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ْالمقدمة

حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  ، إن احلمد هلل

 ااى  له ، واشهد أن  ا اله إ ا اهلل ودده  ا ، من يهده اهلل فال مضال له ، ومن يضلل فال

 شريك له ، واشهد أن حممدا عبده ورسوله . 

أيها الناس  يا} (1) {مسلمونأيها الذين أمنوا اتقوا اهلل دق تقاته و ا متوتن إ ا وانتم  يا}

اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واددة وخلق منها زوجها وبث منهما رجا ا كثريا ونساء 

يا أيها  }وقال تعاىل  (2){رقيباوا اهلل الذي تساءلون به واألردام إن اهلل كان عليكم واتق

الذين آمنوا اتقوا اهلل وقو ا قو ا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل 

  (3){ورسوله فقد فاز فوزا عظيما *

 أما بعد:

وشر األمور حمدثاتها  -  -حممد فإنًّ أصدق احلديث كتاب اهلل وخري اهلد  اد  

 ( وبــــــــــعد4، وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار )

 عوىأو  النواميسو  من السنن اهلل تعاىل اذا الكون و جعل فيه العزيز: خلقأخي القارئ 

-قال فنهار و ال الليل-تعاىل-اهلل رمحته، فخلقالدالة على قدرته و  اآلياتالعرب و من فيه 

 َوُاَو( 11) ِنرًياُم َوَقَمًرا ِسَراًجا ِفيَها َوَجَعَل ُبُروًجا السََّماِء ِفي َجَعَل الَِّذي َتَباَرَك}-عز وجل 

 (5) { ُشُكوًرا َأَراَى َأْو َيذَّكََّر َأْن َأَراَى ِلَمْن ِخْلَفًة َوالنََّهاَر اللَّْيَل َجَعَل الَِّذي

 ُيَؤلُِّف ُثمَّ َحاًباَس ُيْزِجي اللََّه َأنَّ َتَر َأَلْم}والنهار  وتقليب الليلث الغي إنزالوقال سبحانه يف 

 َبَرٍى ِمْن ِفيَها ِجَباٍل ِمْن سََّماِءال ِمَن َوُيَنزُِّل ِخَلاِلِه ِمْن َيْخُرُج اْلَوْىَق َفَتَر  ُرَكاًما َيْجَعُلُه ُثمَّ َبْيَنُه

                                                           
 (102 عمران آل) - 1
 (1 النساء) - 2

 (11:10 األدزاب) - 3

 وسه فا استفتاح بها سنة خطبه وىر ايستفتح به  اهلل  لاذه خطبة احلاجة اليت كان رسو -4
 [12 ،11: الفرقان]- 5
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 اللَُّه ُيَقلُِّبُ(43) ِباْلَأْبَصاِر َيْذَاُب َبْرِقِه َسَنا َيَكاُى َيَشاُء َمْن َعْن ُفُهَوَيْصِر َيَشاُء َمْن ِبِه َفُيِصيُب

  (1) {اْلَأْبَصاِر ِلُأوِلي َلِعْبَرًة َذِلَك ِفي ِإنَّ َوالنََّهاَر اللَّْيَل

، والصيف، واخلريف، فصول: الربيعأربعة  يتقلب فيه اخللقالذي العام  وجعل اهلل

 أطوارامنها  وجعل لكلالزكية،  ودكمه الباارةالعلية،  أسراره أوىع فيها، ووالشتاء

فعلمنا من  –صلى اهلل عليه وسلم -حممد  بها، وجاء يتأىب أنعلى املسلم  وأدكاما ينبغي

كل شر  ودذرنا من-تعاىل -على كل خري يقربنا من اهلل  املكنون وىلنا- تعاىل-اهللعلم 

 – جل يف عاله-يباعدنا عن اهلل 

لبارىة و االشتاء او الغنيمة  الشتاء، ومن بني تلك املواسم اليت متر علينا فصل  املسلم:أخي 

داىيث كثرية منها ما او أو لقد ورىت فيه كثر فصول السنة أدكاما و آىابا أالشتاء من 

بني يدي كل مسلم  أضع أن رأيتصحيح و منها ما او ضعيف و منها ما او موضوع و لقد 

سة مخفجمعت فيها  ع ا اداىيث الصحيحة اليت حيتاجها املسلم يف ذلك املوسمرسالة جتم

 يف ألفذاذا العلماء صنف ولقد لفوا يف األربعني أأربعني دديثا سريا على نهج العلماء الذين و 

 يف املصنفات بلغت و اآلىاب و والزاد و الدين أصول و األعمال فضائل يف األربعينيات مجع

 يالطرب اهلل عبد بن أمحد: الدين حملب احلج يف األربعني  فمنها مصنف مئة من أكثر ذلك

 علي بن حممد بن حممد: الفتوح ألبي الطائية األربعني و ، 194  سنة: املتوفى املكي

 السائرين إرشاى يف األربعني) و ومخسمائة ومخسني مخس سنة: املتوفى اهلمداني الطائي

 أبي لدينا رضي لإلمام عنه تعاىل اهلل رضي - عثمان ضائلف يف واألربعني(  اليقني منازل إىل

 عاىلت اهلل رضي - علي فضائل يف األربعني و احلاكم القزويين يوسف بن إمساعيل: اخلري

خلفهم و انتهج  أسري أناو اا ......السهمي يوسف بن محزة: القاسم أبي للحافظ  عنه

 اْلَبِريَِّة َخْيِر اِىيِثَأَد ِمْن الشِّْتِويَِّة أَلْرَبِعنَيا َمْتُنُ}مسيتها نهجهم فوضعت تلك الرسالة اليت 

} 

                                                          احلاشية ب وشردت غريبها وثالثني فصالالفصول الفقهية فجاءت يف ثالثة  ورتبتها على

  مد  صحة كل دديث وبينت للقارئ ودققت أداىيثها

 

                                                           
 [43: النور]- 1
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أل أن ينفع بذلك العمل المسلمين والمسلمات وأن يجعله لنا ولهم ذخرا إلى يوم فالله اس

 الممات وأن يكون زادا لنا إلى أعالي الجنات والنظر إلى وجه رب األرض والسماوات. أمين
ُكتبهُالفقيرُإلىُعفوُمواله

ُأبوُهمامُ/ُالسيدُمرادُسالمة
56153090610ُمُ
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ْيحْالغيبالغيثْمفاتْالأولالفصلْ

ْالحديثْالأول                               

 َهاللَّ ِإنَّ} الغيب مفاتيح قال {وسلم عليه اهلل صلى} اهلل رسول عن عمر ابن عن

 َغًدا َتْكِسُب َماَذا َنْفٌس َتْدِري َوَما اْلَأْرَداِم ِفي َما َوَيْعَلُم اْلَغْيَث َوُيَنزُِّل السَّاَعِة ِعْلُم ِعْنَدُه

 (1) [34: لقمان] {َخِبرٌي َعِليٌم اللََّه ِإنَّ َتُموُت َأْرٍض ِبَأيِّ َنْفٌس َتْدِري َماَو

 

ْالفصلْالثانيْأسبابْانقطاعْالغيث

ْالحديثْالثاني
 اي" :فقال-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول علينا أقبل قال عمر بن اهلل عبد عن

