األربعون
يف
األمثال
أليب افقامن
ظدكان بن حسغ بن أمحد ادصؼري

2

األربعون يف األمثال

مسجد األلباني

دار السالم
كتاب وسنة على فهم سلف األمة

3

األربعون يف األمثال

بسم اهلل افرمحن افرحقم
مقدمة

إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـه وكستغػره وكعوذ باهلل من رشور أكػسـا
ومن شقئات أعاملـا من هيده اهلل فال مضل له ومن يضؾل فال هادي له
وأصفد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأصفد أن حمؿدً ا عبده
ورشوله ،فنن خر الؽالم كالم اهلل وخر اهلدي هدي حمؿد صذ اهلل
عؾقه وشؾم ورش األمور حمدثاهتا وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة
وكل ضاللة يف الـار.
﴿يا أهيا افذين آمـوا اتؼوا اهلل حق تؼاته وال متوتن إال وأكتم مسؾؿون﴾
﴿يا أهيا افـاس اتؼوا ربؽم افذي خؾؼؽم من كػس واحدة وخؾق مـفا
زوجفا وبث مـفام رجاال ـثرا وكساء واتؼوا اهلل افذي تساءفون به
واألرحام إن اهلل ـان ظؾقؽم رؿقبا﴾ ﴿يا أهيا افذين آمـوا اتؼوا اهلل وؿوفوا
ً
ؿوال شديدً ا يصؾح فؽم أظامفؽم ويغػر فؽم ذكوبؽم ومن يطع اهلل
ظظقام﴾.
ورشوفه ؾؼد ؾاز ؾوزًا ً
أما بعد:
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فقؼول اهلل تعاىل ﴿ :وتؾك األمثال كض رهبا فؾـ اس وم ا يعؼؾف ا إال
افعادون ﴾.
تتبرا﴾.
وقال اهلل تعاىل﴿ :وـال رضبـا فه األمثال وـال تزكا ً
وقال اهلل تعاىل﴿ :ورضبـا فؽم األمثال﴾ .
فؿام حث اهلل عذ العؾم به ومدح العادني به وأكثر من ذكره يف كتابهه
وعذ لسان كبقه  هلو ادثل الهيي يؼهرا ادعـهى ويػفهم ادهراد ويمكهد
ادطؾوا وهو من ادطؾوا ففؿه واشتـباط الػوائد مـه .
فعؾم األمثال من عؾم العربقة ادفم.
وبعض األصقاء ال تعرف إال بؿثاهلا كالؼراضني بهام شهلل البهحابة
رشول اهلل ﷺ عـفام قال :مثل اجلبؾني العظقؿني.
وهيه بعض االحاديث غي االمثال اختنهتا من كتاا مبسهوط يف
الباا واهلل ادستعان.
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)1

باب مثل العله الذي بعث بى رسول اهلل ﷺ

روى اإلمام البخاري رمحه اهلل )79( :

ّبي ﷺ قال" :مثل ما بعثـي اهلله به من افغقث افؽثر
عن أيب موشى عن الـ ّ
أصاب ً
أرضا ؾؽان مـفا كؼ هق ٌة ؿبؾت اداء ؾلكبتت افؽ

وافعب ا افؽث ر

وـاكت مـفا أجادب أمسؽت اداء ؾـػع اهلله هب ا اف هـ اس ؾؼ بوا وش ؼوا
اء وال
وزرظوا وأصابت مـفا ضائػ ًة أخرى إ هك ام ي ي ؿقع ٌ
ان ال متس ك م ً
تـبت ـ ً ؾذفك مثل من ؾؼه يف دين اهلله وكػعه ما بعثـي اهلله به ؾعؾم وظ هؾم
رأشا ومل يؼبل يدى اهلله ا هفذي أرشؾت به".
ومثل من مل يرؾع بذفك ً
باب أمثال رسول اهلل ﷺ وأمتى

)2

روى اإلمام البخاري) 3273( :
عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عـفام قال :قال الـبي ﷺ  :مثع ومث ل
ـرجل بـى دارا ؾلـؿؾفا وأحسـفا إال موضع ٍ
ٍ
فبـة ؾجعل افـ اس
األكبقاء
ً
يدخؾوهنا ويتعجبون ويؼوفون فوال موضع افؾبـة.

)3

روى اإلمام البخاري)366/ 11( :
عن أيب هريرة ريض اهلل عـه أن رشول اهلل ﷺ قال" :إن م ثع ومث ل
ٍ
رجل بـى بقتًا ؾلحسـه وأمجؾه إال موضع فبـ ٍة م ن
األكبقاء من ؿبع ـؿثل
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ٍ
زاوية ؾجعل افـاس يطوؾون به ويعجبون فه ويؼوفون يال وضعت ي ذه
افؾبـة ؿال ؾلكا افؾبـة وأكا خاتم افـبقغ".
)4

مثل آخز

روى اإلمام البخاري)238/ 11( :

عن أيب هريرة ريض اهلل عـه أكهه شهؿر رشهول اهلل ﷺ يؼهول "م ثع
ٍ
كارا ؾجعل افػراش ويذه افدواب تؼ ع
ومثل افـاس ـؿثل
رجل اشتوؿد ً
يف افـار" .
مثل آخز

)5

روى اإلمام البخاري)126/ 23( :
عن أيب موشى قال  :قال رشول اهلل ﷺ  ":مثع ومثل م ا بعثـ ي اهلل
ٍ
ؿوما ؾؼال رأيت اجلقش بعقـي وإين أك ا افـ ذير افعري ان
ـؿثل
رجل أتى ً
ؾافـجاء افـجاء ؾلضاظته ضائػ ٌة ؾلدجلوا ظذ مفؾفم ؾـجوا وـذبت ه ضائػ ٌة
ؾصبحفم اجلقش ؾاجتاحفم".

