


 

 

 

اهرةواكب الزَّ)الَك   

في   

واترة (َتالُم األربعين   
 
السّيد  للعّلامة  

 محمود أفندي الحمزاوّي

 مفتي دمشق الشام

هـ 5031تـ  

-رحمه اهلل-  

 

 

 اعتـى هبا

 حمؿد بن أمحد بن حمؿود آل رحاب

 غػر اهلل له ولوالديه ودشاخيه ولؾؿسؾؿني

 



 

 بسم اهلل الرمحن الرحقم

، والصالة والسالم عذ شّقدكا حمّؿٍد الـبّي 1ن تواترت إدّلة عذ أّكه الواحدمحًدا دَ 

 .د، وعذ آله وأصحابه أمجعني، والتابعني هلم بنحساٍن إىل يوم الديناداج

جون عذ أّما بعد؛ ففذه أربعون حديًثا مجعُتفا من إحاديث الرشيػة اّلتي كّص ادخر  

ن حػظ عذ إّمة أربعني حديًثا يف أمر ؾة مَ أّّنا متواترة، رغبًة يف أن أكون داخاًل يف مُج 

 يف أخرة، وشّؿقُتفا3 ديـفا فلكال الشػاعةَ 

 )الؽواكب الزاهرة يف إربعني ادتواترة( 

 مػتي دمشق الشام3 محزةَ  بنُ  حمؿودُ  وأكا الػؼرُ  -وباهلل تعاىل التوفقق-فلقول  

شامعي إّياها وهي ُتؼرأ من مجؾة أحاديث  الرشيػة بحق   إّّن أروي هذه إحاديَث 

 جرته يف الؽاّلشة داخَل ؾبّي يف ُح عذ صقخـا الشقخ شعقد احل 2)اجلامع الصغر(

 .اجلامع إموّي، بني العشائني، شـة ثالث ومخسني بعد ادائتني وإْلف

                                                           
 ال يخفى ما في هذا االفتتاح من براعة االستهالل(  1
 للعالمة السيوطي(  2

 



وهو يروهيا عن صقخه الشقخ حمّؿد الؽزبرّي عن أبقه الشقخ عبد الرمحن الؽزبرّي عن 

العارف الشقخ عبد الغـّي الـابؾيّس عن الشقخ عيّل الشزامّؾيّس عن الشقخ عيّل 

جفورّي عن الشقخ عيّل الؼرايّف عن جامعه اجلالل عبد الرمحن السقوضّي بلشاكقده إ

 :ادعؾومة يف كتبه إىل خمّرجقفا، وفقه يؼول

أبردوا بالُظْفر، فنّن صّدة احلّر من "قال رشول اهلل صّذ اهلل تعاىل عؾقه وشّؾم3  (1)

 3"فقح جفـّم

  4."وادحجوم أفطر احلاجمُ "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (2)

ّٓ بك "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (3) الؾفّم إّكك شللَتـا من أكػسـا ما ٓ كؿؾؽه إ

 5.فلعطِـا مـك ما يرضقك عـّا

ّٓ "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (4) أمرُت أن أقاتل الـاس حّتى يشفدوا أن ٓ إله إ

ّٓ بحّؼفا وحساهبم فنذا قالوها عصؿوا مـّي دماءهم وأمو ،اهلل وأّّن رشول اهلل اهلم إ

 6."عذ اهلل

 7. "امسحوا عذ اخلّػني"وقال عؾقه الصالة والسالم3  (5)

                                                           
 (03صحقح اجلامع )حديث3 " 3

 (3301صحقح اجلامع)حديث3  4

 (3311ضعقف اجلامع)حديث3   5

 (3013صحقح اجلامع)حديث3   6

 



 8. "اهتّز عرش الرمحن دوت شعد بن معاذ"وقال عؾقه الصالة والسالم3  (6)

 9 "أّيام الترشيق أّيام أكٍل ورشٍب وذكر اهلل"وقال عؾقه الصالة والسالم3  (7)

 10."اإليامُن يامنٍ "والسالم3 وقال عؾقه الصالة  (8)

برّش ادّشائني يف الظَؾم إىل ادساجد بالـور التاّم يوم "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (9)