 تظهر مل: تدركوان أن باهلل وأعوذ بهن ابتليتم إذا مخس خصال! املهاجرين معشر

 مل اليت واألوجاع (8) الطاعون فيهم فشا إ ا بها يعلنوا دتى قط قوم يف الفادشة

 أخذوا إ ا وامليزان املكيال ينقصوا ومل مضوا، الذين أسالفهم يف مضت تكن

 منعوا إ ا أمواهلم زكاة مينعوا ومل عليهم، السلطان وجور املؤنة وشدة (9)بالسنني

 إ ا رسوله وعهد اهلل عهد ينقضوا ومل ميطروا، مل البهائم ولو ا السماء، من القطر

 حيكم مل وما" أيديهم يف كان ما بعض فأخذوا غريام من عدوام عليهم اهلل سلط(10)

                                                           
 (2/41) والبخاري( 191) محيد بن وعبد ،( 5221( )2/58) (،4111( )2/24) أمحد أخرجه - 1
/ 2) سيطالو اإلنسان"  املعجم وإىل أخر  فئران إىل الرباغيث وتنقله الفئران يصيب مكروب سببه وبائي ورمي ىاء - 8

558) 

 .بالقحط أي - 9

 احلرب أال وبني بينهم ما جر  او - 10
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 "بينهم بأسهم اهلل جعل إ ا اهلل أنزل فيما ويتخريوا وجل عز اهلل بكتاب أئمتهم

(11) 

ْولْالغيثالفصلْالثالث:ْاستجابةْالدعاءْعنْنز

ْالحديثْالثالث

: نترىا ما ثنتان: قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن عنه، اهلل رضي سعد بن سهل عن

 (14)«.. (13)املطر وحتت( 12) النداء عند الدعاء

ْالحديثْالرابع

 اءالتق عند الدعاء استجابة اطلبوا: ))قال أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عمر، ابن عن

  ( 15) (؛(الغيث ونزول الصالة، امةوإق اجليوش،

 

                                                           
 ابن خالد طريق من 334- 333/ 8 و 220/ 3" األولياء دلية" يف نعيم أبو وأخرجه (4019) ماجة ابن أخرجه - 11

 عند به يتقو  آخر طريق وله ... يزيد بن خالد طريق من( 13119) الطرباني باختصار اإلسناى وأخرجه بهذا يزيد،

 محيد، بن اهليثم عن طريقني من( 4111" )األوسط" ويف ،(1558" )الشاميني مسند" يف والطرباني ،540/ 4 احلاكم

( دسن) و قال األلباني :... عمر بن اهلل عبد مع كنت: قال رباح أبي بن عطاء عن غيالن، بن دفص ُمَعيِد أبي عن

 101 انظر الصحيحة

 .الصحيح رتبة عن ينزل نغيال بن دفص أن إ ا ثقات رجاله دسن إسناى واذا

 للصالة األذان أي - 12

 الرمحة نزول وقت ألنه عليه نازل واو أي - 13

 وأخرجه( . 1251 رقم ،3/310) والبيهقي.  اإلسناى صحيح:  وقال( 2534 رقم ،2/124) احلاكم أخرجه - 14

 الصحيحة ،212 غيبالرت صحيح ( .1041 رقم ، 2/209) والرويانى ،( 2540 رقم ، 3/21) ىاوى أبو أيًضا:

 .1ى: 1419

 صحيح: )  األلباني الشيخ قال (1231 رقم ، 5/181) املعرفة يف والبيهقي (،1/253) األم يف الشافعي أخرجه - 15

 اجلامع صحيح يف 1021:  رقم دديث انظر( 
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ْبالنجومْالرابع:ْالاستسقاءْالفصل

ْالحديثْالخامس
 عليه اهلل صلى- اهلل رسول قال: قال- عنه اهلل رضي- األشعري عن أبي مالك

 يف الفخر:  (11)يرتكونهن  ا اجلاالية، أمر من أميت يف أربع: »-وسلم

: وقال. والنيادة. بالنجوم(19) ءوا استسقا ،(18)األنساب يف والطعن. (11)األدساب

 قطران من(20) سربال وعليها ، القيامة يوم تقام - موتها قبل تتب مل إذا- النائحة

 (21)« .مسلم أخرجه. «جرب من وىرع ،

ْالحديثْالسادسْْ
 الصبح صالة {وسلم عليه اهلل صلى} اهلل رسول بنا صلى قال خالد بن زيد عن

 لا فقال الناس على أقبل انصرف فلما ليلال من كانت مساء إثر يف باحلديبية

 ؟ ربكم قال ماذا تدرون

  أعلم ورسوله اهلل قالوا

                                                           
؛  اجلاالية سنن من لغرياا تركهم بأسرام يرتكونهن  ا األمة يف تدوم اخلصال اذه أن املعنى: الطييب قال - 11

 .آخرون جاءان طائفة يرتكهن إن فإنهن

 مبناقبهم والتعاظم باإلباء الشرف أي - 11
 حيرم وذلك فالن ذرية من او ليس فيقول الناس من أدد نسب يف يقدح بأن: وعيب ذم بنحو فيها الوقوع أي - 18

 الغيب على اجوم ألنه

 كذ بنجم املطر نزول أن اعتقاى أي - 19

 يمطل قميص: أي - 20

 ،( 3143 رقم ، 1/412) دبان وابن (،934 رقم ،2/144) ومسلم (،22954 رقم ،5/342) أمحد أخرجه - 21

 رقم ،3/148) يعلى أبو أيًضا: وأخرجه.  الشيخني شرط على صحيح:  وقال( 1413 رقم ،1/539) واحلاكم

1511.) 
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 ورمحته اهلل بفضل مطرنا قال من فأما وكافٌر بي مؤمٌن عباىي من أصبح قال: قال

 بي كافٌر فذلك وكذا كذا( 22) بنوء مطرنا قال من وأما بالكوكب كافٌر بي مؤمٌن فذلك

 (23)بالكوكب مؤمن

ْالاستسقاءْالخامس:ْصلاةلْالفص

 الحديثْالسابع

-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول إىل الناس شكى :قالت-عنهارضي اهلل -عائشة عن

 قالت فيه خيرجون يوما الناس ووعد املصلى، يف له فوضع مبنرب فأمر (24)ر املط قحوط

 على فقعد (25)الشمس داجب بدا دني-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فخرج عائشة

 إبان عن املطر واستيخار ىياركم جدب شكومت إنكم:»  قال ثم اهلل ومحد فكرب املنرب

 قال ثم لكم يستجيب أن ووعدكم ، تدعوه أن وجل عز اهلل أمركم وقد عنكم (21)زمانه

 همالل. يريد ما يفعل اهلل إ ا إله  ا الدين يوم ملك الرديم الرمحن العاملني رب هلل احلمد

 قوة لنا أنزلت ما واجعل الغيث علينا أنزل الفقراء وحنن الغنى أنت إ ا لهإ  ا اهلل أنت

 إىل ولد ثم إبطيه، بياض بدا دتى الرفع يف يرتك فلم يديه رفع ثم. «دني إىل وبالغا

 فصلى ونزل الناس على أقبل ثم ، يده رافع واو رىاءه دول أو وقلب ظهره الناس

 يأت لمف. تعاىل اهلل بإذن أمطرت ثم ، وبرقت تفرعد سحابا تعاىل اهلل وأنشأ ، ركعتني

                                                           
 أي بالنجم الفالني - 22
 ،( 11 رقم ، 1/83) ومسلم ،( 810 رقم ، 1/290) والبخاري ،( 11102 رقم ،4/111) أمحد أخرجه - 23

 دبان وابن ،( 3901 رقم ، 4/11) ىاوى وأبو ،( 1/80) الشافعي أيًضا: وأخرجه( . 1833 رقم ، 1/512) والنسائي

 (1243 رقم ، 3/351) والبيهقي ،( 1/21) عوانة وأبو ،( 188 رقم ، 1/411)

