
 

 

 

1 

 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على



 

 

 

2 

 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على



 

 

 

3 

 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على



 

 

 

4 

 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

ِمي  [127ُع اْلَعِليُم{ ]البقرة: }رَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَّ

 

 كتاب قد حوى دررًا              بعني احلسن ملحوظة

 هلذا قلت تنبيهاً                    حقوق الطبع حمفوظة

 

 

 

 

 

 حقوق الطبع والنشر حمفوظة للمؤلف

 الناشر

 املكتبة املرادية

 2015سنة النشر     
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 املقدمة
من  ،حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،إن احلمد هلل

 ،واشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له ،ومن يضلل فال هادى له ،يهده هللا فال مضال له
  .واشهد أن حممدا عبده ورسوله

( } اي 102الذين أمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وانتم مسلمون { )آل عمران  } اي أيها
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا 

 ( 1ونساء واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم رقيبا {)النساء 
} اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقوال قوال سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم  وقال تعاىل

 (71:70ذنوبكم ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما *{ ) األحزاب 
 بعد:أما 

وشر األمور  -صلى هللا عليه وسلم  -فإنًّ أصدق احلديث كتاب هللا وخري اهلدى هدى حممد 
 :عد( وب1وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار ) ،حمداثهتا

وابن  وابن عمر وأيب الدرداءجبل  ومعاذ بنبن مسعود  وعبد هللافقد ُروي عن علي بن أيب طالب 
اخلدري رضي هللا عنهم أمجعني من طرق كثريات  وأيب سعيد وأيب هريرةمالك  وأنس بن عباس

حفظ على أميت أربعني حديثا  )من وسلم قالصلى هللا عليه  –أن رسول هللا  وبرواايت متنوعات
  (والعلماءمن أمر دينها بعثه هللا يف زمرة الفقهاء 

 (2عاملا( )بعثه هللا فقيها 
  (3) وشهيدا(له يوم القيامة شافعا  عنهما )كنترضي هللا ويف رواية ابن عباس 

 (4) شئت(أي األبواب اجلنة  ادخل منله  )قيلابن مسعود  ويف رواية 

                                                             
يستفتح هبا خطبه    -صلى هللا عليه وسلم  -هذه خطبة احلاجة اليت كان رسول هللا  -1

 ودروسه فاالستفتاح هبا سنة 
 (.161، رقم 1/119أخرجه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية )- 2
( . قال 4/125إسحاق بن جنيح(، والرافعي ) 155، ترمجة 1/330حديث ابن عباس: أخرجه ابن عدى )- 3

خالد بن يزيد( وقال: كذبه أبو حامت وحيىي وقال ابن حبان يروى  2479، ترمجة 2/431الذهيب يف امليزان )
 املوضوعات عن األثبات .

 ( وقال: غريب.4/189أخرجه أبو نعيم يف احللية )- 4
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 (5الشهداء( )يف زمرة العلماء وحشر يف زمرة  )كتبابن عمر  ويف رواية
أيضا اتفقوا على جواز العمل ابحلديث  ولكن العلماء طرقه، وإن كثرةاحلفاظ على ضعفه  وقد اتق

 األعمال،الضعيف يف فضائل 
لقد صنف العلماء األفذاذ يف مجع األربعينيات يف فضائل األعمال و أصول الدين و والزهد و و 

 :األربعني يف احلج حملب الدينفمنها  اآلداب و بلغت املصنفات يف ذلك أكثر من مئة مصنف 
 حممد بن :األربعني الطائية أليب الفتوح، و  794سنة   :أمحد بن عبد هللا الطربي املكي املتوىف

سنة مخس ومخسني ومخسمائة و) األربعني يف إرشاد  :حممد بن علي الطائي اهلمداين املتوىف
رضي هللا تعاىل عنه لإلمام رضي الدين  -السائرين إىل منازل اليقني ( واألربعني يف فضائل عثمان 

  عنه رضي هللا تعاىل -األربعني يف فضائل علي إمساعيل بن يوسف القزويين احلاكم و  :أيب اخلري
 محزة بن يوسف السهمي...... و لقد ذكرت طرفا منها يف بداية الكتاب    :للحافظ أيب القاسم

 ََ النهي فيها  واليت وردهللا علي فجمعت أربعني حديثا يف النهي عن اخرتاق املنهيات  ولقد َمنَّ
ال تلتبس بغريها من األربعينيات اليت  وذلك حىت املرادية( األربعنيومسيتها ) إايك(و ) )إايكم(بلفظ 

الضعيف  هفي ولقد جتنتواحلسن بيان درجتها من الصحة ب وقد قمت علمائنا،ألفها األفذاذ من 
الفن مث إنين ذكرت للقارئ مجلة من مصنفات العلماء يف ذلك  ضعفه،الذي اتفق العلماء على 

يف األربعني فقد ألف أكثر من سبعني  اإلمام ابن عبد اهلادي قصب السبق يف التأليف  ولقد حاز
 خمتلفة.كتااب يف ذلك مساه أبمساء 

 :الدراسة يف وجاءت خطة
 

 من ألف يف األربعني من األئمة املهديني  األول ذكرالفصل 
 الفصل الثاين منت األربعني املرادية

إىل يوم املمات  وهلم ذخرالنا  وأن جيعلهواملسلمات فاهلل اسأل أن ينفع بذلك العمل املسلمني   
  . أمنيوالسماوات وجه رب األرض والنظر إىلزادا لنا إىل أعايل اجلنات  وأن يكون

 كتبه الفقري إىل عفو مواله
 أبو مهام / السيد مراد سالمة

 01609835268م 

                                                             
 ( .177، رقم 1/124أورده ابن اجلوزي يف العلل املتناهية ) - 5
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 الفصل األول

 ذكر من أَلف يف األربعني من األئمة املهديني
أضع بني يديك يف هذا الفصل ما أولف يف األربعينات من أحاديث أفضل  املسلم:أخي 

اهتم العلماء جبمع األحاديث اليت تتحدث عن موضوع  فقد، وأمت الصلواتاملخلوقات عليه أفضل 
تربوا على أربعني حديثا يف ذلك املوضوع وان دل ذلك فإمنا يدل على مكانة السنة يف  واليت قدما 

