املقـدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني ،وبعد.
فإن من املعلوم أن من أرشف العلوم وأجلها ،علوم القرآن الكريم والسنة انلبوية وفهم معانيها وتدبرها،
واالعتصام واتلمسك بهما يثمر الفوز وانلجاة والسعادة يف ادلنيا واآلخرة وحيصل به األمان من االختالف
ً
ً
وسلم علما وعمال ،فقد قال اهلل يف
والزناع واهلالك ،فال جناة إال بالرجوع لكتاب اهلل وسنة رسوهل صىل اهلل عليه
َ َ ْ َ َْ َ ً َْ ُ ُ ْ َْ
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مجيعا بعضكم ِِل
كتابه العظيم يف سورة طه( :قال اه ِبطا ِمنها ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُّ
ْ َ
ُه َد َ
اي فال يَ ِضل َوال يَشَق) ،قال ابن عباس -ريض اهلل تعاىل عنهما -يف اآلية ،تكفل اهلل ملن اتبع هدى اهلل أال
يضل يف ادلنيا وال يشَق يف اآلخرة.
َ
وقد قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف خطبته يف حجة الوداع" :وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به ،فلن
ً
أمرا بينًا ،كتاب اهللُ ،
أبداً ،
وسنة نبيه"؛ رواه مالك.
تضلوا
وحيث أن غري انلاطقني باللغة العربية يف هذا الزمان يزيدون ىلع تسعني يف املائة من ساكن األرض ،فاكن من
ً
أولويات ادلعوة إيصال نور الكتاب والسنة وبيانهما هلم ،يلدركوا به شيئا من اهلدى وانلور يف هذا الكتاب العظيم
ويف سنة سيد املرسلني ،وحيث ال يكون ذلك إال من خالل الرتمجة ،واليت من أهم أراكنها فهم املرتجم للنص
العريب املراد ترمجته ،فاكن من الالزم إجياد انلص العريب املوثوق واملخترص واملناسب للرتمجة اذلي يعني املرتجم
ىلع فهم انلص الرشيع ويوضح املشلك من مصطلحاته وعباراته ،يلتمكن من الرتمجة بالصورة الصحيحة ،ذلا
فقد قام إخوانكم يف مركز الرتمجة باملكتب اتلعاوين لدلعوة وتوعية اجلايلات بالربوة بدعم سيخ من أوقاف عبد
ً
اهلل بن تريك الضحيان -رمحة اهلل -باِلدء بإعداد موسوعة أصول املحتوى اإلساليم باللغة العربية ،تلكون أصال
ً
ومرجعا للرتمجة إىل لغات العالم ،وتتضمن هذه املوسوعة عدة موسواعت فرعية منها موسوعة القرآن الكريم،
وموسوعة األحاديث انلبوية ،وموسوعة املصطلحات اإلسالمية ،وغريها من املوسواعت.
ويرسنا هنا أن نقدم موسوعة األحاديث انلبوية ،ويه جمموعة كبرية من األحاديث انلبوية املتكررة يف املحتوى
اإلساليم ورشوحها ،تم اختيارها وحترير رشوحها وبيانها وفق منهجية علمية معتمدة يلتحقق للمرتمجني الفهم
السليم للحديث ومعناه باللغة العربية ،تلتم الرتمجة بشلك صحيح ودقيق تلتحقق اثلقة بالرتمجة فيعتمدها عموم
املرتمجني ،وتلوضع بني يدي املرتجم أثناء عملية الرتمجة من خالل األنظمة اإللكرتونية املساندة للرتمجة فال
حيتاج إلاعدة ترمجتها ،ويلتم نرشها يف بوابة املوسوعة ىلع شبكة اإلنرتنت ،ثم نرشها يف املوسواعت اإللكرتونية
العاملية ،يلتحقق اهلدف األساس وهو وصول ترمجة انلصوص الرشعية الصحيحة للمستهدفني.
ونسأل اهلل العون واتلوفيق والسداد ،وصالح انلية والعمل ،وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد.

أخوكم
خادل بن يلع أبا اخليل
مدير املكتب اتلعاوين لدلعوة وتوعية اجلايلات بالربوة

اتلعريف بمركز الرتمجة:

مركز تابع للمكتب اتلعاوين لدلعوة وتوعية اجلايلات بالربوة ،متخصص يف االرتقاء بصناعة ترمجة
املحتوى اإلساليم والقائمني عليه ،يعمل من خالل منظومة إلكرتونية إلدارة أنشطة الرتمجة ومساندة
املرتمجني ،مرتبطة بقواميس إلكرتونية لرتمجات األصول الرشعية ،ويتم بناء وتطوير حمتواها وفق إجراء
عليم دقيق ،تلكون بني يدي املرتجم أثناء عملية الرتمجة ،من أجل إثراء الساحة بمحتوى دعوي ذي
جودة اعيلة ،يلتحقق إيصال رسالة اإلسالم الصافية جلميع البرش بلغاتهم.

أهداف املرشوع:

 .1قيادة ترمجة املحتوى اإلساليم وتوجيهها خلدمة ونرش املفهوم الصحيح لإلسالم.
 .2توفري ترمجات موثوقة وجمانية ملعاين وتفاسري القرآن الكريم واألحاديث انلبوية واملصطلحات
اإلسالمية وغريها من املراجع األساسية باللغات.
 .3نرش العقيدة الصحيحة وتصحيح املفاهيم اخلاطئة عن اإلسالم دلى غري انلاطقني بالعربية.
 .4إثراء اإلنرتنت واملوسواعت العاملية اإللكرتونية برتمجات صحيحة لألصول اإلسالمية.
 .5إجياد مرجعية متخصصة للرتمجة وتقييم املحتوى اإلساليم باللغات.
 .6احلد من اخللل ورفع اجلودة يف املحتوى اإلساليم باللغات.
 .7مواكبة اتلطور اتلقِّن واالنفتاح املعلومايت فيما يرتيق باملحتوى اإلساليم باللغات.
 .8إجياد منظومة إلدارة أنشطة الرتمجة واتلواصل مع املرتمجني تتجاوز عوائق املاكن والزمان.
 .9تلبية حاجة اجلهات ادلعوية وغريها من املحتوى الرشيع املوثوق باللغات.
 .10تطوير صناعة الرتمجة اإلسالمية وتنمية اخلربة فيها من خالل مرجعية خمتصة وموثقة.
 .11تنظيم واستثمار املرتمجني وفق ما يتناسب مع قدراتهم وإماكناتهم.
 .12تمكني وتسهيل إيصال رسالة اإلسالم انلقية لعموم انلاس بلغات العالم.