)6

مثل آخز

روى اإلمام البخاري)127/ 23( :
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عن أيب هريرة ريض اهلل عـه أكه شؿر رشول اهلل ﷺ يؼول ":إكام مثع
ومثل افـاس ـؿثل رج ٍل اش توؿد ك ًارا ؾؾ ام أض اءت م ا حوف ه جع ل
افػراش ويذه افدواب افت ي تؼ ع يف افـ ار يؼع ن ؾقف ا ؾجع ل يـ زظفن
ويغؾبـه ؾقؼتحؿن ؾقفا ؾلكا آخ ذ بحج زـم ظ ن افـ ار وي م يؼتحؿ ون
ؾقفا".
)7

مثل آخز

روى اإلمام البخاري ) 6743( :عن أيب موشى  ،عن الـبي ﷺ قال:
ٍ
ؿوم ا ؾؼ ال ي ا ؿ وم إين
« إكام مثع ومثل ما بعثـي اهلل به ـؿثل
رجل أت ى ً
رأيت اجلقش بعقـي وإين أكا افـذير افعريان ؾافـج اء ؾلضاظ ه ضائػ ٌة م ن
ؿومه ؾلدجلوا ؾاكطؾؼوا ظذ مفؾفم ؾـجوا وـذبت ضائػ ٌة مـفم ؾلص بحوا
مؽاهنم ؾصبحفم اجلقش ؾليؾؽفم واجتاحفم ؾذفك مث ل م ن أض اظـي
ؾاتبع ما جئت به ومثل من ظصاين وـذب بام جئت به من احلق ».
باب مثل رسول اهلل ﷺ

)8

روى اإلمام مسؾم  -رمحه اهلل ) 336( :-
ٍ
عؿهرو قهاال :دها كزله { وأكهير
عن قبقبة بن ادخارق وزهر بن
ٍ
ٍ
جبهل فعهال
رضهؿة مهن
عشرتك األقربني }قال اكطؾق كبي اهلل ﷺ إىل
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كيير إكام مثيل ومثؾؽم كؿثهل
أعالها
حجرا ثم كادى يا بـي عبد مـافاه إين ٌ
ً
ٍ
رجل رأى العدو فاكطؾق يربل أهؾه فخم أن يسهبؼوه فجعهل هيتها يها
صباحاه.
مثل حياء رسول اهلل

)9

روى اإلمام البخاري) 3298( :
ٍ
شعقد اخلدري ريض اهلل عـه قال:كان الـبهي ﷺ أصهد حقها ًء
عن أيب
من العيراء يف خدرها.
مثلى  يف اخلطبى

 )13روى اإلمام مسؾم  -رمحه اهلل )359/ 4( : -
عن جابر بن عبد اهلل قهال :كهان رشهول اهلل ﷺ إذا خطه امحهرت
ٍ
جهقش يؼهول صهبحؽم
عقـاه وعال صوته واصتد غضبه حتى كلكه مـير
ومساكم ويؼول بعث أكا والساعة كفاتني ويؼهرن بهني إصهبعقه السهبابة
والوشطى ويؼول أما بعد فنن خر احلديث كتاا اهلل وخر اهلدى ههدى
ٍ
ٍ
بدعهة ضهالل ٌة ثهم يؼهول أكها أوىل بؽهل
حمؿد ورش األمور حمدثاهتا وكل
ٍ
مممن من كػسه من ترك ً
ماال فألهؾه ومن ترك ديـًا أو ضقا ًعا فنيل وعيل.
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مثل مكانة رسول اهلل ﷺ بني األنبياء

 )11روى اإلمام مسؾم  -رمحه اهلل ) 4237( :

عن أيب هريرة عن الـبي ﷺ قال :مثع ومثل األكبق اء ـؿث ل رج ٍل بـ ى
بـقاكًا ؾلحسـه وأمجؾه ؾجعل افـاس يطقػ ون ب ه يؼوف ون م ا رأيـ ا بـقا ًك ا
أحسن من يذا إال يذه افؾبـة ؾؽـت أكا تؾك افؾبـة).
 )12روى اإلمام البخاري رمحه اهلل)3271( :
عن أيب هريرة ريض اهلل عـه أن رشول اهلل ﷺ قال:إن مثع ومثل األكبق اء
ٍ
رجل بـى بقتًا ؾلحسـه وأمجؾه إال موض ع فبـ ٍة م ن زاوي ٍة
من ؿبع ـؿثل
ؾجعل افـاس يطوؾون به ويعجبون فه ويؼوفون يال وضعت يذه افؾبـ ة
ؿال ؾلكا افؾبـة وأكا خاتم افـبقغ) .ورواه مسؾم (.)2286
 )13روى اإلمام البخاري رمحه اهلل )22( :
عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عـفام قال  :قال الـبي ﷺ"  :م ثع ومث ل
األكبقاء ـرجل بـى دارا ؾلـؿؾفا وأحسـفا إال موضع فبـة ؾجعل افـ اس
يدخؾوهنا ويتعجبون ويؼوفون فوال موضع افؾبـة".
 )14روى اإلمام مسؾم رمحه اهلل ) 2287 ( :
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عن جابر عن الـبي ﷺ  :قال مثع ومثل األكبق اء ـؿث ل رج ل بـ ى دارا
ؾلمتفا وأـؿؾفا إال موضع فبـة ؾجعل افـاس يدخؾوهنا ويتعجب ون مـف ا
ويؼوفون فوال موضع افؾبـة قال رشول اهلل ﷺ ؾلكا موضع افؾبـ ة جئ ت
ؾختؿت األكبقاء.
قال اهلل تعاىل{:أمل تر ـق