احلبيب طرفا  وإليك أخي –وسلم هللا عليه  صلى-نبيهم  وشغفهم بسنةمة صدور علماء هذه األ
 ممن ألف يف ذلك    

 يف احلج  األربعني-1
 (6)أمحد بن عبد هللا الطربي املكي  الدين:حملب  
 794سنة  املتوىف: 

 الطائية  األربعني-2
 حممد بن حممد بن علي الطائي اهلمداين  الفتوح:أليب  
 سنة مخس ومخسني ومخسمائة  املتوىف: 

 (7يف إرشاد السائرين إىل منازل اليقني ( ) األربعني)-3
 هللا تعاىل عنه  رضي-يف فضائل عثمان  األربعني-4

 (8احلاكم )إمساعيل بن يوسف القزويين  اخلري:لإلمام رضي الدين أيب  
 هللا تعاىل عنه  رضي- علىيف فضائل  األربعني-5

 (9محزة بن يوسف السهمي ) القاسم:للحافظ أيب 
 يف فضائل العباس  األربعني-6

 (10محزة بن يوسف السهمي ) القاسم:للحافظ أيب  

                                                             
 (1/ ص  1)ج -كشف الظنون   - 6
 (1/ ص  1)ج -كشف الظنون   - 7
 (1/ ص  1)ج  -كشف الظنون   - 8
 (1/ ص  1)ج  -كشف الظنون   - 9
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 يف فضائل األئمة األربعة  األربعني-7
 (11لعبيد هللا بن حممد اخلجندي ) 

  األربعني للنووي-8
 حيىي بن شرف النووي الشافعي  الدين:اإلمام حمدث الشام حميي  وهو: 
 سنة ست وسبعني وستمائة  :املتوىف 
ومن العلماء من مجع األربعني يف أصول الدين وبعضهم يف الفروع وبعضهم يف اجلهاد  فيه:قال  

 (12وبعضهم يف الزهد وبعضهم يف اآلداب وبعضهم يف اخلطب )
 حممد بن عمر الرازي  الدين:فخر  الدين لإلماميف أصول  األربعني-9

 لولده حممد  :ألفهسنة ست وستمائة  املتوىف: 
 (13الكالم )أربعني مسألة من مسائل  على:ورتبه  

بشري بن حامد  النعمان:اإلمام جنم الدين أبو  بتخرجيها الشيخيف أمور الدين عىن  األربعني-10
 بن سليمان اجلعفري التربيزي 

 (14ست وأربعني وستمائة ) ،646سنة  املتوىف: 
 القاري املؤلف:املعني على مجع األربعني يف فضل القرآن املبني  فيض-11
  اجلهاد(يف إقامة فرض  )االجتهاد مساه:  يف اجلهاد البن عساكر املذكور  األربعني-12
البلدانية: إبراهيم بن احلسني بن عبد الرفيع بن عيب القاضي أبو إسحاق الربعي  األربعني-13

 أربع وثالثني وسبعمائة. صنف األربعني يف احلديث.  734التونسي املالكي تويف سنة 
 يف الطب النبوي األربعني-14
 األربعني يف مناقب أمهات املؤمنني كتاب-15

                                                                                                                                                                              
 (1/ ص  1)ج  -كشف الظنون   - 10
 (1/ ص  1)ج -كشف الظنون   - 11
 (1/ ص  1)ج  -كشف الظنون   - 12
 (1/ ص  1)ج -كشف الظنون   - 13
 (644/ ص  1)ج -كشف الظنون   - 14
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حلسن، ابن منصور ابن عساكر الدمشقي: فقيه، كان )ابن عساكر(( عبد الرمحن بن حممد بن ا
 (15شيخ الشافعية يف وقته.()

 األربعني يف أحاديث املوعظة-16
الواعظ اهلروي: حسني بن علي البيهقي كمال الدين الكاشفي اهلروي الشهري ابلواعظ احلنفي تويف 

 (16أسرار قامسيه) فارسي.عشر وتسعمائة هبراة له أخالق حمسين  910سنة 
 األربعني يف فضائل رمضان-17

عبد هللا بن علي بن عبد الرمحن الدمليجي الضرير املصري الشاذيل النحوي الشافعي املعروف 
 (17أربع وثالثني ومائتني وألف صنف ) 1234بسويدان تويف سنة 

 يف فضل األئمة العادلني والسالطني املقسطني األربعني-18
مثامنائة. له  800الشني اليماين هو من رجال سنة علي بن حممد بن أيب بكر الشعيب بضم 

 (18األربعني يف فضل األئمة العادلني والسالطني املقسطني. )
 يف مناقب أمري املؤمنني. األربعني-19

حممد بن الشاه مرتضى ابن الشاه حممود الكاشي املتخلص بفيضي  فيضي الكاشي:  حممد حمسن
إحدى وتسعني وألف. له من التصانيف أبواب  1091الشيعي من فقهاء األخبارية تويف سنة 

 اجلنان فارسي. األحجار الشداد والسيوف احلداد يف أبطال جواهر األفراد. 
 الرحيم العراقي عبد-العشارية األربعني-20
 يف احلديث. األربعني-21

حممد بن عبد هللا بن حممد بن زكراي اجلوزقي " بفتح اجليم انحية بنيسابور " احلافظ أبو بكر احلنفي 
 (19مثان ومثانني وثالمثائة. صنف من الكتب ) 388وتويف سنة  308ولد سنة 

 **أربعني السباعيات.-22

                                                             
 (328/ ص  3)ج  -األعالم للزركلي  - 15
 (168/ ص  1)ج  -هدية العارفني  - 16
 (254/ ص  1)ج  -هدية العارفني  - 17
 (386/ ص  1)ج  -هدية العارفني  - 18
 (447/ ص  1)ج  -هدية العارفني  - 19
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 (20العاملني )*األربعني يف الرواية عن رب *-23
  احلشر*األربعني يف*-25
أليب عمرو بن عباد: احلافظ أبو عمرو يوسف بن عبد هللا بن سعيد  العبادات:*األربعني يف *-26

مخس وسبعني  575بن زيد األندلسي املعروف ابيب عمرو بن عباد احملدث املقري املتوىف سنة 
 (21)الذيل على الصلة البن بشكوال.  الكتب.ومخسمائة. صنف من 