املستهدفون:

 .1مراكز ووحدات الرتمجة واملرتمجون املعنيون برتمجة املحتوى اإلساليم.
 .2اجلهات اخلريية واحلكومية واتلجارية املعنية باملحتوى اإلساليم باللغات.
 .3عموم انلاس الراغبون يف معرفة الرتمجة الصحيحة للنصوص الرشعية.

أحاديث القرآن الكريم
وعلومه

ً
اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه

َ
ُ
سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :اقرؤوا القرآن
احلديث :عن أيب أمامة اِلاهيل -ريض اهلل عنه -قال:
َ
َ
فإنَّه يأيت يوم القيامة َشف ً
يعا ألصحابه ،اقرؤوا َّ
هر َ
الز َ
اوين اِلقرة وسورة آل ِعمران ،فإنهما تأ ِتيان يوم القيامة كأنهما
ِ
َ ْ َ ٍّ ُ َّ
َ َ َ
ََ َ
ْ
قان من طري صواف ،حتاجان عن أصحابهما ،اقرؤوا سورة اِلقرة ،فإن أخذها
تان ،أو كأنهما ِفر ِ
غمامتان ،أو كأنهما غياي ِ
َ َ
ْ
اِل َطلة».
بَ َركة ،وتركها َحرسة ،وال تستطيعها

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اقرؤوا القرآن وداوموا ىلع تالوته؛ فإنه يشفع يوم القيامة ألصحابه اتلالني هل العاملني به ،واقرؤوا ىلع اخلصوص سورة اِلقرة
وسورة آل عمران فإنهما يسميان الزهراوان أي املنريتان؛ نلورهما وهدايتهما وعظم أجرهما ،فكأنهما بالنسبة إىل ماعداهما

عند اهلل ماكن القمرين من سائر الكواكب ،وإن ثواب قراءتهما يأتيان يوم القيامة ىلع صورة سحابتني تظالن صاحبهما من
حر يوم القيامة ،أو يأيت ثواب قراءتهما ىلع صورة مجاعتني من طري واقفات يف صفوف باسطات أجنحتها متصال بعضها

ببعض ،تدافعان عن أصحابهما وتدفعان عنهم اجلحيم.

وال مانع من كون اآليت هو العمل نفسه كما هو ظاهر احلديث ،فأما أن يقال إن اآليت هو الكم اهلل نفسه فليس كذلك؛ ألن

الكمه تعاىل من صفاته وال تأيت الصفة منفصلة عن اذلات ،واذلي يوضع يف املزيان هو فعل العبد وعمله {واهلل خلقكم وما

تعملون} [الصافات.]96 :

ثم أكد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع قراءة سورة اِلقرة؛ فإن املواظبة ىلع تالوتها واتلدبر يف معانيها والعمل بما فيها بركة
ومنفعة عظيمة ،وترك هذه السورة وعدم قراءتها وتدبرها والعمل بما فيها حرسة وندامة يوم القيامة ،وإن من عظيم فضل

هذه السورة أن السحرة ال تقدر أن ترض من يقرأها ويتدبرها ويعمل بها ،وقيل :ال يقدر السحرة ىلع قراءتها وتدبرها والعمل

بها وال يوفقون ذللك.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضائل السور واآليات
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل القرآن الكريم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل األعمال  -السحر.
راوي احلديث :أبو أمامة ُصدي بن عجالن اِلاهيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• َّ
الزهراوان  :املنريتان.
َ
• غمامتان  :سحابتان.
َ
• غيَايتان  :لك ما أظل اإلنسان فوق رأسه من سحابة وغريها.
• فرقان  :طائفتان.
• صواف  :مجع صافة ،ويه اجلماعة الواقفة ىلع الصف ،أو اِلاسطات أجنحتها متصال بعضها ببعض.
• حتاجان  :من املحاجة :ويه املخاصمة واملجادلة وإظهار احلجة ،واملعىن :جتادالن عنه عند السؤال ،أو تدافعان عنه اجلحيم والزبانية.
• َ
اِل َطلة  :السحرة.
فوائد احلديث:

 .1األمر بتالوة القرآن ،وأنه يشفع ألصحابه يوم القيامة ،أي أهله القارئني هل ،املتمسكني بهديه ،القائمني بما أمر به ،واتلاركني ملا نىه عنه.
 .2فضل قراءة سورة اِلقرة وآل عمران وعظيم أجرهما.
 .3فضل قراءة سورة اِلقرة وأنها حتيم صاحبها من السحر.
1

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.حممد إسحاق َّ
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسِّن ،الكحالين األمري الصنعاين ،املحقق :دَّ .حممد إبراهيم،
انلارش :مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
رشح األربعني انلووية ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الرثيا للنرش ،دط  ،دت.معارج القبول برشح سلم الوصول إىل علم األصول ،حافظ بن أمحد بن يلع احلكيم ،املحقق  :عمر بن حممود أبو عمر ،دار ابن القيم  -ادلمام،الطبعة  :األوىل   1410 ،ـه 1990 -م.
َ
اتليسري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين املعروف باألمري ،حققه حمَ َّمد ُصبْيح بن َح َسن َ
ح االقَ ،مكتَبَ ُة ُّ
إليضاح َم َعاين َّ
 َّالرشد ،الرياض -
اتلحبري
ْ
اململكة ال َع َر َّ
بية السعودية ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك ،املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع،الرياض ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.