باب مثل املؤمن

ٍ
جرة ضقب ٍة
رضب اهلل م ًثال ـؾؿ ًة ضقب ًة ـب

ثابت وؾرظفا يف افسامء}
أصؾفا ٌ
 )15روى اإلمام البخاري رمحه اهلل )6311( :
عن عبد اهلل بن عؿر أن رشول اهلل ﷺ قال « :إن م ن افب جر ص جر ًة ال
يسؼط ورؿفا ويي مثل ادسؾم حدثوين ما ي ي » فوقهر الـهاس يف صهجر
البادية ووقر يف كػيس أهنها الـخؾهة قهال عبهد اهلل فاشهتحقق فؼهالوا يها
رشول اهلل ﷺ أخزكا هبا فؼال رشول اهلل ﷺ « يي افـخؾة » قال عبد اهلل
فحدث أيب بام وقر يف كػيسه فؼهال ألن تؽهون قؾتفها أحه إيل مهن أن
يؽون يل كيا وكيا.
رواه مسؾم ()2586
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مثل املؤمنني

 )16روى اإلمام البخاري رمحه اهلل )5665( :
عن الـعامن بن بشهر يؼهول  :قهال رشهول اهلل ﷺ  « :ت رى اد ممـغ يف
ترامحفم وتواديم وتعاضػفم ـؿثل اجلسد إذا اصتؽى ظض وا ت داظى ف ه
شائر جسده بافسفر واحلؿى ».
[أخرجه مسؾم رقم ]2586
 )17وروى اإلمام مسؾم رمحه اهلل )2586( :
عن الـعامن بن ٍ
بشر قال قال رشول اهلل ﷺ « :مث ل اد ممـغ يف ت واديم
وترامحفم وتعاضػفم مثل اجلسد إذا اصتؽى مـه ظض ٌو ت داظى ف ه ش ائر
اجلسد بافسفر واحلؿى ».رواه البخاري ()6311
مثل املؤمن كنثل الكطعة من الذّهب وكنثل النّحلة

 )18روى اإلمام أمحد ( :ج  / 11ص )457

عن عبد اهللّ بن ٍ
إن اهلله ي بغض افػح ش
عؿرو عن رشول اهللّ ﷺ« :ؿال ه
وافتهػحش وا هفذي كػس ٍ
افس اظة ح هت ى ن هون األم غ
ه
حمؿد بقده ال تؼ وم ه
ه
هػحش وؿطقع ة األرح ام وش وء
ويممتن اخلائن حتهى يظفر افػحش واف ت ه
إن مثل ادممن فؽؿثل افؼطعة من اف هذيا
حمؿ ٍد بقده ه
اجلوار وا هفذي كػس ه
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إن مث ل
حمؿ ٍد بق ده ه
تغر ومل تـؼص وا هفذي كػس ه
كػخ ظؾقفا صاحبفا ؾؾم ه
ادممن فؽؿثل افـهحؾة أـؾت ض هق ًبا ووضعت ض هق ًبا ووؿعت ؾؾ م تؽ

ومل

ً
حوضا ما بغ كاحقتقه ـام ب غ أيؾ ة إػ م هؽ ة أو
إن يل
تػسد ؿال وؿال أال ه
وإن ؾقه من األباريق مثل افؽواـا يو أصده ً
بقاضا
ؿال صـعاء إػ ادديـة ه
من اف هؾبن وأحذ من افعسل من رشب مـه مل يظؿ ل بع ديا أب دً ا ؿ ال أب و
شزة ؾلخذ ظبقد اهلله بن ٍ
زياد افؽتاب ؾجزظت ظؾقه ؾؾؼقـي حيقى بن يعؿر
ؾبؽوت ذفك إفقه ؾؼال واهلله ألك ا أحػ ظ ف ه مـه ي فس ٍ
ورة م ن افؼ رآن
شواء».
ؾحده ثـي به ـام ـان يف افؽتاب
ً
مثل املؤمن والبالء

 )19روى اإلمام البخاري)5212( :
عن أيب هريرة ريض اهلل عـه قال :قال رشهول اهلل ﷺ« :مث ل اد ممن
ـؿثل اخلامة من افزرع من حقث أتتفا افريح ـػلهتا ؾ نذا اظت دفت تؽػ ل
بافبالء وافػاجر ـاألرزة صامء معتدف ًة حتى يؼصؿفا اهلل إذا صاء».
ورواه اإلمام مسؾم  -رمحه اهلل  )5325 ( :-عن كع ٍ .
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)23

مثل أجز الكزآن

روى اإلمام مسؾم  -رمحه اهلل ) 1337( :-

عن أيب أمامة الباهيل قال :شؿع رشول اهلل ﷺ يؼول « :اؿرءوا افؼ رآن
ؾنكه يليت يوم افؼقامة صػق ًعا ألصحابه اؿرءوا افزيراوين افبؼرة وشورة آل
ظؿران ؾنهنام تلتقان يوم افؼقامة ـلهنام ؽاممتان أو ـلهنام ؽقايت ان أو ـ لهنام
ؾرؿان من ٍ
ضر صواف حتاجان ظن أصحاهبام اؿ رءوا ش ورة افبؼ رة ؾ نن
أخذيا برـ ٌة وترـفا ح ٌة وال تستطقعفا افبطؾة».
باب مثل الناس والكزآن