 احنباسه: واحلاء القاف بضم - 24

 ترتفع بأن بارزة ظاارة الشمس تصري أي فوق تربز دتى طرفها أي - 25

 واإلبان املطر زمان أول عن يعين العام إىل اخلاص إضافة من وقته أي الباء وتشديد اهلمزة بكسر زمانه إبان عن - 21

 الشيء أول
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 نواجذه بدت دتى ضحك (21) الكن إىل سرعتهم رأ  فلما السيول، سالت دتى مسجده

 (28)«. ورسوله عبده وأنى قدير شيء كل على اهلل أن أشهد»وقال: 

ْالحديثْالثامن

 -سلمو عليه اهلل صلى- النيب رأ  أنه» :- عنه اهلل رضي- اللحم آبي موىل عمري

 يديه رافعا ، يستسقي يدعو قائما ،(30)الزوراء من قريبا( 29) الزيت أدجار عند يستسقي

 (31). «رأسه بهما جياوز  ا ، وجهه قبل

ْالحديثْالتاسع

 من مسعته دديثا ددثنا كعب بن مرة أو مرة بن لكعب قال أنه السمط بن شردبيل عن

 ىعا-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول مسعت قال:-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول

 قد قومك وإن لك واستجاب أعطاك قد اهلل إن اهلل رسول يا فقلت: فأتيته مضر على

                                                           
 رتهوس شيء كل قاءو الكن: القاموس يف وقال. املساكن من والربى احلر به يرى ما واو النون وتشديد الكاف بكسر - 21

 شرح"  يف والطحاوي ا استسقاء، يف اليدين رفع باب: الصالة يف( 1113) ىاوى أبو وأخرجه دسن، إسناىه - 28

 ووافقه 1/328 احلاكم وصححه جيد، إسناىه: ىاوى أبو وقال ،3/349 السنن يف والبيهقي ،1/325"  اآلثار معاني

 (.1014(( )ىاوى أبي صحيح)) ـ ي : دسنوقال الشيخ األلبان الشيخني، شرط على الذايب

 بالزيت طليت كأنها بها أدجاراا لسواى بذلك مسيت احلرة من باملدينة موضع او - 29

 كاملنار، مرتفع املدينة صدوق عند موضع واي راء ممدوىة، وبعداا الواو، وسكون الزاي، بفتح - 30
 (.1035) ىاوى أبي صحيح يف األلباني وصححه .(3/158) ي(. والنسائ551) والرتمذي( 5/223) أمحد أخرجه - 31
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 طبقا غدقا (33)مريعا(32) مريا مغيثا غيثا اسفنا اللهم» فقال: هلم اهلل فاىع الكوا

 (31).« « ضار غري نافعا (35)رائث غري عاجال(34)

ْالحديثْالعاشر

 إذا -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول كان قال جده عن هأبي عن شعيب بن عمرو عن

 (37)«.  امليت بلدك وأحى رمحتك وانشر وبهائمك عبادك اسق اللهم»  قال استسقى

ْالحاديْعشرْالحديثْ

- اهلل رسول عهد على سنة الناس أصابت» : قال:  - عنه اهلل رضي - مالك بن أنس

 امق اجلمعة يوم خيطب -وسلم عليه اهلل صلى- النيب فبينما ، -وسلم عليه اهلل صلى

 يديه فرفع ، لنا اهلل فاىع ، العيال وجاع ، املال الك اهلل رسول يا:  فقال ، أعرابي

 أمثال السحاب ثار دتى وضعهما ما ، بيده نفسي فوالذي ، قزعة السماء يف نر  وما

 نايوم مطرناف ، حليته على يتحاىر السحاب رأيت دتى منربه عن ينزل مل ثم اجلبال،

 ذلك فقام ، األخر  اجلمعة دتى ، يليه والذي ، الغد بعد ومن الغد، ومن ، ذلك

 فاىع ، املال وغرق ، البناء تهدم ، اهلل رسول يا: فقال - غريه:  قال أو - األعرابي

 نم نادية إىل بيده يشري فما ، علينا و ا دوالينا اللهم:  فقال يديه فرفع ، لنا اهلل

                                                           
 .العاقبة حمموى أي - 32

 واوالزياى الريع من وفتحها امليم بضم - 33

 واسع عام أي طبق غيث يقال. مغطيا األرض إىل مائال أي - 34

 .متأخر بطيء أي - 35

( 4/231) وأمحد( 513 ـ 3/355) والبيهقي( 1/328) واحلاكم( 1/191) والطحاوي( 1219) ماجه ابن أخرجه - 31

 .قا ا كما واو،  الذايب ووافقه"  الشيخني شرط على صحيح: " احلاكم وقال

/ 4) ىاوى أبي ( صحيح1234: رقم دديث 351 ص/  3 ج الكرب  سننه يف البيهقي و(. 1111) ىاوى أبو رواه - 31

 ( .دسن إسناىه: قلت()340
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 ومل ، شهرا قناة واى وسال ، (38)اجلوبة مثل املدينة وصارت انفرجت، إ ا السحاب

 (40)..«(39) باجلوى ددث إ ا نادية من أدد يأت

 الثانيْعشرالحديثْ

» قال: إىبارا الناس من-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول رأ  ملا قال: مسعوى ابن عن

 فجاءه والعظام واجللوى ةامليت أكلوا دتى (41) سنة فأخذتهم«.  يوسف كسبع سبع اللهم

 قد قومك وإن رمحة بعثت أنك تزعم إنك حممد يا فقالوا: مكة أال من وناس سفيان أبو

 ليهمع فأطبقت الغيث فسقوا-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فدعا هلم اهلل فاىع الكوا

 عن السحابة فاحندرت. «علينا و ا دوالينا اللهم»فقال:  املطر كثرة الناس وشكي سبعا

 أصابهم الذ  اجلوع واو الدخان آية مضت لقد قال: دوهلم الناس فأسقى قال رأسه

 الكرب  والبطشة الروم، وآية( عائدون إنكم قليال العذاب كاشفوا إنا) وجل عز قوله وذلك

 (42). القمر وانشقاق ، بدر يوم

ْ

ْ

ْ

                                                           
 السحاب يف الفرجة انا اا واملراى الواسعة ستديرةامل احلفرة اي املوددة ثم اجليم بفتح اجلوبة مثل - 38

 الواسع املطر اجليم بفتح باجلوى - 39

 ويف ،3/111" النسائي"و( 2034)3/25" مسلم"و (.933)2/15" البخاري"و (.13128)3/251 أمحد أخرجه - 40

 1852" الكرب "

 والقحط اجلدب واي السني بفتح سنة - 41

" الرتمذي"و( 1118)8/130" مسلم"و(. 1001)2/33والبخاري)( 3113)1/380وأمحد)( 111) احلميدي أخرجه - 42

3254 
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ْالحديثْالثالثْعشر

وما يستسقي، فصلى بنا ركعتني بال أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خرج ي عن أبي اريرة:

أذان و ا إقامة، قال: ثم خطبنا وىعا اهلل، ودول وجهه حنو القبلة رافعا يديه، ثم قلب 

 .(43)األمين(رىاءه، فجعل األمين على األيسر، واأليسر على 

ْالخوفْعندْالريحْالفصلْالسادس:

ْعشرْالرابعالحديثْ

 اهلل صلى- النيب وجه يف ذلك عرف ابت ذاإ الشديدة الريح كانت قال: مالك بن أنسعن 

 (44). -وسلم عليه

 عشرْالخامسالحديثْ

 اهلل صلى- اهلل رسول رأيت ما قالت: أنها-وسلم عليه اهلل صلى- النيب زوج عائشة عن

 إذا وكان قالت يتبسم كان إمنا (45) هلواته منه أر  دتى ضادكا مستجمعا قط-وسلم عليه

 أن رجاء فردوا الغيم رأوا إذا الناس اهلل رسول يا فقلت: هوجه يف عرف رحيا أو غيما رأ 