الرقم املوحد)10851( :

2

اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه

َ
ُ ْ ُ
ْ َ َ َّ ُ
ُ
القرآن؛ فإنه
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :اق َرؤوا
احلديث :عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول ا ِ
َ ََْ َ َ َ ً َ
أل ْص َ
ح ِاب ِه».
ي ِأيت يوم ال ِقيام ِة ش ِفيعا

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حث انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته ىلع قراءة القرآن؛ فإنه إذا اكن يوم القيامة جعل اهلل -عز وجل -ثواب هذا القرآن
شيئًا ً
قائما بنفسه يأيت يوم القيامة يشفع لقارئيه واملشتغلني به املتمسكني بأمره ونهيه.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضل العناية بالقرآن
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل القرآن الكريم
راوي احلديث :أبو أمامة ُصدي بن عجالن اِلاهيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
ً
شافعا طاِلًا املغفرة ألصحابه.
شفيعا :
•
• أصحابه  :القارئون هل العاملون بأحاكمه وهديه.

فوائد احلديث:

 .1احلض ىلع قراءة القرآن ،واإلكثار منها ،وعدم االنشغال عنه.
 .2فضل قراءة القرآن.

املصادر واملراجع:

-1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
-2ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
-3رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
-4رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
-5صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
-6نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5383( :

3

اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم ،فإذا اختلفتم فقوموا عنه

ْ َ
َ
احلديث :عن جندب بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اقرؤوا القرآن ما ائتَلفت
ْ
ُ
قلوبكم ،فإذا اختلفتُم فقوموا عنه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :اقرؤوا القرآن ما دامت قلوبكم جمتمعة عليه ،فإذا اختلفتم يف فهم معانيه فتفرقوا عنه؛ ئلال يتمادى بكم
االختالف إىل الرش ،وحيتمل أن يكون املعىن :تمسكوا باملحكم منه ،فإذا عرض املتشابه اذلي هو موجب لالختالف

فأعرضوا عن اخلوض فيه ،كما حيتمل أن يكون املراد :األمر بالقراءة ما دامت القلوب مقبلة ،فإذا سئمت وملت تركت إىل
وقت النشاط واإلقبال ،كما وقع مع األمر بنظري ذلك يف الصالة.

واالحتمال األول أقرب.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > مباحث قرآنية اعمة > آداب قراءة القرآن ومحلته
راوي احلديث :جندب بن عبد اهلل بن سفيان اِلجيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
ْ َ
• ائتَلفت  :اجتمعت.
• فإذا اختلفتم  :تنازعتم يف فهم معاتيه.
• فقوموا  :تفرقوا ئلال يتمادى بكم االختالف إىل الرش.
فوائد احلديث:

 .1األمر بالقيام عند االختالف يف القرآن حممول عند العلماء ىلع اختالف ال جيوز ،ئلال يتمادى االختالف إىل الرش ،أو هو حممول ىلع املتشابه،
فإذا عرض املتشابه اذلي يوجب االختالف ،فالواجب اإلعراض عن اخلوض فيه.
 .2احلث ىلع األلفة واتلحذير من الفرقة يف ادلين.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت. إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بالقسطالين املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة، 1323ه.
 املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه. رشح صحيح اِلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م. اتلوشيح رشح اجلامع الصحيح ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل ادلين السيويط ،املحقق :رضوان جامع رضوان ،مكتبة الرشد  -الرياض ،الطبعة:األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
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َُ
َُ
َّ َ
َ ٌ
َ
َ ََََُْ
َ
َ
َ
اق ََلُ
َ
َ
ٌ
َ
ِ
اذلي يقرأ القرآن وهو ماهِر به مع السفرة ِ الكِرام الَبرةِ ،واذلي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه ش
ْ َ
ان
أجر ِ

َُ
ْ َ
ُ
َ
يقرأ القرآن وهو َما ِه ٌر به
هلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اذلي
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول ا ِ
َُ
َ َََ َُْ
مع َّ
ََ َ
َ ٌ َُ ْ َ
الس َف َر ِة ال ِ َ
ان».
كرامِ الربر ِة ،واذلي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق هل أجر ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حديث اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :اذلي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام
الربرة" ،املاهر اذلي جييد القرآن ويتقنه ،واملراد به هنا جودة اتلالوة مع حسن احلفظ ،مع السفرة الكرام الربرة ،وهؤالء السفرة

الكرام الربرة هم املالئكة؛ كما قال تعاىل" :يف صحف مكرمة ،مرفوعة مطهرة ،بأيدي سفرة ،كرام بررة" عبس،16 - 13 :

فاملاهر مع املالئكة؛ ألن اهلل تعاىل يرسه عليه ،كما يرسه ىلع املالئكة الكرام الربرة ،فاكن مثلهم يف قراءة القرآن ،ومعهم

يف ادلرجة عند اهلل ،وأما اذلي يتتعتع فيه يتهجاه وهو عليه شاق ،فله أجران؛ األول :للتالوة ،واثلاين :للتعب واملشقة.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضل العناية بالقرآن
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل القرآن الكريم
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه ،أوهل من اِلخاري إال أنه فيه" :حافظ" بدل "ماهر" ،وآخره لفظ مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ماهر به  :جييد تالوته ،ويطبق أحاكم جتويده.
• السفرة  :املالئكة الرسل إىل الرسل –صلوات اهلل عليهم.-
• الكرام  :مجع الكريم ،أي :املكرمني ىلع اهلل املقربني عنده لعصمتهم ونزاهتهم عن دنس املعصية واملخالفة.
• الربرة  :مجع بار ،املطيعون من الرب ،وهو الطاعة.
• يتتعتع  :يرتدد عليه يف قراءته ،ويثقل ىلع لسانه.
فوائد احلديث:
 .1فضل من جييد تالوة القرآن الكريم ويتقن قراءته ،وأنه مع املالئكة.
 .2من يتعتع يف القرآن هل أجران؛ أجر ىلع قراءته ،وأجر ىلع تعتعه.
 .3ينبيغ حلامل القرآن أن تكون أفعاهل وأقواهل ىلع السداد والرشاد؛ اكملالئكة الربرة.