 )21روى اإلمام البخاري رمحه اهلل )4732( :

عن أيب موشى األصعري عن الـبي ﷺ قال « :مث ل اف ذي يؼ رأ افؼ رآن
ـاألترجة ضعؿفا ضقا ورحيفا ضقا  .واف ذي ال يؼ رأ افؼ رآن ـ افتؿرة
ضعؿفا ضقا وال ريح هلا ومثل افػاجر افذي يؼرأ افؼرآن ـؿث ل افرحياك ة
رحيفا ضقا وضعؿفا مر ومثل افػاجر افذي ال يؼرأ افؼرآن ـؿثل احلـظؾة
ضعؿفا مر وال ريح هلا ».
أخرجه مسؾم رقم []797
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باب مثل البيت الذي يذكز اهلل فيى والذي ال يذكز اهلل فيى

 )22روى اإلمام البخاري رمحه اهلل :)6437( :

عن أيب موشى ريض اهلل عـه قال :قال الـبي ﷺ« :مثل افذي ي ذـر رب ه
وافذي ال يذـر ربه مثل احلي وادقت» .رواه مسؾم ()779
باب مثل صاحب الكزآن

 )23روى اإلمام البخاري رمحه اهلل ) 4644 (:

عن عبد اهلل بن مسعود قال :قال الـبي ﷺ « :بئس ما ألحديم أن يؼ ول
كسقت آية ـقت وـقت بل كيس واشتذـروا افؼرآن ؾنكه أصد تػص ًقا م ن
صدور افرجال من افـعم».
 )24روى اإلمام البخاري رمحه اهلل ]4643[ )445 / 15 (:
عن ابن عؿر ريض اهلل عـفام أن رشهول اهلل ﷺ قهال:إك ام مث ل ص احا
افؼرآن ـؿثل صاحا اإلبل ادعؼؾة إن ظايد ظؾقفا أمسؽفا وإن أضؾؼف ا
ذيبت.
مثل الكزآن والنيب ﷺ

 )25روى اإلمام البخاري رمحه اهلل )6852(( :
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عن جابر بن عبد اهلل يؼول  « :جاءت مالئؽة إػ افـبي ﷺ ويو ك ائم
ؾؼال بعضفم إكه كائم وؿال بعضفم إن افعغ كائؿة وافؼؾا يؼظان ؾؼافوا
إن فصاحبؽم يذا مثال ؾارضبوا فه م ثال ؾؼ ال بعض فم إك ه ك ائم وؿ ال
بعضفم إن افعغ كائؿة وافؼؾا يؼظان ؾؼافوا مثؾه ـؿثل رج ل بـ ى دارا
وجعل ؾقفا ملدبة وبعث داظقا ؾؿن أجاب افداظي دخل افدار وأـل م ن
ادلدبة ومن مل جيا افداظي مل ي دخل اف دار ومل يلـ ل م ن ادلدب ة ؾؼ افوا
أوفويا فه يػؼففا ؾؼال بعضفم إكه ك ائم وؿ ال بعض فم إن افع غ كائؿ ة
وافؼؾا يؼظان ؾؼافوا ؾافدار اجلـة وافداظي حمؿد ﷺ ؾؿن أض اع حمؿ دا
ﷺ ؾؼد أضاع اهلل ومن ظىص حمؿدا ﷺ ؾؼد ظىص اهلل وحمؿ د ﷺ ؾ ر
بغ افـاس ».
مثل الصزاط املستكيه

 )26روى اإلمام أمحد رمحه اهلل)16976( :

عن الـواس بن شؿعان األكباريى عهن رشهول اهلل ﷺ قهال:رضب اهلل
ً
واب مػتح ٌة
مثال رصا ًضا
مستؼقام وظذ جـبتي افرصاط ش وران ؾ قفام أب ٌ
ً
شتور مرخا ٌة وظذ ب اب افرص اط دا ٍع يؼ ول أهي ا افـ اس
وظذ األبواب
ٌ
ادخؾوا افرصاط مجق ًعا وال تتػرجوا ودا ٍع يدظو من جوف افرص اط ؾ نذا
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أراد يػتح صقئًا من تؾك األبواب ؿال وحي ك ال تػتح ه ؾنك ك إن تػتح ه
تؾجه وافرصاط اإلشالم وافسوران ح دود اهلل تع اػ واألب واب ادػتح ة
حمارم اهلل تعاػ وذفك افداظي ظ ذ رأس افرص اط ـت اب اهلل ظ ز وج ل
وافداظي ؾو افرص اط واظ ظ اهلل يف ؿؾ ا ـ ل مس ؾم)وههيا حهديث
صحقح.
باب مثل الناس

 )27روى اإلمام البخاري رمحه اهلل )6498( :
عن عبد اهلل بن عؿر ريض اهلل عـفام قال :شؿع رشول اهلل ﷺ يؼهول«
إكام الـاس كاإلبل ادائة ال تؽاد جتد فقفا راحؾ ًة» .رواه مسؾم ()2547
مثل آخز للناس

 )28روى اإلمام مسؾم  -رمحه اهلل )2638( :-
عن أيب هريرة عن رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم قهال« :الـهاس معهادن
كؿعادن الػضة واليه خقارهم يف اجلاهؾقهة خقهارهم يف اإلشهالم إذا
فؼفوا».
باب مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء

 )29روى اإلمام البخاري)2131 ( :
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عن أيب موشى ريض اهلل عـه عن الـبي ﷺ قال« :مثل اجلؾ قس افص افح
وافسوء ـحامل ادسك وكاؾخ افؽر ؾحامل ادسك إم ا أن حي ذيك وإم ا
حيا ضقب ًة وكاؾخ افؽر إم ا أن حي ر ثقاب ك
أن تبتاع مـه وإما أن جتد مـه ر ً
حيا خبقث ًة».
وإما أن جتد ر ً
باب مثل املنافل

قههال اهلل تعههاىل ﴿:وإذا رأي تفم تعجب ك أجس امفم وإن يؼوف وا تس ؿع
فؼوهلم ـلهنم خبا مس ـد ٌة حيس بون ـ ل ص ٍ
قحة ظؾ قفم ي م افع دو
ٌ
ؾاحذريم ؿاتؾفم اهلل أكى يمؾؽون﴾.
كارا ؾؾام أضاءت م ا حوف ه
وقال اهلل تعاىل ﴿:مثؾفم ـؿثل افذي اشتوؿد ً
ٍ
طؾامت ال يبرصون﴾.
ذيا اهلل بـوريم وترـفم يف
 )33روى اإلمام مسؾم  -رمحه اهلل )2772(: -
عن ابن عؿر عن الـبي ﷺ قال« :مثل ادـاؾق ـؿث ل افب اة افع ائرة ب غ
افغـؿ غ تع ر إػ ي ذه م ر ًة وإػ ي ذه م ر ًة» رواه البخهههاري
()4933ومسؾم.
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باب مثل املنفل

قال اهلل تعاىل (:مثل افذين يـػؼون أمواهلم يف شبقل اهلل ـؿثل ٍ
حبة أكبت ت
ٍ
شـبؾة مئة حب ٍة واهلل يض اظ د ن يب اء واهلل واش ٌع
شبع شـابل يف ـل
ظؾقم)
ٌ
وقال اهلل تعاىل (:يا أهيا افذين آمـ وا ال تبطؾ وا ص دؿاتؽم ب ادن واألذى
ـافذي يـػق مافه رئاء افـاس وال يممن باهلل وافقوم اآلخ ر ؾؿثؾ ه ـؿث ل
ٍ
تراب ؾلصابه ٌ
وابل ؾسـه ص ؾدً ا ال يؼ درون ظ ذ ٍء ا
صػوان ظؾقه ٌ
ـسبوا واهلل ال هيدي افؼوم افؽاؾرين).
وقال اهلل تعاىل (:ومثل افذين يـػؼون أمواهلم ابتغاء مرضاة اهلل وتثبقتًا من
ٍ
أكػسفم ـؿثل ٍ
بربوة أصاهبا ٌ
وابل ؾآتت أـؾفا ضعػغ ؾنن مل يص بفا
جـة
ٌ
بصر).
وابل ؾطل واهلل بام تعؿؾون
ٌ
واكظر رشح اآليتني يف رشح أمثال الؼرآن.
 )31وروى اإلمام البخاري (:)1443
عن أيب هريرة ريض اهلل عـه أكه شؿر رشول اهلل ﷺ يؼول مثهل البخقهل
ٍ
حديد من ثدهيام إىل تراققفام فلمها
وادـػق كؿثل رجؾني عؾقفام جبتان من
ادـػق فال يـػق إال شبغ أو وفرت عذ جؾده حتى ختػهي بـاكهه وتعػهو
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ٍ
حؾؼة مؽاهنها ففهو
أثره وأما البخقل فال يريد أن يـػق صق ًئا إال لزق كل
ٍ
ضهاوس يف اجلبتهني.
يوشعفا وال تتسر * تابعه احلسهن بهن مسهؾم عهن
ورواه مسؾم()1321
باب مثل املسلنني واليوود والنصارى

 )32روى اإلمام البخاري رمحه اهلل :
عن أيب موشى عن الـبي ﷺ "مثل ادسؾؿغ وإفقفود وافـصارى ـؿث ل
ٍ
ؿوما يعؿؾون فه ً
ظؿال إػ افؾقل ؾعؿؾ وا إػ كص
رجل اشتلجر ً

افـف ار

ؾؼافوا ال حاجة فـا إػ أجرك ؾاشتلجر آخرين ؾؼال أـؿؾوا بؼق ة ي ومؽم
وفؽم افذي رشضت ؾعؿؾوا حتى إذا ـان حغ صالة افعرص ؿافوا فك ما
ؿوم ا ؾعؿؾ وا بؼق ة ي ومفم حت ى ؽاب ت افب ؿس
ظؿؾـ ا ؾاش تلجر ً
واشتؽؿؾوا أجر افػريؼغ".
 )33روى اإلمام البخاري رمحه اهلل :)557(:
عن عبد اهلل بن عؿر أكه شؿر رشول اهلل ﷺ يؼهول ":إك ام بؼ اؤـم ؾ قام
شؾ