 أن يؤمنين وما عائشة يا »قال:  الكرااية وجهك يف عرف رأيته إذا وأراك املطر، فيه يكون

 اهلل صلى- اهلل رسول وتال«.  العذاب قوم رأ  وقد بالريح قوم عذب قد عذاب فيه يكون

 (41).اآلية(  ممطرنا عارض اذا قالوا تهمأوىي مستقبل عارضا رأوه )فلما-وسلم عليه

                                                           
 ،(2219" )األوسط" يف املنذر وابن ،(1422) و( 1409) خزمية وابن ،(8321) أمحد وأخرجه لغريه، صحيح - 43

 .بهذا جرير، بن واب طريق من 341/ 3 والبيهقي ،325/ 1 والطحاوي

  5098: رقم دديث 132 ص/  4 ج سننه يف أخرجه ىاوى- 44

 احلنك أعلى يف املتعلقة اللحمة واي هلاة مجع بالتحريك هلواته - 45
 (.3251) ي(، والرتمذ5098) ىاوى وأبو ،(15/ 899) ومسلم( 4829) البخاري - 41
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ْيقولْعندْالريحْالسابع:ْماالفصلْ

 عشرْالسادسالحديثْ

 الريح، عصفت إذا كان-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن» :- عنها اهلل رضي- عائشة

 وشر شراا من بك وأعوذ به، أرسلت ما وخري فيها، ما وخري خرياا أسألك إني اللهم قال:

 .(41«. )«به أرسلت ما شرو فيها، ما

ْالنهيْعنْسبْالريحْالفصلْالثامن:

 عشرْالسابعالحديثْ

 عنه اهلل رضى اخلطاب بن وعمر مكة بطريق ريح الناس أخذت قال: اريرة عن أبي

 فلم الريح؟ ما دوله: ملن عنه اهلل رضى اخلطاب بن عمر فقال عليه فاشتدت داج

 ذلك من عنه اهلل رضى اخلطاب بن عمر عنه سأل الذ  فبلغين شيئا إليه يرجعوا

 سألت أنك أخربت املؤمنني أمري يا فقلت أىركته دتى إليه رادليت (48) فاستحثثت

 اهلل روح من الريح:»  يقول-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول مسعت يوإن الريح عن

 خرياا وجل عز اهلل واسألوا ، تسبواا فال بالعذاب وتأتى بالرمحة تأتى وجل عز

 (49)«. شراا من باهلل عيذواواست

ْعشرْالثامنالحديثْ

                                                           
 (940) والليلة اليوم عمل يف والنسائي( 3449) والرتمذي( 3/21) مسلم وأخرجه( 1/211) البخاري أخرجه - 41

 الشيء، على ومحلته دضضته إذا وَدثحَثُه وَدثََّثه واستحثَُّه دّثُه: ليقا - 48

 5091" ىاوى أبو"و 120" املفرى األىب" يف" البخاري"و( 1401)2/250" أمحد"و( 20004) الرزاق عبد أخرجه - 49

 دسن سناىإ واذا،  صحيح دديث:  األرناؤوط الشيخ قال و( 10101" الكرب " يف" النسائي"و 3121" ماجة ابن"و

 



تِْويَِّةُُاألَْربَِعينََُُمتْنُ   مرادُسالمةُللشيخُالسيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاْلبَِريَّةَُُِخْيرُُِأََحاِديثُُِِمنُْالش ِ

16 
 

 ما أيتمر فإذا الريح، تسبوا  ا: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال كعب، بن أبي عن

 به، أمرت ما وخري فيها، ما وخري الريح، اذه خري من نسألك إنا اللهم: فقولوا تكراون

 (50).به رتأم ما وشر فيها، ما وشر الريح، اذه شر من بك ونعوذ

 ما يقول عند املطر :الفصل التاسع

 عشرْالتاسعالحديثْ

( 51) صيبا اللهم: »قال املطر رأى إذا كان-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن عائشة: عن

 (52). «انيئا

 وكثرتهقلة املطر  العاشر:الفصل 

 ْالعشرونالحديثْ

 لكنو متطروا  ا بأن السنة تليس»قال: -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن اريرة أبى عن

 (53«. )شيئا األرض تنبت و ا ومتطروا متطروا أن السنة

ْالعشرونالفصلْ

                                                           
 رقم ،1/231) الكرب  يف النسائي أيًضا: وأخرجه صحيح. دسن وقال:( 2252 رقم ،4/521) الرتمذي أخرجه - 50

 صحيح يف 1315:  رقم دديث انظر(  صحيح: )  األلباني الشيخ قال ( .1300 رقم ، 5/13) والديلمى ،( 10110

 اجلامع

 املطر من سال ما الصيب: - 51

 اليوم عمل يف" النسائي"و 3890" ماجة ابن"و 2/40" البخاري"و 1525 محيد. بن وعبد 1/90 أمحد أخرجه - 52

 (911) والليلة
 (8/180) ومسلم(. 2/342) أمحد أخرجه - 53

 



تِْويَِّةُُاألَْربَِعينََُُمتْنُ   مرادُسالمةُللشيخُالسيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاْلبَِريَّةَُُِخْيرُُِأََحاِديثُُِِمنُْالش ِ

17 
 

ْوالعلمْالهدىْمنْوسلمْعليهْاللهْصلىْالنبيْبعثْماْمثلْبيان

ْشرونلحاديْوْالعالحديثْا

 اأرض أصاب الكثري الغيث كمثل والعلم اهلد  من به اهلل بعثين ما مثل موسى، أبيعن 

 أمسكت  (54) أجاىب منها وكانت الكثري والعشب الكأل فأنبتت املاء قبلت نقية نهام فكان

 اي إمنا أخر  منها طائفة وأصاب ورعوا وسقوا منها فشربوا الناس بها اهلل فنفع املاء

 به اهلل بعثين ما ونفعه اهلل ىين يف فقه من مثل فذلك كأل تنبت و ا ماء متسك  ا  (55)قيعان

 (51")به أرسلت الذ  اهلل اد  يقبل ومل رأسا بذلك يرفع مل من ومثل وعلم فعلم

 يستحب فعله عند نزول املطر والعشرون: ماالفصل احلادي 

ْالحديثْالثانيْوالعشرون

 اهلل صلى- اهلل رسول مع وحنن- أصابنا» قال: :- عنه اهلل رضي- مالك بن أنسعن 

 من أصابه دتى ثوبه،-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول (51) فحسر مطر، --وسلم عليه

 (58). «بربه عهد دديث إنه قال: اذا؟ صنعت مل اهلل رسول يا: قلنا املطر،

ْالشتاءْوالعشرون:ْبردالفصلْالثانيْ

                                                           
 وبالنض فيه يسرع فال املاء، متسك اليت األرض واي .كأل تنبت  ا اليت األرض اي - املهملة والدال باجليم، - 54

 املاء متسك فيها ُغُدر و ا  استوائها املاء فيها َيْثُبُت و ا فيها َرْمَل  ا درٌَّة أرٌض والقاُع قاٍع مجع والقيعاُن ِقيعاُن - 55

 املاء ُتْمِسك و ا الكأَل ُتْنِبُت  ا فهي

( 3 رقم 1/111) دبان ابن:  أيًضا وأخرجه( 2283 رقم 4/1188) ومسلم ،( 19 رقم ،1/42) البخاري أخرجه - 51