املصادر واملراجع:

-1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
-2حتفة األحوذي برشج جامع الرتمذي؛ لإلمام حممد عبدالرمحن املباركفوري ،أرشف عليه عبدالوهاب عبداللطيف ،دار الفكر.
-3تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
-4رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
-5رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
-6رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري؛ للشيخ عبداهلل الغنيمان ،مكتبة يلنة-دمنهور ،الطبعة األوىل1409 ،ه.
-7صحيح اِلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
-8صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
-9فتح اِلاري برشح صحيح اِلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت.
-10كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
-11نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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إذا قرأتم :احلمد هلل فاقرءوا :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،إنها أم القرآن ،وأم الكتاب ،والسبع املثاين ،وبسم اهلل
الرمحن الرحيم إحداها

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-إذا قرأتم :احلمد هلل فاقرءوا:
﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ إنها أم القرآن ،وأم الكتاب ،والسبع املثاين ،و﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ إحداها.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف مرشوعية قراءة البسملة قبل الفاحتة يف الصالة؛ وعلل ذلك بأنها جزء من سورة الفاحتة ،واملراد قراءتها
ً
رسا ال ً
جهرا ،فقد ورد عدم اجلهر يف أحاديث أكرث وأصح ،وقال الطحاوي :إن ترك اجلهر بالبسملة يف الصالة تواتر عن انليب

-صىل اهلل عليه وسلم -وخلفائه.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > تفسري القرآن > تفسري اآليات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صفة الصالة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِليهيق وادلراقطِّن.
مصدر منت احلديث :سنن ادلارقطِّن.

معاين املفردات:

ُ
ُ
• السبع املثاين  :سورة الفاحتة ،وسميت الفاحتة السبع املثاين؛ ألنها تثىن يف لك صالة أي تقرأ وتعاد.

فوائد احلديث:

َّ
 .1احلديث يدل ىلع مرشوعية قراءة "البسملة" يف الصالة ،عند إرادة قراءة الفاحتة ،وذكر العلة يف ذلك بأنها إحدى آيات الفاحتة ،فيه منها.
 .2اجله ر بالبسملة معارض بأحاديث صحيحة ،وذكر بعض العلماء أن ترك اجلهر بالبسملة يف الصالة تواتر عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
وخلفائه.

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطِّن ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوتِ ،لنان 1424 ،ه.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألِلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه.
سنن اِليهيق الكربى ،أمحد بن احلسني أبو بكر اِليهيق ،مكتبة دار اِلاز ،مكة املكرمة 1414 ،ـه– 1994م ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.
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إن اذلي ليس يف جوفه يشء من القرآن اكبليت اخلرب

َّ َّ
َ َ
ُ
َْ
اذلي لي َس يف َج ْوفِ ِه
هلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن ِ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-قال :قال رسول ا ِ
َ ْ ٌ َ ُْ َ ْ
ت اخل َ ِر ِب».
آن اك َِلي ِ
َشء ِمن القر ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث أن اذلي ليس يف قلبه َشء من القرآن اكِليت اخلايل اخلراب ،وذلك جبامع أن القرآن إذا اكن يف اجلوف بأن
ً
ً
ً
ً
حفظه أو بعضه يكون اعمرا مزينا حبسب قلة ما فيه وكرثته ،وإذا خال عنه اجلوف بأن لم حيفظ منه شيئا يكون شيئا خربا
ً
اكِليت اخلايل عن األمتعة اليت بها زينته وبهجته ،يعِّن :أن القرآن يعمر القلب ،وجيعله مستنريا بنور الكتاب العزيز.
مع مالحظة أن احلديث ضعيف.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضل العناية بالقرآن
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ليس يف جوفه  :أي ال حيفظ شيئا من القرآن.
• اِليت اخلرب  :اخلايل من اخلري والساكن.
فوائد احلديث:
ً

 .1اتلأكيد ىلع حفظ القرآن واالجتهاد فيه.
 .2اتلحذير من هجر قراءة القرآن.

املصادر واملراجع:

-1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
-2اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه.
-3ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
-4رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
-5رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
-6ضعيف سنن الرتمذي؛ تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،مكتبة املعارف-الرياض ،الطبعة األوىل1420 ،ه.
-7املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م
-8مسند ادلاريم (املعروف بسنن ادلاريم)؛ لإلمام عبداهلل بن عبدالرمحن ادلاريم ،حتقيق حسني سليم أسد ،دار املغِّن-الرياض ،الطبعة األوىل،
1421ه.
-9نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ً

ََْ َ
َ َّ ُ ُ ي َ َ ْ َ َ َ َ َ
َ ََ َ ْ َ ََ َ ُ
ول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -قبل َوفات ِ ِه حَّت توِّف أكَث ما اكن
إن اهلل -عز وجل -تابع الو
ْح لَع رس ِ
َ َْ
الوْح

ً
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع :إن اهلل -عز وجل -تابع الويح ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -قبل وفاته َّ
حَّت تُ ُو ِّ َ
يف أكرث ما اكن الويح.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أكرث اهلل -عز وجل -من إنزال الويح ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قبل وفاته؛ حَّت تكمل الرشيعة؛ حَّت تويف
الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف وقت كرثة نزوهل.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > نزول القرآن ومجعه
العقيدة > اإليمان بالكتب > القرآن
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الويح  -السري.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• تابع الويح  :أي :أكرث إنزال ما يوىح إىل انليب -صىل عليه وسلم -من قرآن ورشائع قرب وفاته.
• حَّت تويف أكرث ما اكن الويح  :أي :تويف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وقت نزول الويح بكرثة.