هللا عليه وسلم لألديب يوسف ابن  صلى-األربعني يف فضائل سيد املرسلني  األحاديث-27
 (22النبهاين)

حديثًا الكربى والوسطى والصغرى، والكربى مساها كتاب األربعني يف أعمال املتقني  األربعون-28
 جزءاً، 46يف 

ي الدمشقي للحافظ أبو سعيد صالح الدين خليل بن األمري كيكلدي بن عبد هللا العالئي الشافع
"  ":نزيل بيت املقدس، اإلمام العاّلمة حجة احلفاظ عمدة العلماء، قال صاحب " األنس اجلليل 

، أخذ عنه احلافظ العراقي وقال فيه: " مات حافظ املشرق واملغرب 694العالئي. ولد سنة 
ه وغريه " قال االسنوي: " كان حافظ زمانه إمامًا يف الفق 761صالح الدين يف اثلث حمرم عام 

ذكيًا نظاراً. ترمجه احلفاظ اخلمسة، الذهيب واحلسيين وابن انصر وابن حجر والسيوطي مخستهم يف 
 (23طبقات احلفاظ. )

  

                                                             
 (473/ ص  1)ج  -هدية العارفني  - 20
 (20/ ص  2)ج  -هدية العارفني  - 21
 (234/ ص  2)ج  -هدية العارفني  - 22
 (790/ ص  2)ج  -فهرس الفهارس  - 23
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 الربعني  يف-هللا  رمحه-اهلاديما كتبه ابن عبد 
  األمحدي أربعني-28

 أمساء املهاجرين أربعني-29 
 أمحدأربعني اإلمام -30 

 أربعني أنس- 31    
 يف أعمال الرب األربعني-32 

 أربعني أيب يعلى،-33
 أبربعة أسانيد األربعني-35جابر، أربعني-34

 أربعني أيب حنيفة-36 
 أربعني األنصاري، -37 

 أربعني عن أربعني-38
 أربعني احلميدي-39 

 احلجار أربعني-40
 األربعني بسند واحد، -45،

 األربعني بسندين
 أربعني التوحيد-46 
 أربعني الزبري-47 
 أربعني سعد-48 

 أربعني أيب عبيد-49  
 أربعني الشيخ أيب عمر-50 

 أربعني ابن اجلوزي، --51
 األربعني احلرستانية-52 
 األربعني الدمشقية-53 
 أربعني اخللفاء،-54 

 ابن تيمية أربعني-55
 أربعني الرتمذي-56 

 الدارمي أربعني-57
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 األربعني الزاهرة،-58 
 زينب بنت الكمال أربعني-59
 البغدادية األربعني-60

 أربعني السراج-61 
 أربعني سلمة -62 

 أربعني السليمي-63
 أربعني ابن أيب شيبة-64 
 أربعني صحيح مسلم-65 
 األربعني الصاحلية-66 
 األربعني يف صفات رب العاملني-67 

 أربعني ضياء-68
 طلحة،  أربعني-69
 أربعني الطرباين-70
 عبد بن محيد أربعني-71
 ةمن عوايل جد أربعني-72
 عائشة أربعني-73
 أربعني عمر-74
 األربعني العوايل-75
 الشيخ عبد القادر أربعني-76
 عبد الرمحن بن عوف أربعني-77
 عثمان أربعني-78
 علي أربعني-79
 عبد هللا بن أمحد أربعني-80

 أربعني املسلسلة ابلعوايل-81 
 أربعني القاضي سليمان،-82 

 القاضي أيب بكر أربعني-83
 األربعني يف فضل األربعني-84



 

 

 

13 

 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 أربعني ابن الفراء-85
 األربعني املختارة، -86
 األربعني املسلسلة ابألمحدين-87

 األربعني املسلسلة ابحملمدين-88 
 املسلسلة ابلقضاة األربعني-89
 األربعني املسلسلة ابلوصف --90
 ني املخصوصة، األربع --91

 أربعني أيب مصعب
 األربعني املختارة من البخاري-92 
 أربعني املزي --93 

 ابن احملب، أربعني-94
 األربعني املغنية عن املئني --95 

 مسدد،  أربعني-96
 أربعني اجملد بن تيمية-97
 املكية األربعني-98

 أربعني الشيخ موفق الدين-100األربعني املختارة من مسند أيب حنيفة، --99 
 النقلية، األربعني-101 

 ابن البخاري أربعني-102
 أربعني ابن انصر الدين-103 

 أربعني النسائي،--104
 األربعني البلدانية--105
 أيب هريرة أربعني-106
 (24) املدنية األربعني-107

 البن عبد اهلادي يف التصنيف األربعينيات  وسبعون كتاابفهذه تسعة 
 األحاديث األربعني يف عموم رمحة هللا لسائر املؤمنني كتاب-108

                                                             
 (56/ ص  1)ج -حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  - 24
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، من ولد أسيد بن حضري، أبو زيد، األسدي* )الدابغ(( عبد الرمحن بن حممد بن علي األنصاري 
 (25املعروف ابلدابغ: مؤرخ، ابحث، فقيه، من أهل القريوان.()

 (26الذهيب( )لإلمام  صفات رب العاملني األربعني يف-109
 يف فضل املعونة واملعني األربعني-110

حممد بن إبراهيم بن عبد هللا بن غالب بن يعلى املالقي، ويعرف اببن حريرة )أبو عبد هللا( 
 27.( )حمدث

 
 
 
 

  

                                                             
 (329/ ص  3)ج  -األعالم للزركلي  - 25
 (65/ ص  1)ج -سري أعالم النبالء  - 26
 (207/ ص  8)ج -معجم املؤلفني   - 27
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 الفصل الثاين
 ةاملرادي منت األربعني

 
  وشرك السرائر األول: إايكم

" إايكم وشرك السرائر " قالوا وما  وسلم:رسول هللا صلى هللا عليه  قال: قالعن حممود بن لبيد 
". " أن يقوم أحدكم يزين صالته جاهدا لينظر الناس إليه فذلك شرك السرائر  قال:شرك السرائر 

(28) 
 وحمداثت األمور إايكمالثاين: 

وعظنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد صالة الغداة موعظة بليغة  قال:عن العرابض بن سارية 
كأهنا موعظة   هللا!اي رسول  أصحابه:فقال رجل من  القلوب،و وجلت منها  العيون،ذرفت منها 

فإنه من يعش منكم  حبشيا،فقال أوصيكم بتقوى هللا و السمع و الطاعة و إن كان عبدا  مودع،
سنة اخللفاء الراشدين املهديني بعدي ، عضوا عليها فعليكم بسنيت و  كثريا،بعدي يرى اختالفا  

 (29« ).، فإن كل حمدثة بدعة و كل بدعة ضاللة [ " ابلنواجذ ] و إايكم و حمداثت األمور
  واخرتاق احلدودإايكم  الثالث:

حبجزكم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أان آخذ 
أقول إايكم وجهنم إايكم واحلدود إايكم وجهنم إايكم واحلدود إايكم وجهنم إايكم واحلدود ثالث 

 (30مرات فإذا أان مت تركتكم وأان فرطكم على احلوض فمن ورد أفلح ()
  

                                                             
(، 8403، رقم 2/227( . وأخرجه أيًضا: ابن أىب شيبة )3141، رقم 3/144أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان ) 28

حسنه و  (8164، رقم 5/273(، والديلمى )3400، رقم 2/290(، والبيهقي )937، رقم 2/67وابن خزمية )
  31األلباين يف صحيح الرتغيب ح 

، وإسناده 16(: ابب 2678(: ابب لزوم السنة، والرتمذي يف العلم رقم )4607أبو داود يف " السنة " رقم ) - 29
 ابب اتباع سنة اخللفاء الراشدين 42، وابن ماجة يف املقدمة رقم 127، 4/126صحيح، وأخرجه أمحد يف املسند 

صحيح رجاله كلهم ثقات كما بينته يف " ظالل هذا إسناد و  : قلت:526/  6األلباين يف " السلسلة الصحيحة " و 
 (  29و 28اجلنة " ) رقم 

قال الشيخ األلباين يف صحيح الرتغيب  5110و البزار يف مسنده ح 12345أخرجه الطرباين يف الكبري ح     - 30
 ( ) حسن لغريه ( 293/ ص  2)ج  -والرتهيب 
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 البني وسوء ذات إايكمالرابع: 
ال أبو فإهنا احلالقة " قم وسوء ذات البني عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إايك

عيسى هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه ومعىن قوله وسوء ذات البني إمنا يعين العداوة 
 .(31والبغضاء وقوله احلالقة يقول إهنا حتلق الدين()

 (32) إايكم وهيشات األسواق اخلامس:
الذين  والنهى مثمنكم أولوا األحالم  ليليين-وسلم رسول هللا صلى هللا عليه  قال مسعودعن أيب 

 (33األسواق. )هيشات  وإايكم وفتختلف قلوبكم  وال ختتلفوايلوهنم مث الذين يلوهنم 
 إايكم وااللتفات: السادس

عن يوسف بن عبد هللا بن سالم قال صحبت أاب الدرداء أتعلم منه فلما حضره املوت قال آذن 
وقد ملئ الدار وما سواه قال فقلت قد آذنت الناس مبوتك الناس مبويت فآذنت الناس مبوته فجئت 

وقد ملئ الدار وما سواه قال أخرجوين فأخرجناه قال أجلسوين قال فأجلسناه قال اي أيها الناس 
إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء مث صلى ركعتني يتمهما 

قال أبو الدرداء اي أيها الناس إايكم وااللتفات فإنه ال صالة  أعطاه هللا ما سأل معجال أو مؤخرا
 (34للملتفت فإن غلبتم يف التطوع فال تغلنب يف الفريضة )

 إايكم والُفَرج-السابع 
 :بلغنا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول قال:عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء 

 (35إايكم والفرج ] يعين يف الصف [)
  

                                                             
 / التحقيق الثاين  5041لباين: حسن، املشكاة )قال األ 8482وأخرجه البزار ح  2432أخرجه الرتمذي ح - 31
 ابلواو« هواشات»هيشات األسواق: اهليشة: االختالط وكثره اللغط، ويروى  - 32
 211و الرتمذي ح 655مسلم ح   و 1271و الدارمي )4142أخرجه أمحد ح  - 33
 اين ضعفه األلبو  رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيحو  (33/ ص  56)ج  -مسند أمحد  - 34
قال رواه الطرباين يف و  [  251صفحة   - 2( جممع الزوائد    ] جزء 57/ ص  2)ج -مصنف عبد الرزاق  - 35

 الكبري ورجاله ثقات
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 إايكم وهاتني البقلتني املنتنتنيالثامن 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إايكم وهاتني البقلتني املنتنتني أن أتكلوهنما  :عن انس قال

 (36()وتدخلون مساجدان فان كنتم ال بد آكلومها فاقتلومها ابلنار قتال 
 إايكم والوصال-التاسع 

هللا عليه وسلم قال إايكم والوصال إايكم والوصال  عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى
 (37قالوا فإنك تواصل اي رسول هللا قال إين لست كهيئتكم إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين()

 إايكم واجللوس على الطرقات العاشر:
عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إايكم 
واجللوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد إمنا هي جمالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إال اجملالس 
فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف األذى ورد السالم وأمر 

 (38ابملعروف وهني عن املنكر)
 يف البيع  وكثرة احللفإايكم  عشر:احلادي 

ُكْم  :، يقولُ  -هللا عليه وسلم  صلى-أنَّه مسَع رسوَل هللِا  :-رضي هللا عنه -عن أيب قتادة  )) إايَّ
ُق مُثَّ مَيَْحُق ((  (39.)وََكثْ َرَة احلَِلِف يف البَ ْيِع ، َفإنَُّه يُ نَ فِّ

 والفرقة إايكمالثاين عشر: 
صلى  -قمت فيكم كمقام رسول هللاعن ابن عمر قال خطبنا عمر ابجلابية فقال اي أيها الناس إين 

فينا فقال أوصيكم أبصحايب مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث يفشو الكذب  -هللا عليه وسلم 
حىت حيلف الرجل وال يستحلف ويشهد الشاهد وال يستشهد أال ال خيلون رجل ابمرأة إال كان 