 .11"الؼقامة

 12بعثُت أكا والساعة كفاتني."وقال عؾقه الصالة والسالم3  (10)

ـُـِدعة"وقال عؾقه الصالة والسالم3  (11)  14."13احلرب َخ

  15."احلسن واحلسني شّقدا صباب أهل اجلـّة"ة والسالم3 وقال عؾقه الصال (12)

  16"احلقاء من اإليامن"وقال عؾقه الصالة والسالم3  (13)

                                                                                                                                                                             
 ( "عذ اخلػاف ثالثة أّيامامسحوا "بؾػظ3  3011)حديث3  "صحقح اجلامع"يف  7

 ( 5253صحقح اجلامع)حديث3  8

 ( 5112صحقح اجلامع)حديث3  9

 ( 5130صحقح اجلامع)حديث3  10

 ( 5150صحقح اجلامع)حديث3   11

 ( 5152صحقح اجلامع)حديث3  " 12

 مثؾثة اخلاء. 13

 ( 0311صحقح اجلامع)حديث3   14

 ( 0313صحقح اجلامع)حديث3  15

 ( 0321صحقح اجلامع)حديث3  16

 



  17"معؼود يف كوايص اخلقل إىل يوم الؼقامة اخلرُ "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (14)

 18."إديم ضفوره دباغُ "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (15)

قال ذلك لرجل يتبع محامة  "يتبع صقطاكة صقطانٌ "ة والسالم3 وقال عؾقه الصال (16)

 19لؾعب هبا.

 20 "قل هو اهلل أحد تعدل ثؾث اإلشالم"وقال عؾقه الصالة والسالم3  (17)

 21."كّل مسؽر حرام"وقال عؾقه الصالة والسالم3  (18)

 22. "كّل معروف صدقة"وقال عؾقه الصالة والسالم3  (19)

ّٓ اهلل"السالم3 وقال عؾقه الصالة و (20)  23."لّؼـوا موتاكم ٓ إله إ

                                                           
( بؾػظ3 اخلر معؼود بـوايص اخلقل إىل يوم الؼقامة، وادـػق عذ 0032)حديث3  "صحقح اجلامع"يف  17

 اخلقل كالباشط كّػه بالـػؼة ٓ يؼبضفا(

 ( 0022صحقح اجلامع)حديث3   18

، ولؾعالمة السقوضي جزء لطقف عن احلامم شامه3ضوق احلاممة، (  0153صحقح اجلامع )حديث3  19

 تعؾق هبذا كرشته عذ إلوكة.احلافل3 ديوان احلقوان، ويل مؼال م وأودعه بتاممه يف كتابه

 ( 3333صحقح اجلامع)حديث3  20

 ( 3223صحقح اجلامع)حديث3   21

 ( 3222امع)حديث3 صحقح اجل 22

 ( 2331صحقح اجلامع)حديث3   23

 



لو كان ٓبن آدم واٍد من مال ٓبتغى إلقه ثاكًقا، "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (21)

ّٓ الساب ويتوب اهلل  ولو كان له واديان ٓبتغى إلقفام ثالًثا، وٓ يؿأل جوف ابن آدم إ

 24 "عذ من تاب

مّتخًذا من أّمتي خؾقاًل دون رّّب،  كـُت لو "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (22)

 25."ولؽن أخي وصاحبي ،ّّٓتذُت أبا بؽر خؾقاًل 

م بالسواك عـد لوٓ أن أصّق عذ أّمتي؛ ٕمرُت "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (23)

 26."كّل صالة

 27."لقس من الّز الصقام يف السػر"وقال عؾقه الصالة والسالم3  (24)

 28. "من رياض اجلـّة ما بني بقتي ومـزي روضةٌ "السالم3 وقال عؾقه الصالة و (25)

ن رآّن يف ادـام فؼد رآّن فنّن الشقطان ٓ يتؿّثل مَ "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (26)

  29"ّب

  30"ن كذب عيّل متعّؿًدا فؾقتبّوأ مؼعده من الـارمَ "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (27)