فوائد احلديث:

 .1تكامل نزول الويح قبل وفاته -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .2تتابع الويح يف آخر الرسالة خبالف أوهلا حني انقطع فرتة.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح اِلخاري؛ عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)4217( :
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ً
إن اهلل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين

َ َ ُ
تاب
احلديث :عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن اهلل يرفع بهذا ال ِ
ك ِ
َ
ْ ً َ َ ُ
آخر َ
ين».
أقواما ويضع به ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :إن اهلل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به

آخرين" ،يعِّن :معناه أن هذا القرآن يأخذه أناس يتلونه ويقرءونه ،فمنهم من يرفعه اهلل به يف ادلنيا واآلخرة ،ومنهم من
ً
ً
ً
يضعهم اهلل به يف ادلنيا واآلخرة ،من عمل بهذا القرآن تصديقا بأخباره ،وتنفيذا ألوامره واجتنابا نلواهيه ،واهتداء بهديه،
ً
وختلقا بما جاء به من أخالق -ولكها أخالق فاضلة ، -فإن اهلل تعاىل يرفعه به يف ادلنيا واآلخرة ،وذلك ألن هذا القرآن هو

أصل العلم ومنبع العلم ولك العلم ،وقد قال اهلل تعاىل( :يرفع اهلل اذلين آمنوا منكم واذلين أوتوا العلم درجات) ،أما يف
ً
اآلخرة فريفع اهلل به أقواما يف جنات انلعيم.
وأما اذلين يضعهم اهلل به فقوم يقرءونه وحيسنون قراءته ،لكنهم يستكربون عنه -والعياذ باهلل -ال يصدقون بأخباره ،وال
ً
ً
يعملون بأحاكمه يستكربون عنه عمال ،وجيحدونه خربا إذا جاءهم َشء من القرآن كقصص األنبياء السابقني أو غريهم أو
عن ايلوم اآلخر أو ما أشبه ذلك صاروا والعياذ باهلل يشككون يف ذلك وال يؤمنون ،وربما يصل بهم احلال إىل اجلحد مع أنهم

يقرءون القرآن ،ويف األحاكم يستكربون ال يأتمرون بأمره وال ينتهون بنهيه ،هؤالء يضعهم اهلل يف ادلنيا واآلخرة ،والعياذ باهلل.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضل العناية بالقرآن
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يضع  :خيفض.

فوائد احلديث:

ً
ً
ً
 .1احلث ىلع االهتمام بكتاب اهلل تالوة وحفظا وفهما وعمال.
 .2العلم يرفع صاحبه يف ادلنيا واآلخرة ،ما ال يرفعه املال وال امللك وال غريهما.
 .3األمة املسلمة عزها ورشفها بتمسكها بدينها ،والقيام حبق كتابها.

املصادر واملراجع:

 -1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
 -2رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 -3رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
 -4صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
 -5نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10119( :
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ً
إن اكن يلزنل لَع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف الغداة ابلاردة ،ثم تفيض جبهته عرقا

ْ َ ََْ ُ
َ َ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف الغدا ِة اِلارد ِة،
زنل ىلع
رسول ا ِ
ِ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت« :إن اكن يل ِ
ً
ْ
َ ُ
ثم ت ِفيض َجب َهتُه َع َرقا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خترب أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها -يف هذا احلديث أن الويح اكن يزنل ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف الصباح
اِلارد ،فيسيل العرق من مقدمة رأسه بكرثة؛ لشدة الويح عليه.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > نزول القرآن ومجعه
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
َ
• الغداة  :أول انلهار.
َ
• ت ِفيض  :تسيل بكرثة.
• َجبْهته  :مقدمة الرأس.
فوائد احلديث:

 .1ما اكن حيصل للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -من الشدة أثناء نزول الويح؛ حَّت اكن جبينه يسيل من العرق يف ايلوم اِلارد.
 .2يف هذا احلديث بيان أحد الصفات اليت اكن يزنل بها الويح ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.َ َّ
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنرش  -دار
 رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم اإلثيويبآل بروم للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل.1424 -1416 ،
 معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م. خمتار الصحاح ،تأيلف :زين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،انلارش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية،بريوت  -صيدا ،الطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.
 -املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي ،أبو العباس ،املكتبة العلمية – بريوت.

الرقم املوحد)10842( :
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إن هذا القرآن أنزل لَع سبعة أحرف ،فاقرءوا ما تيرس منه

َْ
َ ُ
َ
َ
ُ
كيم يق َرأ سورة الفرقان يف حياة رسول اهلل -
احلديث :عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال :سمعت هشام بن ح ِ
ُ
ُْ ْ
ْ
ْ
فاستَ َم ْع ُ
ت لقراءته ،فإذا هو يق َرؤها ىلع حروف كثري ٍة لم يق ِرئنِيها رسول اهلل -صىل اهلل عليه
صىل اهلل عليه وسلم،-
ُ
َ َّ
َ اَ ْ
ُ
َ
ْ ُ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ساو ُره يف الصالة ،فانتظرته حَّت سلم ،ثم ِلبته ِب ِردائِه أو ِب ِردايئ ،فقلت :من أقرأك هذه السورة؟
كدت أ
وسلم -كذلك ،ف ِ
ِ
َْ َ
َ
ُ
َْ
َّ
َ
ُ
هلل إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أقرأين
قال :أق َرأنيها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-قلت هل :كذبت ،فوا ِ
ِّ
َْ ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
سمعت
فقلت :يا رسول اهلل ،إين
فانطلقت أقوده إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
هذه السورة اليت سمعتُك تق َرؤها،
ُْ
َ ُ
ُ
َْ
هذا َ
يقرأ بسورة الف ْرقان ىلع حروف لم تق ِرئنيها ،وأنت أقرأت ِِّن سورة الفرقان ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ
َ ْ
َ
َ
« :أ ْر ِسله يا عمر ،اقرأ يا هشام» فق َرأ عليه القراءة اليت سمعتُه يقرؤها ،قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-هكذا
ْ
ُْ َ
ُْ
َّ
َ
ُ
فقرأت ،فقال« :هكذا أن ِزلت» ثم قال« :إن هذا القرآن
أن ِزلت» ثم قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اقرأ يا عمر»
ُْ
ْ
أح ُرف ،فاقرءوا ما ت َّ
يرس منه».
أن ِزل ىلع سبعة
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ ُ
َ
َ
كيم -ريض اهلل عنهما -يقرأ سورة الفرقان يف حياة رسول اهلل -
حييك عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -أنه سمع هشام بن ح ِ