                                                             
)ج  -صححه األلباين يف صحيح الرتغيب و  [  76صفحة   - 4أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط    ] جزء   - 36

 (80/ ص  1
، 1/301( . وأخرجه أيًضا: مالك )1103، رقم 2/774(، ومسلم )1865، رقم 2/694أخرجه البخاري ) - 37

 (،9595، رقم 2/331(، وابن أىب شيبة )7754، رقم 4/267(، وعبد الرزاق )668رقم 
، رقم 2/870(، والبخاري )958، رقم 297(، وعبد بن محيد )ص 11327، رقم 3/36أخرجه أمحد ) - 38

 ( .595، رقم 2/356(، وابن حبان )4815، رقم 4/256(، وأبو داود )2121، رقم 3/1675ومسلم )(، 2333
(، 4460، رقم 7/246(، والنسائي )1607، رقم 3/1228(، ومسلم )22598، رقم 5/297أخرجه أمحد ) - 39

 (.2209، رقم 2/745وابن ماجه )
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ن مع الواحد وهو من االثنني أبعد من اثلثهما الشيطان عليكم ابجلماعة وإايكم والفرقة فإن الشيطا
 (40.)أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم املؤمن

 وأبواب السلطانإايكم  الثالث عشر:
و أبواب السلطان فإنه قد  إايكم-صلى هللا عليه و سلم  –قال رسول هللا  عن رجل من سليم

 (42).(41)أصبح صعبا هبوطا
 (43واخلذف )إايكم  عشر:الرابع 

و اخلذف فإهنا تكسر  سلم إايكمصلى هللا عليه و  –قال رسول هللا  –عن عبد هللا بن مغفل 
 (44السن و تفقأ العني و ال تنكي العدو.()

 والشحإايكم  عشر:اخلامس 
هلك من كان قبلكم ابلشح أمرهم ابلبخل فبخلوا و أمرهم  والشح فإمنا عمرو. إايكمعن ابن 

 (45) ففجروا.ابلقطيعة فقطعوا و أمرهم ابلفجور 
  والكربإايكم  :السادس عشر

إايكم والكرب، فإن الكرب يكون »عن عبد هللا بن عمر، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
 .(46)" « يف الرجل وإن عليه العباءة

  

                                                             
قال األلباين )صحيح( انظر حديث  9219ى النسائي يف الكرب و  2091الرتمذي ح و  109أخرجه أمحد ح   - 40

 يف صحيح اجلامع . . 2546رقم: 
 " هبوطاً، بفتح اهلاء: مذال . ويف نسخ البيهقي والطرباين " حبوطا " - 41
قال األلباين )صحيح( انظر حديث و  2898أخرجه السيوطي يف جامعه ح و  (48/ 7البيهقي )-شعب اإلميان  -42

 يف صحيح اجلامع 2672رقم: 
 أن أتخذ حصاة أو نواة بني سبابتيك وترمي هبا. - 43
قال األلباين )صحيح( انظر حديث  اللفظ لهو  14970الطرباين يف الكبري ح و  3218أخرجه ابن ماجه ح  -- 44

 يف صحيح اجلامع. 2676رقم: 
 قال األلباين )صحيح( انظر حديث رقم: 6502واحلاكم ح  1447 وأبو داود ح 6502أخرجه أمحد ح  - 45

 يف صحيح اجلامع. 2678
/  10)ج  -[  .قال اهليثمي يف  جممع الزوائد  173صفحة   - 1أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط   ] جزء  - 46

 : رواته موثقون491/  10قال احلافظ يف " الفتح " و  (رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات.226ص 
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  ودعوة املظلومإايكم  عشر:السابع 
و دعوة املظلوم و إن كانت من كافر فإنه ليس هلا حجاب دون هللا عز و  أنس. إايكمعن 

  (47)جل.
 إايكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر عشر:الثامن 

إايكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن » قال -صلى هللا عليه وسلم-عن أىب هريرة عن النيب 
هللا إمنا سخرها لكم لتبلغكم إىل بلد مل تكونوا ابلغيه إال بشق األنفس وجعل لكم األرض فعليها 

 (48)«. فاقضوا حاجتكم 
 إايكم وحمقرات الذنوب عشر:التاسع 

هللا صلى هللا عليه وسلم إايكم وحمقرات الذنوب كقوم نزلوا يف  قال رسول عن سهل بن سعد قال
بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حىت أنضجوا خبزهتم وإن حمقرات الذنوب مىت يؤخذ هبا 

 (49()صاحبها هتلكه
 والتمادحإايكم  العشرون:

عن معبد اجلهين قال كان معاوية قلما حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا ويقول 
هؤالء الكلمات قلما يدعهن أو حيدث هبن يف اجلمع عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال من يرد 
هللا به خريا يفقه يف الدين وإن هذا املال حلو خضر فمن أيخذه حبقه يبارك له فيه وإايكم 

 (50)." والتمادح فإنه الذبح
  

                                                             
 يف صحيح اجلامع . 2682قال األلباين )حسن( انظر حديث رقم:  - 47
، رقم 5/255(، والبيهقي )867، رقم 2/34(، والطرباين يف الشاميني )2567، رقم 3/27أخرجه أبو داود ) - 48

 (61/ ص  1)ج -خمتصرة -( . السلسلة الصحيحة 10115
 ( 151، 70/ 6اللفظ له ) و  أمحدو  (2497ابن حبان )و  (4243ابن ماجه )و  (303/  2أخرجه الدارمي ) - 49

 2731(و صححه األلباين يف الصحيحة ح  1/  176/  7ابن عساكر يف " اتريخ دمشق " ) و 
(، 815، رقم 19/350(، والطرباين )3/72( . وأخرجه أيًضا: ابن قانع )16883، رقم 4/92أخرجه أمحد ) - 50

قال األلباين يف ( و 279/  2( . أخرجه الطحاوي يف " املشكل " )10307، رقم 7/280والبيهقي يف شعب اإلميان )
 :194/  3" السلسلة الصحيحة " 
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 وكثرة الضحك إايكم-احلادي العشرون 
قلت اي رسول هللا أوصين ......وعن أيب ذر رضي هللا عنه قال  