                                                           
 ( بؾػظ )ٓبتغى هلام( بدل )إلقفام (.2511صحقح اجلامع)حديث3  24

 ( 2521صحقح اجلامع)حديث3   25

 ( 2032صحقح اجلامع)حديث3   26

 ( 2351صحقح اجلامع)حديث3   27

 ( 2211صحقح اجلامع)حديث3  28

 ( 1521صحقح اجلامع)حديث3  29

 



 31."يلٌّ موٓهن كـُت موٓه فعَ مَ "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (28)

 32."ن ٓ َيرحم ٓ ُيرحممَ "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (29)

  33"ادمّذكون أضول الـاس أعـاًقا  يوم الؼقامة"وقال عؾقه الصالة والسالم3  (30)

 34."ن أحّب ادرء مع مَ "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (31)

 35."ممتنمُ  ادستشارُ "الصالة والسالم3  وقال عؾقه (32)

 36. "لألعؼاب من الـار ويٌل "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (33)

 37."لؾػراش ولؾعاهر احلجر الولدُ "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (34)

بعد الصبح حّتى ترتػع الشؿس، وٓ  ٓ صالةَ "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (35)

 38."سصالة بعد العرص حّتى تغرب الشؿ

ّٓ بويلّ  ٓ كؽاَح "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (36)  39."إ

                                                                                                                                                                             
 ( 1232ع)حديث3 صحقح اجلام 30

 ( 1250صحقح اجلامع)حديث3   31

 ( 1221صحقح اجلامع)حديث3   32

 ( 1132صحقح اجلامع)حديث3  33

 ( 1112صحقح اجلامع)حديث3   34

 ( 1133صحقح اجلامع)حديث3   35

 ( 1305صحقح اجلامع)حديث3  36

 ( 1313صحقح اجلامع)حديث3   37

 ( 1233صحقح اجلامع)حديث3   38

 



  40"ّق مترةاّتؼوا الـار ولو بِش "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (37)

تل دون ماله ففو صفقد، ومن قتل دون دمه ن قُ مَ "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (38)

 41"دففو صفقد، ومن قتل دون ديـه ففو صفقد، ومن قتل دون أهؾه ففو صفق

يف شبقل اهلل أو روحة فقه؛ خر من الدكقا  غدوةٌ "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (39)

 42. "وما فقفا

صػاعتي يوم الؼقامة، فؿن مل يممن هبا؛ مل يؽن "وقال عؾقه الصالة والسالم3  (40)

 43."من أهؾفا

*** 

أهؾفا، واحلؿد صدق رشول اهلل صّذ اهلل تعاىل عؾقه وشّؾم، الؾفّم آمـّا هبا فاجعؾـا من 

هلل رّب العادني، وكان الػراغ من مجعفا يف غّرة ذي احلّجة احلرام شـة ثالث وثالثامئة 

وأْلٍف من اهلجرة بؼؾم جامعفا الػؼر حمؿود بن محزة مػتي دمشق الشام، غػر اهلل 

 .تعاىل له الذكوب وأثام وجلؿقع ادسؾؿني. آمني

                                                                                                                                                                             
 ( 1222 صحقح اجلامع)حديث3 39

 ( 333صحقح اجلامع)حديث3  40

 ( 1332صحقح اجلامع)حديث3  41

 .( بدون لػظة )فقه( بعد )روحة((3323صحقح اجلامع)حديث3  42

( بؾػظ3 صػاعتي يوم الؼقامة حق فؿن مل يممن هبا مل يؽن من 0331ضعقف اجلامع الصغر )حديث3   43

 أهؾفا.

 



 .قع إكور شـة ألف وثالثامئة وثامن وعرشينيف غّرة رب -وهلل احلؿد وادـّة-كؼؾتفا 

 بؼؾم الػؼر إىل اهلل شبحاكه السقد أمحد

 ابن ادرحوم السّقد حمّؿد ابن العاّلمة

 السّقد حمّؿد شؾقم احلؿزاوّي 

 عػى عـفم موٓهم

 آمني

*** 

كسخة كػقسة بخط العالمة عؿر الشطي احلـبيل كؼؾفا من خط مملػفا بعد وفاته بسـة 

 هـ 3031عام 
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