صىل اهلل عليه وسلم ،-بقراءة ختتلف عما يقرؤه عمر يف ألفاظ كثرية ،وقد اكن عمر قد قرأ هذه السورة ىلع رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم ،-فظن عمر -ريض اهلل عنه -أن ذلك غلط من هشام ،فاكد أن يثب عليه ويأخذ برأسه وهو يف الصالة ،ولكنه
َّ
ُ
َْ
َ
َ
أقرأك هذه السورة؟ قال :أق َرأنيها رسول اهلل
صرب حَّت سلم من صالته ،ثم أمسك بردائه ومجعه من جهة رقبته ،وقال هلَ :من
َ
َّ
َ
هلل إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أقرأين هذه السورة بقراء ٍة غري اليت
صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال هل عمر :كذبت ،فوا ًِ
شديدا يف أمر اهلل -تعاىل ،-فقال
قرأتها .ثم ذهب به جيره إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-واكن عمر -ريض اهلل عنه-
ِّ
َ ُ
ُ
ُ
سمعت هذا يقرأ بسورة الف ْرقان ىلع ألفاظ لم أسمعك تقرؤها ،وأنت أقرأتِّن سورة الفرقان .فأمره
عمر :يا رسول اهلل ،إين
ُْ
ً
هشاما أن يقرأ سورة الفرقان ،فلما قرأها ،قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-هكذا أن ِزلت»
رسول اهلل أن يطلقه ،ثم أمر
ُ
يعِّن :أنزلت هذه السورة من عند اهلل ىلع ما قرأه هشام ،ولم يكن خمطئا كما ظنه عمر -ريض اهلل عنه .-ثم أمر عمر أن
ُْ َ
يقرأ فقرأ فقال -صىل اهلل عليه وسلم« :-هكذا أن ِزلت» يعِّن :أن اهلل أنزل هذه السورة ىلع ما قرأه عمر كما أنزهلا ىلع ما قرأه
َّ
َ
القرآن أُنْزل ىلع سبعة أحرف ،فاقرؤوا ما َّ
تيرس منه» فعمر وهشام الكهما
هشام .ثم قال -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن هذا
ِ
مصيب يف قراءته؛ ألن القرآن نزل ىلع أكرث من حرف ،بل ىلع سبعة أحرف ،وليس يف قراءة هشام زيادة عما عند عمر يف
ُ
اآليات ،وإنما هناك اختالف يف احلروف فقط ،ومن أجل ذلك قال للك واحد منهما بعد ما سمع قراءته« :كذلك أنزلت»
ويوضح ذلك قوهل« :إن هذا القرآن نزل ىلع سبعة أحرف ،فاقرأوا ما تيرس منه» أي :ال تتلكفوا الزتام حرف واحد ،فإن اهلل -
ً
تعاىل -قد أوسع عليكم ،ويرس لكم قراءة القرآن ىلع سبعة أحرف ،رمحة منه وفضال ،فله احلمد واملنة ،وقد اختلف العلماء
ً
ً
يف تعيني احلروف السبعة اختالفا كثريا ،واملقصود بها -فيما يظهر واهلل أعلم -أوجه من أوجه لغة العرب ،فالقرآن نزل ىلع
ٌّ
هذه الوجوه للتخفيف يف أول األمر؛ ألن العرب اكنوا متفرقني واكنوا خمتلفني ولك هل لغته ،ويكون عند هذه القبيلة ما ليس
عند القبيلة األخرى ،ولكن ملا مجع بينهم اإلسالم ،واتصل بعضهم ببعض ،وذهب ما بينهم من العداوة والشحناء بسبب
اإلسالم ،وعرف لك ما عند اآلخرين من اللغة ،قام عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -فجمع انلاس ىلع حرف واحد من

األحرف السبعة؛ وأحرق ما سوى ذلك؛ حَّت ال حيصل االختالف.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > القراءات واتلجويد > األحرف السبعة
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بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين ُاملفردات:
ساو ُره  :آخذ برأسه أو أثب عليه.
• أَ ِ
ْ
• َ َاِلبتُه بردائه  :مجعت عليه ثيابه عند رقبته وأمسكته بها؛ ئلال ينفلت مِّن.
ْ ْ
• أر ِسله  :أطلقه.
ْ
• أح ُرف  :مجع حرف ،واحلرف لغة الطرف ،وحروف اتلهيج سميت بذلك ألنها أطراف اللكمة ،واحلروف هنا معناها اللغات.
فوائد احلديث:

ً
شديدا يف أمر اهلل -تعاىل.-
 .1اكن عمر -ريض اهلل عنه-
املخرب موثوقا به.
ُ .2مرشوعية اتلثبت يف األمور ،ووقوف احلاكم بنفسه ىلع احلقائق ،وإن اكن
ِ
 .3أنزل القرآن ىلع سبعة أحرف ،والراجح يف احلروف السبعة أنها :تأدية املعىن الواحد باللفظ املرادف ،والقرآن نزل ىلع هذه الوجوه للتخفيف
يف أول األمر؛ ألن العرب اكنوا متفرقني واكنوا خمتلفني واكنوا متنابذين ولك هل لغته ،ويكون عند هذه القبيلة ما ليس عند القبيلة األخرى،
ولكن ملا مجع بينهما اإلسالم ،واتصل بعضهم ببعض ،وذهب ما بينهم من العداوة والشحناء بسبب اإلسالم ،وعرف لك ما عند اآلخرين
من اللغة ،قام عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -فجمع انلاس ىلع حرف واحد من األحرف السبعة؛ وأحرق ما سوى ذلك؛ حَّت ال حيصل
االختالف.
ً

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة:السابعة 1323 ،ه.
 رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه. فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ،انلارش :رئاسة إدارةاِلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض.
 رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد اِلدر ،مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية. جمموع الفتاوى ،تيق ادلين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحفالرشيف ،املدينة انلبوية ،اململكة العربية السعودية ،اعم النرش1416 :ه1995/م.