 قال أوصيك بتقوى هللا فإهنا زين ألمرك كله
 قلت اي رسول هللا زدين

قال عليك بتالوة القرآن وذكر هللا عز وجل فإنه ذكر لك يف السماء ونور لك يف 
  ..........األرض

 قلت اي رسول هللا زدين
 قال وإايك وكثرة الضحك فإنه مييت القلب ويذهب بنور الوجه

 قلت زدين
 قال قل احلق وإن كان مرا

 قلت زدين
 (51)..الئمقال ال ختف يف هللا لومة 

 والظن فإن الظن العشرون: إايكمو الثاين 
عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إايكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال 

 (52إخواان )جتسسوا وال حتسسوا وال تنافسوا وال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا 
 إايكم والدخول على النساء- :والعشرونالثالث 

هللا عليه وسلم قال إايكم والدخول على النساء فقال رجل عن عقبة بن عامر أن رسول هللا صلى 
 (53من األنصار اي رسول هللا أفرأيت احلمو قال احلمو املوت)

 إايكم و الفحش :والعشرونالرابع 
 (54)فإن الفحش لو كان رجال لكان رجل سوء " ،والفحش والفحش إايك" اي عائشة إايك 

                                                             
قال الشيخ األلباين يف صحيح الرتغيب: مكان النقاط فقرات ال تصح و  (1057أخرجه الطرباين يف "الصغري" ) - 51

 .رواه أمحد والطرباين وابن حبان يف صحيحه واحلاكم واللفظ له وقال صحيح اإلسناد   ( وهي يف الضعيف
وابن ماجة وأخرجه أبو داود  8/10( ومسلم )8/23( والبخاري )1442وعبد بن محيد )2/277)أخرجه أمحد  52

 (.1927(. والرتمذي )4882)
 (.1171( والرتمذي )7/7( ومسلم )7/48( والبخاري )1645( والدارمي )4/149أخرجه أمحد ) - 53
 .2631غيب والرتهيب: وصحيح الرت  ،537انظر الصحيحة:  ،(259رواه العقيلي يف " الضعفاء " ) - 54
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 واخليالء والعشرون: إايكاخلامس 
أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فإذا هو جالس مع أصحابه قال  بن سليم أو سليم قالعن جابر 

فقلت أيكم النيب صلى هللا عليه وسلم قال فإما أن يكون أومأ إىل نفسه وإما أن يكون أشار إليه 
القوم قال فإذا هو حمتب بربدة قد وقع هدهبا على قدميه قال فقلت اي رسول هللا أجفو عن أشياء 

لمين قال اتق هللا عز وجل وال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك يف إانء املستسقي فع
وإايك واملخيلة فإن هللا تبارك وتعاىل ال حيب املخيلة وإن امرؤ شتمك وعريك أبمر يعلمه فيك فال 

 (55)تعريه أبمر تعلمه فيه فيكون لك أجره وعليه إمثه وال تشتمن أحدا.
 وإسبال اإلزار إايكرون: والعشالسادس 

عن أيب جري جابر بن سليم قال رأيت رجال يصدر الناس عن رأيه ال يقول شيئا إال صدروا عنه 
قلت من هذا قالوا هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت عليك السالم اي رسول هللا مرتني قال 

عليك قال قلت أنت رسول هللا ال تقل عليك السالم فإن عليك السالم حتية امليت قل السالم 
قال أان رسول هللا الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها 
لك وإذا كنت أبرض قفراء أو فالة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد إيل قال 

ل وال حتقرن شيئا من ال تسنب أحدا قال فما سببت بعده حرا وال عبدا وال بعريا وال شاة قا
املعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من املعروف وارفع إزارك إىل نصف 
الساق فإن أبيت فإىل الكعبني وإايك وإسبال اإلزار فإهنا من املخيلة وإن هللا ال حيب املخيلة وإن 

 (56ذلك عليه.) امرؤ شتمك وعريك مبا يعلم فيك فال تعريه مبا تعلم فيه فإمنا وابل
 ومسرا أول الليل إايكم: والعشرونالسابع 

قال حدثنا العالء بن بدر عمن مسع سلمان قول إايكم ومسرا أول الليل فإنه مهدنه أو مذهبه 
 (57آلخرة فمن فعل ذلك فليصل ركعتني قبل أن أيوي إىل فراشه.()

  
                                                             

اآلحاد واملثاين البن  (486/ ص  5)ج  -السنن الكربى للنسائي و   19715 ح ( 63/  5أخرجه أمحد )  - 55
رواه و  1017رواه املروزي يف " زوائد الزهد " ) و   7819 البيهقي يف الشعب حو  (388/ ص  3)ج  -أيب عاصم 

 770صححه األلباين يف الصحيحة ح و  ( 1208رقم  767الطيالسي ) ص 
(و صححه األلباين يف الصحيحة  66األمساء " ) ص و  الدواليب يف " الكىنو  ( 179/  2أخرجه أبو داود )  - 56
 1109ح

 (563/ ص  1)ج  -( مصنف عبد الرزاق 181/ ص  2)ج  -مصنف ابن أيب شيبة  - 57
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 والذنوب اليت ال تغفر الغلول إايك-والعشرون الثامن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إايك والذنوب  قال: قالوروي عن عوف بن مالك رضي هللا عنه 

اليت ال تغفر الغلول فمن غل شيئا أيت به يوم القيامة وآكل الراب فمن أكل الراب بعث يوم القيامة 
ن من املس جمنوان يتخبط مث قرأ الذين أيكلون الراب ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطا

(58) 
 إايكم والتنعم فإن عباد هللا ابملتنعمني  :التاسع و العشرون

وعن معاذ بن جبل رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا بعث به إىل اليمن قال له 
 (59إايك والتنعم فإن عباد هللا ليسوا ابملتنعمني )

 الشرك وزي أهل إايكم :الثالثون
كتب إلينا عمر وحنن أبذربيجان اي عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك وال من كد عن أيب عثمان قال  

أبيك وال من كد أمك فأشبع املسلمني يف رحاهلم مما تشبع منه يف رحلك وإايكم والتنعم وزي أهل 
 الشرك ولبوس احلرير