 (12 رقم ، 1/28) والرامهرمز  ،( 3119 رقم ، 8/149) والبزار ،

 بدنه عن بعضه كشف أي - 51

 (114) األىب يف ىاوى وأبو( 191:1) الصالة ا استسقاء يف مسلم أخرجه - 58
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 الحديثْالثالثْوالعشرونْ

 الصالة عن فأبرىوا احلر كان إذا»قال: -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن اريرة أبى عن

 كل يف هلا فأذن وجل عز ربها إىل اشتكت النار أن»وذكر: . «نمجه فيح من احلر شدة فإن

 ( 59) «الصيف يف ونفس الشتاء يف نفس بنفسني: عام

ْالحديثْالرابعْوالعشرون

 (10)' البارىة الغنيمٌة يف الشتاء الَصوم ' وسلم[: عليه اهلل ]صلى النيب عن مسعوى بن عامر

ْْوالمطرشديدْلتيممْعندْالبردْالْوالعشرونْفيالفصلْالثالثْ

ْالحديثْالخامسْوالعشرون

 إن فأشفقت ، (11)السالسل ذات غزوة يف بارىة ليلة يف ادتلمت قال: العاص بن عمرو عن

 اهلل لىص- للنيب ذلك فذكروا ، الصبح بأصحابي صليت ثم فتيممت ، أالك أن اغتسلت

 نم منعين بالذي فأخربته«.  جنب؟ وأنت بأصحابك صليت عمرو يا:»  فقال -وسلم عليه

                                                           
 ،3/1190) والبخاري( 1411 رقم ،11/501) دبان وابن (،1/21) والشافعي (،28 رقم ،1/11) مالك أخرجه - 59

 رقم ،2/503)أمحد  أيضًا: وأخرجه (.4319 رقم ،2/1444) ماجه وابن (،111 مرق ،1/431) ومسلم (،3081 رقم

10545.) 

 وفى ،( 3941 رقم ،3/411) اإلميان شعب يف والبيهقي (،18919 رقم ،4/335) أمحد مسعوى: بن عامر - 10

 الرتمذي أيًضا: وأخرجه (.244 رقم 8/208) والضياء.  مرسل اذا:  وقال( 8231 رقم 4/291) الكرب  السنن

 اجلامع صحيح يف 3818 رقم: دديث انظر )دسن( األلباني: الشيخ قال (191 رقم ،3/112)

 املكان يمس قيل البكري عبيد أبو كذلك وضبطه السلسلة مجع لفظ على األوىل بفتح أنها واملشهور باملهملتني - 11

 هلالس أي السلسال مبعنى او قالو بالضم األثري بن وضبطها كالسلسلة بعض على بعضه رمل به كان ألنه بذلك
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 بكم انك اهلل إن أنفسكم تقتلوا و ا)  يقول وتعاىل تبارك اهلل مسعت إني وقلت: ا اغتسال

 (12).شيئا يقل ومل -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فضحك( رديما

ْالحديثْالسادسْوالعشرون

 كذل فذكر ، فمات فاغتسل بالغسل فأمر فسأل شتاء يف أجنب رجال أن عباس: ابن عن

 لصعيدا اهلل جعل قد ، ثالثا اهلل قتلهم قتلوه هلم ما:»  فقال -وسلم عليه اهلل صلى- للنيب

 (63)«. طهورا التيمم أو

ْالحديثْالسابعْوالعشرون

 أميت من رجالن}: قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عنه اهلل رضي عامر بن عقبة عن

 لتاحن يديه وضأ فإذا يتوضأف عقد وعليه الطهور إىل نفسه فيعاجل الليل من أدداما يقوم

 احنلت رجليه وضأ وإذا عقدة احنلت رأسه مسح وإذا عقدة احنلت وجهه وضأ وإذا عقدة

 نفسه ما يعاجل اذا عبدي إىل انظروا: احلجاب وراء للذين وجل عز الرب فيقول عقدة

 (14) .{له فهو اذا عبدي سألين

 

                                                           
/ 1 والبيهقي ،111/ 1 واحلاكم ،119/ 1 والدارقطين [،335] ىاوى أبو وأخرجه 204-203/ 4 أمحد أخرجه- 12

 (.311) «ىاوى أبي صحيح» اـ. أ. دبان ابن وصححه صحيح دديث: األلباني وقال.221

 بهذا دفص، بن عمر طريق من ،221/ 1" سننال" يف والبيهقي [،128" ]املنتقى" يف اجلاروى ابن وأخرجه- 13

 .اإلسناى

 221/ 1 والبيهقي ،192و 191/ 1 والدارقطين ،192/ 1 والدارمي [،331] ىاوى وأبو ،330/ 1 أمحد وأخرجه

  «ىاوى أبي صحيح»

: 214/ 2: ويف وقال ثقات، أدداما ورجال: 224/ 1 اهليثمي وقال ،305/ 11 والطرباني ،201/ 4 أمحد - 14

 (.131) والرتايب الرتغيب صحيح يف األلباني ودسنه كالم، وفيه هليعة ابن وفيه
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ْالمكارهْعلىْالوضوءْإسباغْوالعشرون:الفصلْالرابعْ

ْْوالعشرونلحديثْالثامنْا

 به اهلل ميحو ما على أىلكم )أ ا قال وسلم( عليه اهلل )صلى اهلل رسول أن اريرة أبي عن

  (15)املكاره على الوضوء إسباغ قال اهلل رسول يا بلى قالوا الدرجات به ويرفع اخلطايا

 (11)(  (11)الرباط فذلكم الصالة بعد الصالة وانتظار املساجد إىل اخلطا وكثرة

ْفيْالشتاءْوالعشرون:ْالصلاةْالفصلْالخامس

ْْالتاسعْوالعشرونْالحديث

 كان إذا- وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول كان: " قال- عنه اهلل رضي- مالك بن أنس عن

 .(18)" أخراا الصيف كان وإذا بالظهر، بكر الشتاء

 

 

 

                                                           
 ةعل أو برى لشدة فعله كرااة دال الفرض مواضع إىل املاء بإيصال إمتامه يعين واملشقة الكره مبعنى مكراة مجع - 15

 املاء مبس معها يتأذ 

 الطاعة اذه على نفسه دبس كأنه ءالشي على احلبس الرباط وأصل - 11

 ومسلم (،1208 رقم ،2/235) وأمحد (،1993 رقم ،1/520) الرزاق وعبد (،384 رقم ،1/111) مالك أخرجه - 11

 رقم ،3/313) دبان وابن (،139 رقم ،1/94) والنسائي (،51 رقم ،1/12) والرتمذي (،251 رقم ،1/219)

 ( .5 رقم ،1/1) خزمية ابن أيًضا: وأخرجه (.1038

 414: دديث حتت البخاري صحيح خمتصر يف األلباني ودسنه ، 5410أخرجه البيهقي - 18

 



تِْويَِّةُُاألَْربَِعينََُُمتْنُ   مرادُسالمةُللشيخُالسيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاْلبَِريَّةَُُِخْيرُُِأََحاِديثُُِِمنُْالش ِ

21 
 

ْفيْالليلةْالمطيرةْالأذانْوالعشرون:ْالفصلْالسادس

 ْونالثلاثالحديثْ

 أخربام ثم ردالكم يف صلوا قال ثم بارىة ليلة يف (19) بضجنان ليلة أذن عمر بن أن نافع عن

 يف مردالك يف صلوا أن أثراا يف يناىي ثم بالصالة فيناىي املناىي يأمر كان اهلل رسول أن