ؿبؾؽم من األمم ـام بغ ص الة افعرص إػ ؽ روب افب ؿس أويت

أيل افتوراة افتوراة ؾعؿؾ وا حت ى إذا اكتص

افـف ار ظج زوا ؾ لظطوا

ؿرا ًضا ؿرا ًضا ثم أويت أيل اإلكجقل اإلكجقل ؾعؿؾوا إػ صالة افعرص ثم
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ظجزوا ؾلظطوا ؿرا ًضا ؿرا ًضا ثم أوتقـا افؼرآن ؾعؿؾـا إػ ؽروب افبؿس
ؾلظطقـا ؿراضغ ؿراضغ ؾؼال أي ل افؽت ابغ أي ربـ ا أظطق ت ي مالء
ؿراضغ ؿراضغ وأظطقتـا ؿرا ًضا ؿرا ًضا وكحن ــا أـثر ً
ظؿال ؿ ال ؿ ال
اهلل ظز وجل يل طؾؿتؽم من أجرـم من ٍء ؿافوا  :ال ؿال ؾفو ؾض ع
أوتقه من أصاء".
باب مثل الواقع يف الشبوات

 )34روى اإلمام مسؾم رمحه اهلل )1599( :

عن الـعامن بن ٍ
بشر قهال شهؿعته يؼهول شهؿع رشهول اهلل ﷺ يؼهول
بغ وبق ـفام
بغ وإن احلرام ٌ
وأهوى الـعامن بنصبعقه إىل أذكقه « إن احلالل ٌ
ـثر من افـاس ؾؿن اتؼى افب بفات اش تزأ فديـ ه
ٌ
مبتبفات ال يعؾؿفن ٌ
وظرضه ومن وؿع يف افب بفات وؿ ع يف احل رام ـ افراظى يرظ ى ح ول
ٍ
محى أال وإن محى اهلل حمارمه
احلؿى يوصك أن يرتع ؾقه أال وإن فؽل مؾك ً
أال وإن يف اجلسد مضغ ًة إذا صؾحت صؾح اجلسد ـؾه وإذا ؾسدت ؾس د
اجلسد ـؾه أال ويى افؼؾا ».
مثل الكائه على حدود اللّى تعاىل واملدّهن فيوا

 )35وروى اإلمام البخاري رمحه اهلل )2361( :
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عن الـعامن بن بشر ريض اهلل عـفام  :عن الـبهي ﷺ قهال ":مث ل افؼ ائم
ظذ حدود اهلل وافواؿع ؾقفا ـؿث ل ؿ وم اش تفؿوا ظ ذ ش ػقـة ؾلص اب
بعضفم أظاليا وبعضفم أشػؾفا ؾؽان افذين يف أشػؾفا إذا اش تؼوا م ن
اداء مروا ظذ من ؾوؿفم ؾؼافوا فو أكا خرؿـا يف كصقبـا خرؿا ومل ك مذ م ن
ؾوؿـا ؾنن يسـويم وما أرادوا يؾؽوا مجقعا وإن أخذوا ظذ أيدهيم كج وا
وكجوا مجقعا" .
باب مثل املزأة

 )36روى اإلمام مسؾم رمحه اهلل ) 3717 (:
عن أبى هريرة قال قهال رشهول اهلل ﷺ « إن اد رأة ـافض ؾع إذا ذيب ت
تؼقؿفا ـ هتا وإن ترـتفا اشتؿتعت هبا وؾقف ا ظ و ٌ ».رواه البخهاري
(.)5184
مثل اإلنسان وأجلى

 )37روى اإلمام البخاري) 5939( :

عن ٍ
أكس قال  :خط الـبي ﷺ خطو ًضا فؼال هيا األمل وههيا أجؾهه
فبقـام هو كيلك إذ جاءه اخلط األقربؼوله ( خط الـبي ﷺ خطا مرب ًعا ) .
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باب مثل الصدقة اليت مينيوا اهلل

 )38روى اإلمام البخاري رمحه اهلل )1413( :

عن أيب هريرة ريض اهلل عـه قال  :قال رشول اهلل ﷺ  :من تصد بع دل
ٍ
ـسا ٍ
ٍ
ضقا وال يؼبل اهلل إال افطقا وإن اهلل يتؼبؾف ا بقؿقـ ه ث م
مترة من
يربقفا فصاحبه ـام يريب أحدـم ؾؾوه حتى تؽون مثل اجلبل.
ورواه مسؾم رمحه اهلل ) 2389 (:
أمثال عظينة يف حديث احلارث األعشعزي

 )39روى اإلمام أمحد رمحه اهلل )17833( :

إن اهلله ظ هز ه
األصعري ّ
وجل أمر حيقى بن
عن احلارث
كبي اهللّ ﷺقال " :ه
ّ
أن ّ
ٍ
هبن
هبن وأن يلمر بـي إرسائقل أن يعؿؾوا ه
زـر هيا بخؿس ـؾامت أن يعؿل ه
ؾؽاد أن يبطئ ؾؼال فه ظقسى إكهك ؿد أم رت بخؿ س ـؾ ٍ
امت أن تعؿ ل
وإم ا أب هؾغف هن
ؾنما أن ت ب هؾ ه
هبن وأن تلمر بـي إرسائقل أن يعؿؾوا ه
ه
غفن ه
هبن ه
ؾؼال فه يا أخي هإين أخبى إن شبؼتـي أن ه
أظذب أو نس