الرقم املوحد)10834( :
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ُ َ َّ َ
إنما مثل صاحب القرآن كمثل اإلبل المعقلة

ُْ ْ َ َ
ا ََُ َ
آن ك َمث ِل
احب القر ِ
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إنما مثل ص ِ
ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ
أطلق َها ذهبَت».
اإلبِ ِل المعقل ِة ،إن اعهد عليها أمسكها ،وإن
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ا
"إنما مثل صاحب القرآن" أي :احلافظ هل عن ظهر قلب" ،كمثل صاحب اإلبل املعقلة" أي املربوطة بالعقال ،وبني وجه شبهه،

بقوهل" :إن اعهد عليها" بالربط دائما وتابعها وانتبه هلا "أمسكها ،وإن أطلقها" بفك العقال عنها" ،ذهبت" ،وكذا صاحب
ُ
القرآن إن داوم ىلع تعاهده باتلالوة واملراجعة ثبت القرآن يف صدره ،وإن ترك ذلك ذهب ونيس ،وال يقدر ىلع عوده إال بعد
ً
مشقة وتعب ،فما دام تعهده موجودا فحفظه موجود؛ كما أن اإلبل ما دامت مشدودة بالعقال فيه حمفوظة ،وخص اإلبل باذلكر
ً
ألنها أشد حيوان إنيس نفورا ،ويف حتصيل اإلبل بعد نفورها صعوبة.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > مباحث قرآنية اعمة > آداب قراءة القرآن ومحلته
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب تالوة القرآن الكريم
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ َّ
الم َعقلة  :املشدودة بالعقال ،وهو احلبل اذلي يشد به ركبة اِلعري؛ ليك يبَق يف ماكنه.
• اإلبل
• اعهد عليها  :استمر إمساكه هلا.

فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع تعاهد القرآن وتالوته ،واحلذر من تعريضه للنسيان.
 .2تنبيه انلاشئة إىل تعاهد العلم انلافع واالستمرار ىلع ذلك؛ ألن الوصية هلم أكرب ،واحلفظ يف الصغر أسهل وأثبت.
 .3من أسايلب ادلعوة رضب األمثال.

املصادر واملراجع:

 -1ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
 -2رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 -3رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
 -4صحيح اِلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
 -5صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
 -6فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة.
 -7كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.

الرقم املوحد)5658( :
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إين أخاف لَع أميت اثنتني :القرآن واللنب ،أما اللنب فيبتغون الريف ويتبعون الشهوات ويرتكون الصلوات،
وأما القرآن فيتعلمه املنافقون فيجادلون به املؤمنني

ِّ
َ
َ ْ
ُ َّ
احلديث :عن عقبة بن اعمر ،يقول :إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إين أخاف ىلع أميت اثنتَني :القرآن
َّ
َْ
ِّ َ
َّ
َّ َ َ ْ َ ُ
َّ َ
َّ َ َ
ويرتكون الصلوات ،وأما القرآن فيتعلمه املنافقون فيُجا ِدلون به
ات
واللَب ،أما اللَب فيبتغون الريف ويت ِبعون الشهو ِ
املؤمنني».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث خوفه ىلع أمته من شيئني متعلقني بالقرآن وباللَب ،أما بالنسبة للَب فإن
بعض انلاس يطلبون مواضعه يف املرايع والزروع ،ويتبعون شهواتهم ومذلاتهم ،ويتباعدون عن املدن اليت تقام فيها صالة
اجلمعة واجلماعة ،ثم يرتكون الصالة بعد ذلك طلبًا للَب ،وأما القرآن فيتعلمه املنافقون ال يلنتفعوا به ويعملوا به ،ولكن

يلجادلوا به املؤمنني باِلاطل؛ لريدوا احلق اذلي عندهم.
َ
َّ
فليس اللَب يف ذاته وال القرآن هو حمل اخلوف والرضر ،وإنما عرب بهما عن اليشء املتعلق بهما ً
جمازا ،واهلل أعلم.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > مباحث قرآنية اعمة > رد الشبهات حول القرآن
َ
َا
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذ ُّم اهلوى والشهوات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت  -الصالة  -الزهد والرقاق.
راوي احلديثُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِِّن -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:
• ِّ
الريف  :أرض فيها زرع ،واملقصود أنهم يرتكون األمصار ،ويسكنون اِلوادي تلوفر اللَب فيها فيحرمون من اجلمااعت واجلمعات.
• يبتغون  :يطلبون.
فوائد احلديث:
 .1املنافق يتعلم القرآن يلجادل به املؤمنني.
 .2اتلحذير من اتباع الشهوات واملذلات وترك صالة اجلمعة واجلماعة.
 .3خوف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته وشفقته عليهم.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلارانلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين ،أمحد بن عبد الرمحن بن حممد اِلنا السااعيت،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية.

الرقم املوحد)10856( :
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ً
ً
أحيانا يأتيين مثل صلصلة اجلرس ،وهو أشده يلع ،فيفصم عين وقد وعيت عنه ما قال ،وأحيانا يتمثل يل
امللك رجال فيلكمين فأيع ما يقول

ُ
َ
َ
َّ
احلديث :عن اعئشة أ ِّم املؤمنني -ريض اهلل عنها -أن احلارث بن هشام -ريض اهلل عنه -سأل رسول اهلل -صىل اهلل
ْ ً ْ
َ
َْ
ْ َ
يك َ
الو ْ ُ
يح؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أحيانا يَأ ِتيِّن ِمثل
عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل ،كيف يأ ِت
َ
َ ِّ
ً
ْ َ
َّ ُ
ََ ُ
ً
َ ُّ
يلع ،فيَ ْفص ُم ِّ
عِّن وقد َو َعيْ ُ
شده َّ
الملك َر ُجال فيُلك ُمِّن فأ ِيع ما
ت عنه ما قال ،وأحيانا يتمثل يل
َصل َصلة اجلَ َرس ،وهو أ
ِ
ْ َْ
َّ
َ
يقول» .قالت اعئشة -ريض اهلل عنها :-ولقد رأيتُه يزنل عليه َ
الو ْ ُ
فيف ِص ُم عنه وإن َج ِبينه
الشديد الرب ِد،
يح يف ايلومِ
ِ
ِ
ً
َ َ
يلَتَف َّص ُد َع َرقا.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
الويح؟ فأخربه
سأل احلارث بن هشام -ريض اهلل عنه -رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل ،كيف يأتيك
ً
ً
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه أحيانا يأتيه امللك -وهو جربيل -بالويح فيكون صوت امللك بالويح مشابها لصوت

اجلرس يف قوته ،وهو أشد َشء وأصعبه عليه -صىل اهلل عليه وسلم ،-وتغشاه شدة وكرب شديد ثم ينكشف عنه ،وقد فهم
وحفظ عن امللك ما قال ،وإنما يأتيه الويح بهذا الصوت الشديد؛ ليشغله عن أمور ادلنيا ،ويفرغ حواسه للصوت الشديد،

فاكن -صىل اهلل عليه وسلم -يفهم عنه؛ ألنه لم يبق يف سمعه ماكن لغري صوت امللك وال يف قلبه.
ً
وأخربه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه أحيانا أخرى يأتيه جربيل يف صورة رجل مثل دحية أو غريه ،فيلكمه بالويح فيفهم ما يقوهل
هل وحيفظه.