 صلى- اهلل رسول مناى  ناى  قال: عمر ابن عن نافع املطرية. عن الليلة أو البارىة الليلة

 (12) (11).القرة والغداة (10) املطرية الليلة يف باملدينة بذلك-وسلم عليه اهلل

ْالحديثْالحاديْوالثلاثون

 احلديبية زمن سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول مع كنا قال: أبيه: عن   املليح أبي عن

 لواص أن:  سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول مناىي فناى  نعالنا أسافل يبل مل مطر وأصابنا

 قالف فمطرنا سفر يف(  وسلم عليه اهلل صلى)  اهلل رسول مع خرجنا قال جابر عن ردالكم يف

 (13)( ردله يف فليصل منكم شاء من( )  وسلم عليه اهلل صلى)  اهلل رسول

ْْْالحديثْالثانيْوالثلاثون

                                                           
 على جبل واو: -أيضا نون األلف وبعد مفتودة، ونون ساكنة، جيم وبعداا املعجمة، الضاى بفتح -َضْجنان - 19

 .واملدينة مكة بني جبل أو موضع او: األثري ابن وقال. مكة من بريٍد

 مطر ذي أي - 10

 البارىة أي - 11

 ".1155" خزمية ابن ه، وصحح938: 302/ 1) ماجه وابن (1/292) الدارمي جهأخر احلديث- 12
 ىاوى وأبو ،5/14 وأمحد ،"1924" الرزاق وعبد ،2/234 شيبة أبي وابن ،2/12 التاريخ يف البخاري أخرجه - 13

 املطرية، ليلةال يف اجلماعة باب: اإلقامة يف" 931" ماجه وابن املطري، اليوم يف اجلمعة باب: الصالة يف" 1059"

". 1813" و" 1151" برقم خزمية ابن وصححه. اإلسناى بهذا احلذاء، خالد عن طرق من" 500" و" 491" والطرباني

 (.342- 341/ 2" )"اإلرواء- صحيح[: األلباني قال]

 



تِْويَِّةُُاألَْربَِعينََُُمتْنُ   مرادُسالمةُللشيخُالسيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاْلبَِريَّةَُُِخْيرُُِأََحاِديثُُِِمنُْالش ِ

22 
 

،  يرأتام مرط يف وأنا بارى يوم يف بالصبح نوىي: قال- عنه اهلل رضي- النحام بن نعيم عن

 ليهع اهلل صلى - النيب مناىي فناى ، "  عليه درج فال قعد من: قال املناىي ليت: فقلت

 (14)" عليه درج فال قعد ومن: أذانه آخر يف - وسلم

ْ:ْالرخصةْفيْتركْالجمعةْوالعشرونالفصلْالسابعْ

ْْوالثلاثونْالثالثالحديثْ

 عم ابن واو- البصري احلارث بن اهلل عبد : قال- عنهما اهلل رضي- عباس بن اهلل عبد

 دي بلغ ملا - املؤذن فأمر ،(15) رىغ ذي يوم يف عباس ابن خطبنا» قال:- سريين بن حممد

 ، أنكروا كأنهم ، بعض إىل بعضهم فنظر ، الردال يف الصالة:  قل:  قال - الصالة على

 عليه هللا صلى- النيب يعين- مين خري او من فعله اذا إن ؟ اذا أنكرمت كأنكم:  فقال

 فتجيؤون -(11) أؤمثكم أن- رواية ويف- أدرجكم أن كرات وإني عزمة، إنها-وسلم

 .«ركبكم إىل الطني يف فتدوسون

 أن أشهد قلت: إذا- مجعة يوم وكان- مطري يوم يف ملؤذنه قال عباس ابن أن» أخر : ويف

 يف صلوا ل:ق الصالة: على دي تقل: فال اهلل، رسول حممدا أن وأشهد اهلل، إ ا إله  ا

 وإني (11) عزمة، اجلمعة إن مين، خري او من فعله فقال: استنكروا، الناس فكأن بيوتكم،

 (19) «والزل (18)والددض الطني يف فتمشون أخرجكم أن كرات

                                                           
 1/398 والبيهقي ،153-3/152 قانع وابن (،159) عاصم أبي ابن وأخرجه (18099)4/220 أمحد أخرجه- 14

 ، 2105: الصحيحة نظرا 423و

 .والطني املاء - الدال بفتح - الرىغ:  رىغ- 15
 .اإلثم يف أوقعته إذا أؤمثه: الرجل أمثت أومثكم:- 11

 .ةالالزم الفريضة العزمة: عزمة:- 11

 .الزلق:  احلاء بسكون:  الددض- 18
 (1814( وابن خزمية )939( وابن ماجه )2/141( ومسلم )1/110أخرجه البخاري )- 19
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ْْوالثلاثونْالحديثْالرابع

 اهلل رضي - مسرة بن الرمحن عبد على مررت: قال ااشم بين موىل عمار أبي بن عمار عن

،  سعيد أبا يا: له فقلت،  ومواليه غلمته مع املاء يسيل اهلل عبد أم نهر على واو - عنه

 مطر يوم كان إذا: " يقول كان - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول إن: فقال،  اجلمعة

 (80)" ردله يف أددكم فليصل وابل

ْالصلاةْفيْالمطرْوالعشرونْجمعالفصلْالثامنْ

ْالخامسْوالثلاثونْالحديث

 مجيعا، والعصر الظهر-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول صلى قال: أنه باسع ابن عن

 (81) مطر. يف كان ذلك أرى مالك قال سفر وال خوف غري يف مجيعا والعشاء واملغرب

ْالحديثْالسادسْوالثلاثون

 مع صليت يقول: عنه اهلل رضى عباس ابن مسعت يقول زيد بن جابر مسع عمرو عن

 (82) .مجيعا وسبعا مجيعا مثانيا -وسلم عليه اهلل صلى- النبى

                                                           
 1812" خزمية ابن"و( 293- 292/ 1) واحلاكم( 12/ 5) أمحد أخرجه - 80

/  1)  والشافعي(  1210)  ىاوى وأبو(  353/  2)  عوانة وأبو(  151/  2)  مسلم و أخرجه(.123/ 1) املوطأ - 81

 ( 111/  3)  والبيهقي(  95/  1)  والطحاوي(  912" )  صحيحه"  يف خزمية ابن وكذا(  118

 ، 1/394) والبخاري ،( 31101 رقم ، 1/283) شيبة أبى وابن ،( 4431 رقم ،2/555) الرزاق بدع أخرجه - 82

 رقم ، 1/151) الكرب  يف والنسائي ،( 1214 رقم ، 2/1) ىاوى وأبو ،( 105 رقم ، 1/491) ومسلم ،( 1120 رقم

311) 
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ْوالعشرونْالسجودْفيْطينْالمطرالفصلْالتاسعْ

ْالحديثْالسابعْوالثلاثون

 عليه اهلل صلى- اهلل رسول مع اعتكفنا: » قال- عنه اهلل رضي- اخلدري عن أبي سعيد

 اهلل ىصل- النيب فأتانا ، متاعنا نقلنا ، عشرين صبيحة كان فلما ، األوسط العشر -وسلم

 ، الليلة اذه رأيت فإني معتكفه إىل فلريجع اعتكف كان من:  فقال ، -وسلم عليه

 ، قباحل بعثه فوالذي ، السماء ااجت معتكفه إىل رجع فلما ، وطني ماء يف أسجد ورأيتين

 أنفه على رأيت فلقد ، عريش على املسجد وكان ، اليوم ذلك آخر من السماء ااجت لقد

 (83).«الطنيو املاء أثر وأرنبته

ْ(84)واشتمالْالصماءْعنْالسدلْفيْالصلاةْالنهيْالثلاثون:الفصلْ

 الثامن والثالثون احلديث

 وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول نهى» قال:- عنه اهلل رضي- اخلدري سعيدعن أبي 