يب ؿال ؾجؿ ع

حيقى بـي إرسائقل يف بقت ادؼدس حتهى امت ادسجد وؿعد ظذ ه
افؼ ف
وجل أم رين بخؿ س ـؾ ٍ
إن اهلله ظ هز ه
امت أن
ثم ؿال ه
ؾحؿد اهلله وأثـى ظؾقه ه
هبن هأوهل هن أن تعب دوا اهلله وال تؼ ـوا ب ه
هبن وآمرـم أن تعؿؾوا ه
أظؿل ه
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ٍ
رجل اصسى ظب دً ا م ن خ افص ماف ه ب ور ٍ أو
ؾنن مثل ذفك مثل
صقئًا ه
ٍ
ذيا ؾجعل يعؿل ويم هدي ظؿؾه إػ ؽر ش هقده ؾ ل هيؽم ي ه ه أن يؽ ون
وإن اهلله ظ هز ه
وجل خؾؼؽم ورزؿؽم ؾاظبدوه وال تؼـوا ب ه
ظبده ـذفك ه
ؾنن اهلله ظ هز ه
وجل يـصا وجفه فوجه ظب ده م ا مل
بافصالة ه
صقئًا .وأمرـم ه
نن مث ل ذف ك ـؿث ل
بافص قام ؾ ه
يؾتػت ؾنذا ص هؾقتم ؾال تؾتػتوا وأمرـم ه
ٍ
ٍ
ٍ
وإن خؾ وف
مسك يف
رص ٌة من
ظصابة ـ هؾفم جيد ريح ادس ك ه
رجل معه ه
نن مث ل
بافص دؿة ؾ ه
افصائم أضقا ظـد اهلله من ريح ادس ك وأم رـم ه
ؾم ه
ٍ
وؿربوه فقرضبوا ظـؼه
رجل أرسه
ذفك ـؿثل
ه
افعدو ؾبده وا يديه إػ ظـؼه ه
ؾؼال يل فؽم أن أؾتدي كػيس مـؽم ؾجعل يػتدي كػس ه م ـفم بافؼؾق ل
وافؽثر حتهى ه
وإن مث ل ذف ك ـؿث ل
ؾك كػسه وأمرـم ب ذـر اهلله ـث ًرا ه
ٍ
وإن
افعدو رسا ًظا يف أثره ؾلتى حص ـًا حص قـًا
رجل ضؾبه
ؾتحص ن ؾق ه ه
ه
ه
افعبد أحصن ما يؽون من ه
افبقطان إذا ـ ان يف ذـ ر اهلله ظ هز وج هل ؿ ال
وؿ ال رش ول اهلله ﷺ  :وأك ا آم رـم بخؿ ٍ
س اهلله أم رين هب هن باجلامظ ة
وبافسؿع واف هطاظة واهلج رة واجلف اد يف ش بقل اهلله ؾن هك ه م ن خ ر م ن
ه
اجلامظة ؿقد ٍ
صز ؾؼد خؾع ربؼة اإلشالم من ظـؼه إػ أن يرجع وم ن دظ ا
بدظوى اجلايؾ هقة ؾفو من جثا جفـهم ؿافوا يا رشول اهلله وإن ص ام وص هذ
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ؾم ؾ ادظوا ادس ؾؿغ ب ام ش هاميم
ؿال وإن ص ام وص هذ وزظ م أ هك ه مس ٌ
ادسؾؿغ ادممـغ ظباد اهلله ظ هز ه
وجل".
وقد تضؿن احلديث أربعة أمثال .
ٍ
أن تعبدوا اهللّ وال ترشكوا به صق ًئا ّ
رجل اصسى عبهدً ا
فنن مثل ذلك مثل
من خالص ماله ٍ
بورق أو ذه ٍ فجعل يعؿل ويم ّدي عؿؾه إىل غر ش ّقده
ّ
يرسه أن يؽون عبده كيلك ّ
وجهل خؾؼؽهم ورزقؽهم
عز
وإن اهللّ ّ
فل ّيؽم ّ
فاعبدوه وال ترشكوا به صق ًئا.
ٍ
بالبقام ّ
رجهل معهه
فنن مثل ذلهك كؿثهل
وأمركم ّ
ٍ
عبابة ك ّؾفم جيد ريح ادسك.