هللا صلى فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن لبوس احلرير قال إال هكذا ورفع لنا رسول 
 هللا عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما

قال زهري قال عاصم هذا يف الكتاب قال ورفع زهري إصبعيه حدثين زهري بن حرب حدثنا جرير بن 
عبد احلميد ح و حدثنا ابن منري حدثنا حفص بن غياث كالمها عن عاصم هبذا اإلسناد عن النيب 

 (60له  ()صلى هللا عليه وسلم يف احلرير مبث
 البصرة وسكىن  إايك- احلادي والثالثون 

" اي أنس إن الناس ميصرون أمصارا فإن مصرا  :وعن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
وكألها وخنيلها وسوقها  (61)البصرة فإن أنت مررت هبا أو دخلتها فإايك وسباخها :منها يقال له

                                                             
حسنه و  (1 79 -1 8/78واخلطيب يف "التاريخ " )(، 100/ 60/ 18أخرجه الطرباين يف "املعجم الكبري" ) 58

 1862األلباين يف صحصح الرتغيب ح 
األلباين حسنه و  (312/ ص  5)ج  -إطراف املسند املعتلي أبطراف املسند احلنبلي  21089أخرجه أمحد ح  - 59

 (246/ ص  2)ج  -صحيح الرتغيب والرتهيب يف 
(، 1721(، والرتمذي رقم )4042(، وأبو داود رقم )2069ومسلم رقم ) 241 - 239/  10رواه البخاري  - 60

 .202/  8والنسائي 
ُلوحة وال تكاُد تُ ْنِبت إال بعَض الشَجر - 61

ُ
باُخ: مجع َسَبخة وهي األرُض اليت تْعُلوها امل  السِّ
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يكون هبا خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون ويصبحون قردة وابب أمرائها وعليك بضواحيها فإنه 
 (62وخنازير " )

 و إايكم و الكذب فإن الكذب يهدي -الثاين و الثالثون 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليكم ابلصدق فإن الصدق يهدي إىل الرب  :عن عبد هللا قال

وإن الرب يهدي إىل اجلنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند هللا صديقا 
وإايكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار وما يزال الرجل 

 (63كتب عند هللا كذااب ()يكذب ويتحرى الكذب حىت ي
صلى هللا عليه إايكم و الدجالني الذين يكذبون على إمام املرسلني  -الثالث و الثالثون 

 -وسلم
مسلم بن يسار أنه مسع أاب هريرة يقوال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكون يف آخر الزمان  

ال آابؤكم فإايكم وإايهم ال يضلونكم دجالون كذابون أيتونكم من األحاديث مبا مل تسمعوا أنتم و 
 ((64يفتنونكم( )وال 

 وكرائم أمواهلم واتق الثالثون فإايكالرابع و 
إنك » ، ملا بعث معاذا إىل اليمن، قال:   -هللا عليه وسلم  صلى-النىب، عن ابن عباس، أن 

تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة هللا، فإذا عرفوا هللا، فأخربهم أن هللا 
قد فرض عليهم مخس صلوات ىف يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم زكاة 

أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا هبا فخذ منهم، وتوق كرائم أموال من أمواهلم، تؤخذ من 
 (65().«الناس 

  
                                                             

  7859( // صحيح اجلامع )  5433يح، املشكاة ) صححه األلباين :   يف صحو   3753 أخرجه أبو داود ح - 62
( 1971، رقم 4/347(، والرتمذي )2607، رقم 4/2013(، ومسلم )3638، رقم 1/384أخرجه أمحد ) - 63

، رقم 1/140( . وأخرجه أيًضا: البخاري يف األدب املفرد )274، رقم 1/508وقال: حسن صحيح . وابن حبان )
 . (513، رقم 2/39(، والشاشى )386

( وقال: صحيح على شرطهما . وأخرجه أيًضا: 351، رقم 1/184(، واحلاكم )6، رقم 1/12أخرجه مسلم ) - 64
 ( .6766، رقم 15/167(، وابن حبان )6384، رقم 11/270(، وأبو يعلى )8250، رقم 2/321أمحد )

وأبو داود ) (  38 - 37/  1( ومسلم )  51/  8 285 - 282، 255، 207/  3أخرجه البخاري )  - 65
( وأبو عبيد يف " األموال " )  1783( وابن ماجه )  330/  1( والنسائي )  122/  1( والرتمذي )  1574
 ( 233/  1( وأمحد )  101/  4( والبيهقي )  1084
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 وإايك والفرار من الزحف والثالثون:اخلامس 
عن معاذ قال أوصاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعشر كلمات قال ال تشرك ابهلل شيئا وإن 
قتلت وحرقت وال تعقن والديك وإن أمراك أن خترج من أهلك ومالك وال ترتكن صالة مكتوبة 
متعمدا فإن من ترك صالة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة هللا وال تشربن مخرا فإنه رأس كل 

شة وإايك واملعصية فإن ابملعصية حل سخط هللا عز وجل وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس فاح
وأنفق على عيالك من طولك وال ترفع عنهم وإايك والفرار من الزحف مواتن وأنت فيهم فاثبت 

 ( 66عصاك أداب وأخفهم يف هللا.()
 إايكم وقيل وقال ومنع وهات :والثالثونالسادس 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إايكم وقيل وقال ومنع وهات ووأد  عن املغرية بن شعبة
 (67البنات وعقوق األمهات وإضاعة املال )

 واحلوم البقرإايكم  :والثالثونالسابع 
أبلبان البقر فإهنا دواء و  عليكمعبد هللا بن مسعود، عن أبيه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، "

 (68داء( )و حلومها فإن حلومها  وإايكم  شفاء!أمساهنا فإهنا 
 والغبرياء فإهنا ثلث مخر العامل  وإايكم والثالثون: الثامن 

 القنني،عن قيس بن سعد بن عبادة مرفوعا: " إن ريب تبارك و تعاىل حرم علي اخلمر و الكوبة و 
 (69و إايكم والغبرياء فإهنا ثلث مخر العامل "()

 والنذرإايكم  :والثالثونالتاسع 
" إايكم  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :عن عبد هللا بن سعيد عن جده عن أيب هريرة قال

