أعيان البشر        على مالك ربنا كما اشتهر

 :إىل أن قال
 وقد تعّدك يف املقال واجرتك         ومن قال سوك هذا افرتك

 :-رمحه هللا  –ينقل عن اإلمام أمحد 
 وقد تعّدك يف املقال واجرتك       ومن قال سوك هذا افرتك 

وإن كان  ،وض يف مًل هذه املسائل ال ينبغي لطالب العلم أن يشغل فيها وقتهعلى كل حال اخل
 .وقد توقف فيها كبار مشائخنا ،بعض السلف قد تكلم فيها ألهنا قليلة النفع

شي  اإلسالم ذكر كالًما جيًدا خالصة كالمه يف هذه املسألة قال املالئكة أفضل ابعتبار البداية فهم 
من املعاصي والذنوب وأما ابعتبار النهاايت  ذكر ال يقعون فيما يقع فيه البشريف مقام عال  وعبادة و 
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 َسَ ٌم َعَلْيُكم مبَا َصبَ ْرُُتْ ﴿ ألهنم يف النة يدخلون عليهم املالئكة من كل ابب  أفضلفصاحل البشر 
 ]23،24 :الرعد   [  ﴾فَِنْعَم ُعْقََب الدَّارِ 

؟ أقول ال غبار عليها (أفضل املخلوقني)اخلالصة الذي أريد أن أصل إليه من هذا املبحث هل عبارة 
 ،أن يقول القائل أفضل املرسلني أو أفضل البشر أو سيد ولد آدم وحنو ذلك كما ورد يف األثر األوىل

 .   شكوأحرك وأسلم وال  اقتفاء الن  أوىل
يناملخصوص ):-رمحه هللا  –وقوله   (جبوامع الكلم ومساحة الدِِّ

 .ةلجوامع الكلم هي األلفاظ اليت حتتوي على معان  كًرية وجز  
 (صلوات هللا وس م  علي  وعلى سائر النبيني وآل كلر وسائر الصاْلني) –رمحه هللا  –قال 
 ،آل كذا يف شرح العمدة عند مدارسة مقدمة ابن قدامة  ،سبق الكالم عن معىن آل (وآل كلرِّ ):قوله

 ،يعين وآل كل واحد من النبيني فالسياق يدّل على املضاف إليه احملذوف (وآل كل  )ومعىن قوله 
يف كتبه كاألذكار والرايض ويف مقدمات شروحه يقول وآل   يستخدم هذه العبارة كًريًا جتده والنووي
 ؟قوله وآله أو وآام كما هو مشهوربفلماذا يعدل عن التعبري  ،كل  

بد من  وقالوا ال (آله)ذهب بعض العلماء إىل منع إ افة كلمة آل إىل الضمري يعين هكذا  :الواب
 مما ينقل من قول عبد ،هذا الكالم وهللا أعلم ليس صحيًحا فيما يظهر ،إ افتها لالسم الظاهر

وقد جرك كبار العلماء اليوم على إ افتها إىل  ،وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آَلك :املطلب
فيما يبدو أحب أن جيتنب اخلالف أو ألّن هذا   –رمحه هللا  –لكّن املصّنف  ،غري نكري نالضمري م

آل كل  :آل كل  أخصر من قوله :فقوله ،التعبري أنسب للسياق من حيث االختصار مع الشمول
هذا الذي ،آل كل  أخصر يف اللفظ وأمشل ،وآله والنبيني وآله وآل النبيني أو:النبيني وأمشل من قوله
 .يظهر يل وهللا أعلم

وعبد هللا ابن مسعود  ،ينا عن علي بن أيب ًالبوِّ فقد رُ  ،أما بعد):-رمحه هللا  –قال املصّنف 
وأيب سعيد  ،وأيب هريرة ،ن  بن مالكوأ ،وابن عباس ،وابن عمر ،وأيب الدرداء ،ومعاذ بن جبل

من :" قال -صلى هللا علي  و سلم  -من ًرق كثيات برواايت متنوعات أن رسول هللا  اخلدري
 "يوم القيامة يف زمرة الفق اء والعلماء تعاىل  حفظ على أميت أربعني حديثاً من أمر دين ا بعث  هللا

 "  هللا فقي اً عاملاً بعث"ويف رواية
  "اوش يدً  ا" وكنت ل  يوم القيامة شافعً  :ويف رواية أيب الدرداء
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 "ل ل  أدخل من أي أبواب ا نة شئتوقي"  :ويف رواية ابن مسعود
واتفق اْلفاظ على أن  ،"ُكتب يف زمرة العلماء وحشر يف زمرة الش داء :"ويف رواية ابن عمر

 .حديث ضعيف وةن كثرت ًرق 
 :يف هذا الباب ما َل حيصى من املصنفات رمح م هللا  وقد صنف العلماء

علمت  صنِّف في  هو عبد هللا بن املبارك، مث حممد بن أسلم الطوسي العاَل الرِبين، مث فأول من 
  وأبو بكر حممد بن ةبراهيم ،وأبو بكر اآلجرِّي ،ويسَ اْلسن بن سفيان النَّ 

وأبو  ،وأبو سعيد املاليين ،وأبو عبد الرمحن السُّلمي ،وأبو نعيم ،واْلاكم ،والدارقطين،األصف اين
 ئق َل حيصون من وخ ،وأبو بكر البي قي ،وعبد هللا بن حممد األنصاري ،عثمان الصابوين