 (85) «شيء منه فرجه على ليس وادد ثوب يف الرجل حيتيب وأن الصماء، اشتمال عن

ْالثلاثونالحديثْالتاسعْوْ

                                                           
 4/320" السنن" يف البيهقيو ،( 3185) دبان وابن ،( 211( )1111) ومسلم ،( 2031) البخاري أخرجه - 83

 .ْرقَخ فيها ليس اليت الصماء كالصخرة فتصري كلَّها املنافَذ َيُسدُّ ألنه صماَء، ُسميت: قتيبة ابن قال - 84

 ىون الاماوك الكتفني، فوق يلبس والطَّيلسان كله، اجلسد على ُيلَبس كالُبرنس منافٌذ؛ و ا أكمام، فيها ليس: أي

 .أكمام

 .أعلم تعاىل واهلل صحيحًا، ذلك َأر  و ا! الّصماء واشتمال السدل بني ُيفّرق  ا العلم أال وبعض

 (8/210(. والنسائي )1/102( والبخاري )3/1أخرجه أمحد ) - 85
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 السدل عن نهى-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن»: - عنه اهلل رضي- اريرةعن أبي 

 (81) «فاه الرجل يغطي وأن الصالة، يف (81)

ْالسماءْمنْالمطرْانقطاعْالصغرىْالساعةْعلاماتْمن:ْالثلاثونْالفصل

ْالأربعونالحديثْ

 عليه اهلل صلى - اهلل رسول قالُ:قال أبيه عن مسعوى، بن اهلل عبد بن الرمحن عبد عن

 إىل ماء كل ينزوي جتدونه، فال ماء من طستا اذه قراكم يف تطلبوا أن يوشك"  وسلم وآله

 (88)" واملاء املؤمنني بقية الشام يف فيكون عنصره،

ْوالأربعونالحديثْالحاديْ

 ،لسماُءا ُتمطَر  ا دتى الساعة تقوم  ا: »قال-وسلم عليه اهلل صلى– اهلل رسول أن أنس عن

 (89)«األرض. ُتنبت و ا

 

                                                           
 كذلك، واو ويسجد، فريكع ىاخل، من يديه ويدخل بثوبه، يلتحف أن او:  الصالة يف عنه املنهي السدل: - 81

 على اإلزار وسط يضع أن او: وقيل الثياب، من وغريه القميص يف مطرى واو ه،عن فنهوا اليهوى، فعل اذا وكان

 .كتفيه على جيعلهما أن غري من ومشاله ميينه عن طرفيه ويرسل رأسه،

 إنف الصالة، يف ذلك عن فنهوا األفواه، على بالعمائم التلثم عاىتها من كان العرب أن:  ومعناه فاه: الرجل يغطي أن

 .دديث يف جاء قد فإنه فاه، فليغط الصالة، يف اؤبالتث للمصلي عرض

 ىاوى أبي صحيحو( 918و  112(. وابن خزمية )318(. والرتمذي )1381(. والدارمي )2/295أخرجه أمحد ) - 81

150. 

 (85/ 8)- الصحيحة السلسلة (4/504" ) املستدرك" يف احلاكم أخرجه- 88

 رجاله( : 1/330) اهليثمى قال ،( 4340 رقم ،1/303) يعلى وأبو (،12452 رقم ،3/140) أمحد أخرجه - 89

 ( .2151 رقم ،1/215) والضياء.  ثقات اجلميع
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ْعلاماتْالساعةْوشدتهْمنالمطرْْوالثلاثون:ْكثرةْالحاديالفصلْ

ْْالثانيْوالأربعونالحديثْ

 متطر دتى الساعة تقوم  ا: )  قال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول أن اريرة أبي عن

 (92)(  عرالش بيوت إ ا منه يكن و ا (91)املدر بيوت منه( 90) يكن  ا مطرا السماء

ْماْيقالْعندْسماعْالرعدْْوالثلاثونْْالثانيْالفصل

ْْوالأربعونْالثالثْالحديث
 والصواعق الرعد مسع إذا- وسلم عليه اهلل صلي- اهلل رسول كان: قال أبيه عن سامل عن

 (93ذلك ) قبَل وعاِفنا بعذابك، ُتهلْكنا و ا بَغضبك، َتقُتْلنا  ا اللهم: "قال

                                                           
 .يصون أو منه يسرت  ا: أي - 90
 .املتماسك الطني بيوت اي- 91

 (.3211) «الصحيحة» - صحيح دسن  (114/ 15)  دبان ابن صحيح-و2/212 أمحد أخرجه  92
بسنده  -( 181/ 1289/ 4وعنه أبو الشيخ يف "العظمة" )-( 5501/ 803/ 9أخرجه أبو يعلى يف "مسنده" )- 93

 سواء.

 ( عن نعيم بن اهليصم به.99/ 111وأخرجه ابن أبي الدنيا يف "املطر والرعد" )

(، وابن أبي شيبة يف "املصنف" 928/ 518(، والنسائي يف "عمل اليوم والليلة" )3450/ 503/ 5وأخرجه الرتمذي )

( 921/ 518( عن قتيبة بن سعيد، والنسائي )1045/ 935/ 2واخلرائطي يف "مكارم األخالق" ) (،9211/ 211/ 10)

حتقيق الزاريي( عن معلي بن أسد، وأمحد  - 121/ 380/ 1من طريق سيار بن دامت، والبخاري يف "األىب املفرى" )

 وقال (319/ 82/ 2ات الكبري" )(، و"الدعو312/ 3(، والبيهقي يف "السنن الكرب " )281/ 4(، واحلاكم )100/ 2)

": املصابيح تصحيح" يف قال أنه اجلزري ابن عن( 284/ 4" )النووية األذكار على الربانية الفتودات" يف عالن ابن

صحيح، ،  و قال الشيخ أمحد شاكر : إسناىه "طرق وله جيد، وإسناىه واحلاكم" والليلة اليوم عمل يف النسائي ورواه"

 (234/ 5) شاكر ت أمحد مسند



تِْويَِّةُُاألَْربَِعينََُُمتْنُ   مرادُسالمةُللشيخُالسيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاْلبَِريَّةَُُِخْيرُُِأََحاِديثُُِِمنُْالش ِ

27 
 

ْعونوالأربْالرابعالحديثْ

 قاسمال أبا يا: فقالوا وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل يهوى أقبلت: قال عباس ابن عن

 من( 94) خماريق معه بالسحاب موكل املالئكة من ملك: »قال او؟ ما الرعد عن أخربنا

: قال نسمع؟ الذي الصوت اذا فما: قالوا. «اهلل شاء ديث السحاب بها يسوق نار

 (95)صدقت. : قالوا. «أمر ديث إىل ينتهي ىدت زجره إذا بالسحاب زجره»

ْالأمةْالإسلاميةْكالمطرْمثل:والثلاثونْالفصلْالثالثْ

ْوالأربعونالخامسْْالحديث:

 أميت مثل: "َقاَل ،-َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- النَِّبيِّ َعِن عنه اهلل رضي عمر ابن عن

 (91)".آخره أم خري أوله يدري  ا كاملطر،

 

 

ْ

                                                           
 الصبيان به يتضارب كاجلبل وجيعل ويلوي يفتل منديل األصل يف واو خمراق، مجع خماريق: - 94