 (".70والنذر ، فإن هللا ال ينعم نعمة على الرشا ، وإمنا هو شئ يستخرج به من البخيل ()
                                                             

(وقال األلباين يف صحيح الرتغيب 156، رقم 20/82(، والطرباين )22128، رقم 5/238أخرجه أمحد ) - 66
 ( ) حسن لغريه (138 /1والرتهيب )

 930حديث رقم:  393/  ص 20( الطرباين يف معجمه الكبري ج 176/ ص  37)ج  -مسند أمحد  - 67
(، قال 4058، رقم 3/28( وقال: صحيح اإلسناد . والديلمى )8232، رقم 4/448أخرجه أيًضا: احلاكم ) -- 68

  صحيح اجلامع .يف 4060( قال األلباين) صحيح ( انظر حديث رقم: 4/348املناوى )
قال شعيب األرنؤوط: حسن لغريه دون قوله: " فإهنا ثلث مخر العامل " وهذا إسناد و  15519أخرجه امحد ح  - 69

 ضعيف
 (494/ ص  3)ج  -مصنف ابن أيب شيبة  - 70
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 وبيع احملفالت إايكم-األربعون 
إايكم وبيع احملفالت فإهنا خالبة ، وال  :قال يل عبد هللا :عن األعمش عن خيثمة عن األسود قال

 ( 71حتل اخلالبة ملسلم.)
 و اخر دعواان ان محد هلل رب العاملني 

  

                                                             
/  ص 5( البيهقي يف سننه الكربى ج 14865أخرجه عبد الرزاق ) -(94/ ص  5)ج  -مصنف ابن أيب شيبة  71

 10493حديث رقم:  318
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 السرية الذاتية للمؤلف

 االسم/ السيد مراد عبد العزيز سالمة 

 مصر العربية/ حمافظة البحرية مركز شرباخيت قرية فرنوى  مجهورية

 01069835268م/

  والدعوة اإلسالميةؤهل / ليسانس أصول الدين امل

 املصرية  وخطيب ومدرس ابألوقاف إمامالوظيفة /

 وأساتذته شيوخه

 ابلغا يف التأثري فيه  أثرا وكان هلمالشريف  األزهرمن علماء  كوكبة كرمية  أيديتلقى العلم على 

 أصول الدين بطنطا  وعلومه بكليةكتور إبراهيم سالمة أستاذ التفسري د ال األستاذ-1

 الدكتور صفوت الصافورى أستاذ الدعوة  األستاذ-2

 حسني خطاب أستاذ الدعوة ابلكلية الدكتور  األستاذ-3

 و النقد  األدبأستاذ  –رمحه هللا –الدكتور صفوت زيد  األستاذ-4

 األستاذ الدكتور عبد هللا النجار أستاذ الفقه املقارن -5

 األستاذ الدكتور عبد هللا السمان أستاذ اللغة العربية -6

 سعيد الصاوي أستاذ الدعوة اإلسالمية  األستاذ الدكتور-7

 شيوخه من خارج اجلامعة  أما

 وفن التحقيقمقدمة ابن الصالح  يديه وأخذت على–العالمة جمدي فتحي السيد  الشيخ-1
  والتخريج

 مسجد الشهداء بطنطا  واحلكم منيديه شرح جامع العلوم  وأخذت علىسامح قنديل  الشيخ-2

 يديه شرح كتاب مدارج السالكني  وأخذت علىحممد حسني يعقوب  الشيخ-3
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 يديه شرح كتاب احلب يف هللا  وأخذت علىامحد فريد  الشيخ-4

 اإلنتاج العلمي

 :مصنفات عرب دور النشر املصرية منها ونشر لهطبع 

 ابإلسكندرية  اإلمياندار 

  واجملتمعيف حياة الفرد  الالمباالة-1

 صور مشرقة من الثبات على اإلميان -2

 املوت والعلماء عنداألنبياء من وصااي  صور-3

 حماوالت الغتيال النيب صلى هللا وسلم  عشر-4

 وقد أصدرت يل عدة كتب ابإلسكندرية ودار العاملية  -

 خيال  وحقيقة ال املؤامرة عقيدة فكرة-5

  واملسلمني اإلسالماملوحدين خبياانت الشيعة على  تبصرة-6

 النفوس األربعة ابألخطار  تذكرة-7

 يف تربية األبناء  أخطاؤان-8

 ابن رجب وقد أصدرت يل عدة كتب دار-

 اآلذان أبحكام و آداب األذان  تشنيف-9

 الشيطان كأنك تراه  10

 فوائد الزواج و أسرار السعادة الزوجية 11

 ملاذا نصوم رمضان 12

 يومئذ يفرح الصائمون  13
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 التقوى  دار

  واملواعظحتفة الواعظ للخطب  14*

 خلف القضبان  وعلماء وقضاةأنبياء  15

 املكتبة املرادية 

 و اعتقاد و عزة  إميانهزة غزة هزة -16

 و املظاهرات و االعتصام  األضراباللثام عن حقيقة وحكم  كشف-17

 األربعني املرادية  منت-18

 القدمي واإلرهاب العاملي مقارنة برمحة اإلسالم وعدله العهد-19

 املخطوط

 :مخسني مصنفا مل يتم طبعها منهامن يقرب  ويوجد ما

  والنيب جييب* النسوة يسألن 

 *اجلامع ألسباب املوانع 

  وتفريط اخللف* حرص السلف 

 القران الكرمي والفائزون يف* الفوز 

  والتغيري املنشود* الدر املنضود يف اإلصالح 

 والعلماء ألبنائهموصية من وصااي األنبياء  500*

 * رحلة الشيطان مع بين اإلنسان من البداية حىت النهاية  

 * العقد الثمني من درر اليقني

 * شرح األربعني املرادية 
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 ماء زمزم  وفضائل من خصائص *السيل العرمرم 

 األنبياء والصاحلني *قصص الشيطان مع

 * الصواعق الرابنية للقضاء على فوضى البلطجية 

 خلفاء وملوك ورؤساء خلف القضبان  *

 * ديوان حلن اخللود يف الشهادة و الشهيد

 *رسالة عاجلة إىل من فاته احلج

 *الف ليلة و ليلة من ليايل األنبياء و العلماء و اخللفاء 

 

 

 