 .املتقدمني واملتأخرين
 .َلء األئمة األع م وحفاظ اْلس موقد استخرت هللا تعاىل يف مجع أربعني حديثاً اقتداًء هبؤ 

 .عمالوقد اتفق العلماء على جواز العمل ِبْلديث الضعيف يف فضائل األ
يف  -سلم صلى هللا علي  و -بل على قول   ،ومع هذا فلي  اعتمادي على هذا اْلديث

نضِّر "  :-صلى هللا علي  وسلم -وقول  ،"ليُبلغ الشاهد منكم الغائب"  :األحاديث الصحيحة
 "(مقاليت فوعاها فأداها كما مسع ا مسع امرًءا هللا

 :من كالم املصّنف عدة مسائل فقرةيف هذه ال
وقد اشتهر  –صلى هللا عليه وسلم –  عن النيب هذا التعبري اثب (أما بعد) :قوله  :املسألة األوىل

وهذا التعبري وإن كان صحيًحا من حيث اللغة لكنه  (وبعد)جتده يقول  (وبعد)عند املتأخرين التعبري بذ 
أبحد  اوما دام املسلم متلفظً  ،ومراسالته –صلى هللا عليه وسلم  –غري مستعمل يف خطب النيب 

هو  لذي جيره إىل استعمال وبعد وترك أما بعد ؟ ما هو الدافع أو ماافما  (أما بعد أو وبعد)الكلمتني 
 املانع ؟

واألخرك ليس    ،وصحابته  -صلى هللا عليه وسلم -ة عن النيب أحدمها اثبتلفظتان لفظتان عنده  
 –عليه وسلمصلى هللا –ن استطع  أن تقتفي أثره إاي أخي  ،ملانع من استعمال الواردا فما ،كذلك 

َوٌة اَّلل   َرُسول  يف  َلُكم  َكاَن يف كل شئ حىت يف ألفاظه فافعل " َلَقد     ". َحَسَنٌة ُأس 
 :لفظة ُرّوينا هذه اللفظة يف  بطها أوجه (ُرّوينا عن علي):رمحه هللا  قوله :املسألة الثانية

http://forum.islamstory.com/6339-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%DF%F3%C7%E4%F3-%E1%F3%DF%F5%E3%FA-%DD%F6%ED-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F6-%C7%E1%E1%F8%F3%E5%F6-%C3%F5%D3%FA%E6%F3%C9%F1-%CD%F3%D3%F3%E4%F3%C9%F1-%E1%F8%F6%E3%F3%E4-%DF%F3%C7%E4%F3-%ED%F3%D1%FA%CC%F5%E6-%C7%E1%E1%F8%F3%E5.html
http://forum.islamstory.com/6339-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%DF%F3%C7%E4%F3-%E1%F3%DF%F5%E3%FA-%DD%F6%ED-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F6-%C7%E1%E1%F8%F3%E5%F6-%C3%F5%D3%FA%E6%F3%C9%F1-%CD%F3%D3%F3%E4%F3%C9%F1-%E1%F8%F6%E3%F3%E4-%DF%F3%C7%E4%F3-%ED%F3%D1%FA%CC%F5%E6-%C7%E1%E1%F8%F3%E5.html
http://forum.islamstory.com/6339-%E1%F3%DE%F3%CF%FA-%DF%F3%C7%E4%F3-%E1%F3%DF%F5%E3%FA-%DD%F6%ED-%D1%F3%D3%F5%E6%E1%F6-%C7%E1%E1%F8%F3%E5%F6-%C3%F5%D3%FA%E6%F3%C9%F1-%CD%F3%D3%F3%E4%F3%C9%F1-%E1%F8%F6%E3%F3%E4-%DF%F3%C7%E4%F3-%ED%F3%D1%FA%CC%F5%E6-%C7%E1%E1%F8%F3%E5.html
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ابلبناء للمفعول خمففة يعين روك  "يناُروَ "ومنها  ،ابلبناء للفاعل يعين حنن روينا الكالم "َرَوينا"ا منه
 ؟ما هو الفرق بينهما ،ابلبناء للمفعول كذلك "يناُروِِّ "ومنها  ،فالن لنا احلديث

يعين جعلوان رواة نروي ان وأما ُرّوينا فمعناها َرّواان غريُ  ،يعين نقلنا احلديث عن غريان "يناَروَ "يقولون 
جاء بضمري المع  ،عرّب بصيغة المع –رمحه هللا–وتالحظون أن املصّنف ،هذا احلديث عنهم

ي هذا األثر أو هذه إما ألنّه أخذ هذا احلديث ومعه مجع من أهل العلم فأخرب حباله عندما ُروّ  ،(ُرّوينا)
هذه األوجه ذكرها ابن عاّلمة الصّديقي يف  ،وإما  ألنه أراد تعظيم املقام حتداًث بنعمة هللا ،األحاديث

 .الفتوحات الراّبنية
. (ُرّوينا):كًريًا ما يستعمل هذه اللفظة يف كتبه فيقول دائًما   –رمحه هللا –لم أن اإلمام النووي واع 

وله يف استعماالهتا طرق وأوجه كلها ال  –رمحه هللا  –وأول من تشدد يف استعمااا هو ابن الصالح 
والكالم عن هذا يطول وليس  ،وال جتري على طريقة األئمة الكبار ،لو أن تكون اصطالًحا له فقطخت

سيدان حممد وعلى آله على وسلم  وصّل هللا،وهللا تعاىل أعلم ، ونقف عند هذا احلد.هذا مكانه
 .واحلمد هلل رب العاملني، وصحبه أمجعني

 
 