ٍ
مسهك يف
ّ ٌة مهن

ٍ
بالبدقة ّ
العدو فشدّ وا يديهه إىل
رجل أرسه
فنن مثل ذلك كؿثل
ّ
وأمركم ّ
وقربوه لقرضبوا عـؼه فؼال هل لؽم أن أفتدي كػيس مهـؽم فجعهل
عـؼه ّ
يػتدي كػسه مـفم بالؼؾقل والؽثر حتّى ّ
فك كػسه.
ٍ
كثرا ّ
العدو رسا ًعها يف
رجل ضؾبه
وإن مثل ذلك كؿثل
ّ
وأمركم بيكر اهللّ ً
فتحبن فقه ّ
وإن العبهد أحبهن مها يؽهون مهن
أثره فلتى حبـًا حبقـًا
ّ
عز ّ
ّ
وجل.
الشقطان إذا كان يف ذكر اهللّ ّ
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 )43روى اإلمام البخاري رمحه اهلل )1372 (:
ٍ
شعقد اخلدري ريض اهلل عـه حيدث أن الـبي ﷺ جؾس ذات يو ٍم
عن أيب
عذ ادـز وجؾسـا حوله فؼال :إين مما أخاف عؾقؽم من بعدي مها يػهتح
عؾقؽم من زهرة الدكقا وزيـتفا فؼال ٌ
رجل يا رشول اهلل ﷺ أو يليت اخلر
بالرش فسؽ الـبي ﷺ فؼقل له  :ما صلكك تؽؾم الـبي ﷺ وال يؽؾؿك
فرأيـا أكه يـزل عؾقه قال فؿسح عـه الرحضاء فؼال أيهن السهائل وكلكهه
محده فؼال ":إكه ال يليت اخلر بافؼ وإن ا يـبت افربقع يؼتل أو يؾ م إال
آـؾة اخلرضاء أـؾت حتى إذا امتدت خارصتايا اشتؼبؾت ظغ افب ؿس
ؾثؾطت وبافت ورتعت وإن يذا ادال خرض ٌة حؾو ٌة ؾـعم صاحا ادسؾم
ما أظطى مـه ادسؽغ وافقتقم وابن افسبقل أو ـام ؿال افـبي ﷺ وإكه م ن
يلخذه بغر حؼه ـافذي يلـل وال يببع ويؽون صفقدً ا ظؾقه يوم افؼقامة.
(مسؾم )1335 ،
 )41روى اإلمام البخاري رمحه اهلل )1379( :
عن حؽقم بن حزا ٍم ريض اهلل عـه قال :شهلل رشهول اهلل ﷺ فلعطهاين
ثم شللته فلعطاين ثم شللته فلعطاين ثم قال يا حؽقم إن هيا ادال خرض ٌة
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ٍ
حؾو ٌة فؿن أخيه بسخاوة ٍ
كػهس
كػس بورك له فقه ومن أخيه بنرشاف
خر من القد السهػذ قهال
يبارك له فقه كاليي يلكل وال يشبر القد العؾقا ٌ
حؽقم فؼؾ يا رشول اهلل ﷺ واليي بعثك بهاحلق ال أرزأ أحهدً ا بعهدك
ٌ
صق ًئا حتى أفارق الدكقا فؽهان أبهو ٍ
حؽهقام إىل
بؽهر ريض اهلل عـهه يهدعو
ً
العطاء فقلبى أن يؼبؾه مـه ثم إن عؿر ريض اهلل عـه دعاه لقعطقه فهلبى أن
يؼبل مـه صق ًئا فؼال عؿر إين أصفدكم يا معرش ادسهؾؿني عهذ حؽهق ٍم أين
حؽهقم أحهدً ا
أعرض عؾقه حؼه من هيا الػيء فقلبى أن يلخيه فؾم يرزأ
ٌ
من الـاس بعد رشول اهلل ﷺ حتى تويف .ورواه مسؾم ()135
 )42روى اإلمام مسؾم رمحه اهلل ) 1742 (:
ٍ
شعقد اخلدري يؼوال :قام رشول اهلل ﷺ فخطه الـهاس فؼهال:
عن أيب
"ال واهلل ما أخبى ظؾقؽم أهيا افـ اس إال م ا ن ر اهلل فؽ م م ن زي رة
افدكقا" فؼال ٌ
رجل يا رشول اهلل ﷺ أيليت اخلر بالرش فبؿ رشهول اهلل
ﷺ شاع ًة ثم قال كقا قؾ قال قؾ يا رشول اهلل ﷺ أيليت اخلر بالرش
ٍ
خر يو إن ـ ل م ا
فؼال له رشول اهلل ﷺ" :إن اخلر ال يليت إال بخر أو ٌ
يـبت افربقع يؼتل حب ًطا أو يؾم إال آـؾة اخلض ر أـؾت حت ى إذا ام ت ت
خارصتايا اشتؼبؾت افبؿس ثؾطت أو بافت ثم اجست ؾعادت ؾلـؾت
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ؾؿن يلخذ ً
ماال بحؼه يبارك فه ؾقه ومن يلخذ م ًاال بغر حؼه ؾؿثؾه ـؿث ل
افذي يلـل وال يببع".

المحتويات
مؼدمة 3 ..............................................................................
باا مثل العؾم اليي بعث به رشول اهلل ﷺ 5 ......................................
باا مثل رشول اهلل ﷺ7 ..........................................................
باا أمثال رشول اهلل ﷺ وأمته5 ...................................................
مثل آخر 6 ............................................................................
مثل آخر 6 ............................................................................
مثل آخر 6 ............................................................................
مثل آخر 7 ............................................................................
مثل حقاء رشول اهلل8 .............................................................. 
مثؾه  يف اخلطبه8 ....................................................................
مثل مؽاكة رشول اهلل ﷺ بني األكبقاء 9 .............................................
باا مثل ادممن13 ...................................................................
مثل ادممـني 11 ......................................................................

28

األربعون يف األمثال

مثل ادممن كؿثل الؼطعة من ّ
اليه وكؿثل الـّحؾة 11................................
مثل ادممن والبالء12.................................................................
مثل أجر الؼرآن 13...................................................................
باا مثل الـاس والؼرآن 13...........................................................
باا مثل البق اليي ييكر اهلل فقه واليي ال ييكر اهلل فقه 14...........................
باا مثل صاح الؼرآن 14..........................................................
مثل الؼرآن والـبي ﷺ14..........................................................
مثل الناط ادستؼقم15..............................................................
باا مثل الـاس 16...................................................................
مثل آخر لؾـاس 16...................................................................
باا مثل اجلؾقس البالح واجلؾقس السوء 16.........................................
باا مثل ادـافق 17...................................................................
باا مثل ادـػق 18....................................................................
باا مثل ادسؾؿني والقفود والـبارى 19.............................................
باا مثل الواقر يف الشبفات23.......................................................
مثل الؼائم عذ حدود اهللّ تعاىل واددّ هن فقفا 23.......................................
باا مثل ادرأة21.....................................................................
مثل اإلكسان وأجؾه21................................................................
باا مثل البدقة التي يؿـقفا اهلل 22...................................................
أمثال عظقؿة يف حديث احلارث األصعري 22.........................................

األربعون يف األمثال

29

باا مثل اليي يسترشف لؾامل كاليي يلكل وال يشبر25 ..............................