 (.2492) الرتمذي صحيح يف األلباني وصححه. غريب دسن: وقال ،(3111) والرتمذي( 2419) أمحد - 95

 يف األعرابي وابن ،(231/ 2) احللية يف نعيم وأبو ،(1350 ،1349: 211/ 2) الشهاب مسند يف القضاعي رواه - 91

 يف للطرباني( 18/ 10) اجملمع يف اهليثمي وعزاه(.430 ص) جرجان تاريخ يف والسهمي ،(1122: 321/ 1) املعجم

 .ااـ. مرتوك واو ميمون، بن عيسى فيه: وقال الكبري،

 عاصم، أبو عنه رو  الذي ميمون بن عيسى فإن صحيح، إسناى واذا(: 358/ 5) الصحيحة السلسلة يف األلباني قال

 .ااـ. جليل ثقة تابعي املزني اهلل عبد بن وبكر ثقة، واو التفسمري، صادب املكي، احلرشي او
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ْعالمراج
 األىب املفرى للبخاري -1

 األم للشافعي -2

 للسهمي ) جرجان تاريخ-3

 األولياء  ابي نعيم دلية-4

 السلسلة الصحيحة لأللباني -5

  عاصم السنة ألبي-1

  ماجة سنن ابن-1

  سنن أبي ىاوى-8

  سنن الدارقطين-9

  سنن الدارمي-10

 للبيهقي   السنن الكرب -11  

 السنن الكرب  للنسائي-12

 " اآلثار معاني شرح-13

 للبيهقي اإلميان شعب-14

  دبان صحيح ابن-15

 خزمية صحيح ابن-11



تِْويَِّةُُاألَْربَِعينََُُمتْنُ   مرادُسالمةُللشيخُالسيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاْلبَِريَّةَُُِخْيرُُِأََحاِديثُُِِمنُْالش ِ

29 
 

 ىاوى لأللباني  أبي صحيح-11

 صحيح البخاري-18

 لأللباني  الرتغيب صحيح-19

 صحيح اجلامع لأللباني -20

  صحيح مسلم-21 

 للنسائي  والليلة اليوم عمل-22

 وية  ابن عالن النو األذكار على الربانية الفتودات-23

 لعظمة  ابي الشيخ-24

 مستدرك احلاكم -25

  مسند أبي يعلى-21

  مسند أبي عوانة-21

  مسند أمحد-28

 مسند البزار -29  

  مسند الرويانى-30

 الشاميني للطرباني  مسند-31

  محيد بن مسند عبد-32

  الرزاق مصنف عبد-33

  شيبة مصنف أبي-34  



تِْويَِّةُُاألَْربَِعينََُُمتْنُ   مرادُسالمةُللشيخُالسيدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاْلبَِريَّةَُُِخْيرُُِأََحاِديثُُِِمنُْالش ِ

31 
 

  نياالد أبي املطر والرعد  ابن-35

  املعجم يف األعرابي معجم ابن-31 

 " املعجم األوسط-31

 املعرفة للبيهقي -38

 املنتقى  ابن اجلاروى-39

  مالك موطأ-40
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ْالفهرس
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ُالسيرةُالذاتيةُللمؤلف
 االسم/ السيد مراد عبد العزيز سالمة 

 جمهورية مصر العربية/ محافظة البحيرة مركز شبراخيت قرية فرنوى 

 26213096010م/

 صول الدين والدعوة اإلسالمية المؤهل / ليسانس أ

 الوظيفة /إمام وخطيب ومدرس باألوقاف المصرية 

 شيوخه وأساتذته

 تلقى العلم على أيدي كوكبة كريمة من علماء األزهر الشريف وكان لهم أثرا بالغا في التأثير فيه 

 األستاذ الدكتور إبراهيم سالمة أستاذ التفسير وعلومه بكلية أصول الدين بطنطا -6

 األستاذ الدكتور صفوت الصافورى أستاذ الدعوة -0

 األستاذ الدكتور حسين خطاب أستاذ الدعوة بالكلية -9

 أستاذ األدب و النقد  –رحمه الله –األستاذ الدكتور صفوت زيد -4

 األستاذ الدكتور عبد الله النجار أستاذ الفقه المقارن -6

 ة العربية األستاذ الدكتور عبد الله السمان أستاذ اللغ-1

 األستاذ الدكتور سعيد الصاوي أستاذ الدعوة اإلسالمية -7

 أما شيوخه من خارج الجامعة 

وأخذت على يديه مقدمة ابن الصالح وفن التحقيق –الشيخ العالمة مجدي فتحي السيد -6
 والتخريج 

  االشيخ سامح قنديل وأخذت على يديه شرح جامع العلوم والحكم من مسجد الشهداء بطنط-0
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 الشيخ محمد حسين يعقوب وأخذت على يديه شرح كتاب مدارج السالكين -9

 الشيخ احمد فريد وأخذت على يديه شرح كتاب الحب في الله -4

ُاإلنتاجُالعلمي

 طبع ونشر له مصنفات عبر دور النشر المصرية منها:

ُدارُاإليمانُباإلسكندريةُ

 الالمباالة في حياة الفرد والمجتمع -6

 قة من الثبات على اإليمان صور مشر -0

 صور من وصايا األنبياء والعلماء عند الموت-9

 عشر محاوالت الغتيال النبي صلى الله وسلم -4

ُكتبُ- ُدارُالعالميةُباإلسكندريةُوُوقدُأصدرتُليُعدة

 فكرة المؤامرة عقيدة وحقيقة ال خيال -6

 تبصرة الموحدين بخيانات الشيعة على اإلسالم والمسلمين -1

 تذكرة النفوس األربعة باألخطار -7

 أخطاؤنا في تربية األبناء -0

ُكتب- ُدارُابنُرجبُوقدُأصدرتُليُعدة

 تشنيف اآلذان بأحكام و آداب األذان -3

 الشيطان كأنك تراه  62

 فوائد الزواج و أسرار السعادة الزوجية 66

 لماذا نصوم رمضان 60
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 يومئذ يفرح الصائمون  69

ُدارُالتقوىُ

 ة الواعظ للخطب والمواعظ تحف 64*

 أنبياء وعلماء وقضاة خلف القضبان  66

ُالمكتبةُالمراديةُ

 هزة غزة هزة إيمان و اعتقاد و عزة -61

 كشف اللثام عن حقيقة وحكم األضراب و المظاهرات و االعتصام -67

 متن األربعين المرادية -60

 وعدلهالعهد القديم واإلرهاب العالمي مقارنة برحمة اإلسالم -63

ُالمخطوط

 ويوجد ما يقرب من خمسين مصنفا لم يتم طبعها منها:

 * النسوة يسألن والنبي يجيب 

 *الجامع ألسباب الموانع 

 * حرص السلف وتفريط الخلف 

 * الفوز والفائزون في القران الكريم

 * الدر المنضود في اإلصالح والتغيير المنشود 

 ألبنائهموصية من وصايا األنبياء والعلماء  622*

 * رحلة الشيطان مع بني اإلنسان من البداية حتى النهاية  

 * العقد الثمين من درر اليقين
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 * شرح األربعين المرادية 

 *السيل العرمرم من خصائص وفضائل  ماء زمزم 

 *قصص الشيطان مع األنبياء والصالحين

 * الصواعق الربانية للقضاء على فوضى البلطجية 

 ؤساء خلف القضبان * خلفاء وملوك ور 

 والشهيد* ديوان لحن الخلود في الشهادة 

 *رسالة عاجلة إلى من فاته الحج

  والعلماء والخلفاءليالي األنبياء  وليلة منليلة  ألف*

 

 

 