وأخربت اعئشة -ريض اهلل عنها -أنها اكنت ترى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عند نزول الويح عليه يف ايلوم الشديد الربد
ً
فتنكشف عنه شدة الويح وجبينه يسيل عرقا من شدة ما يلقاه من الكرب واملعاناة.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > نزول القرآن ومجعه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املالئكة  -أنواع الويح  -حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم.-
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
ْ َ
• َصل َصلة  :صوت.
• فيَ ْفص ُم ِّ
عِّن  :يُقلع عِّن وينجيل ما يغشاين منه.
ِ
• َو َعيْ ُ
ت  :حفظت اذلي ذكره
َّ
َّ
يتصور.
• يتمثل :
• َج ِبينه  :ما بني منبت الشعر واحلاجبني.
َ َ
• يتَف َّص ُد  :يسيل.
• الويح  :يف اللغة اإلشارة والرسالة والكتابة ،ولك ما أليق إىل شخص يلعلمه ويح كيف اكن ،ثم غلب استعمال الويح فيما يلَق إىل األنبياء من
عند اهلل -تعاىل.-

فوائد احلديث:

 .1شدة الويح وصعوبته ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ً
مشابها لصوت اجلرس يف قوته وهو
 .2من الصفات اليت اكن يزنل بها الويح ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-أن يكون صوت امللك بالويح
ً
رجل أحيانا.
أشد َشء وأصعبه عليه -صىل اهلل عليه وسلم ،-كما اكن جربيل يأتيه بالويح يف صورة ٍ
 .3أن السؤال عن الكيفية لطلب املعرفة أو الطمأنينة ال يقدح يف ايلقني.
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 .4جواز السؤال عن أحوال األنبياء من الويح وغريه.
 .5أن أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكنوا يسألونه -صىل اهلل عليه وسلم -عن كثري من املعاين ،واكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ا
ا
وسلم -جييبهم ،ويعلمهم ،واكنت طائفة منهم تسأل ،وطائفة حتفظ ،ولكهم أدى ،وبلغ ما علم ،ولم يكتم حَّت أكمل اهلل دينه.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني اِلواب ،انلارش :دار الوطن– الرياض.
 عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
 رشح صحيح اِلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م. إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
 معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.َ َّ
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنرش  -دار
 رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم اإلثيويبآل بروم للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل.1424 -1416 ،
 -املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي ،أبو العباس ،املكتبة العلمية – بريوت.
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أال إن القوة الريم ،أال إن القوة الريم ،أال إن القوة الريم
احلديث :عن عقبة بن اعمر قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ىلع املنرب ،يقول{" :وأعدوا هلم ما
ُ
الق َّو َة َّ
الر ُ
يم ،أال إن القوة الريم ،أال إن القوة الريم".
استطعتم من قوة} [األنفال ،]60 :أال إن

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث تفسري انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للقوة املأمور باختاذها يف جمابهة األعداء والكفرة ،ويه الريم؛ ألنه أنكى،
وأبعد عن خطر العدو ،واكن الريم وقت نزول اآلية الكريمة بالسهام ،ولكن اآلية بإعجازها أطلقت القوة؛ تلكون قوة لك

زمان وماكن ،وكذلك احلديث الرشيف جاء إعجازه العليم بإطالق الريم ،اذلي يشتمل الريم بأنواعه ،وأن يفرس بكل ريم

يتجدد وبأي سالح حيدث.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > تفسري القرآن > تفسري اآليات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
َّ
ارة َّ -
موضواعت احلديث الفرعية األخرىَ َ ْ :
الصيْد َواذلبَائِح.
اإلم ِ
ِ
راوي احلديثُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِِّن -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• أعدوا  :أمر من :اإلعداد ،وهو تهيئة اليشء للمستقبل.
• ما استطعتم  :لفظ اعم يشمل مجيع إماكنات اإلنسان حسب الظروف واألوضاع.
• رباط اخليل  :بكرس الراء ،هو يف األصل :حبسها ،واقتناؤها ،ثم سيم اإلقامة يف ثغور اِلالد ،وحدودها :رباطا.
• أال إن القوة الريم  :يعِّن :أن اآلية الكريمة تشري إىل أن القوة يه يف الريم؛ ألنه أنكى ،وأبعد عن خطر العدو ،واكن الريم وقت نزول اآلية
الكريمة بالسهام ،ولكن اآلية بإعجازها أطلقت القوة؛ تلكون قوة لك زمان وماكن ،وكذلك احلديث الرشيف جاء إعجازه العليم بإطالق
الريم ،اذلي يشتمل الريم بأنواعه ،وأن يفرس بكل ريم يتجدد وبأي سالح حيدث.

فوائد احلديث:

 .1قال اهلل -تعاىل{ :-وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة} [األنفال ]60 :يف هذه اآلية الكريمة يأمر -تعاىل -عباده املؤمنني أن يقوموا باجلهاد يف سبيل
اهلل تعاىل ،وأن يستعدوا هل بكل ما يقدرون عليه من أسباب القوة يف وجه أعداء اإلسالم ،والقوة ختتلف باختالف األزمنة واألمكنة،
فاكنت اآلية مطلقة اتلفسري يف لك زمان بما يناسبها.
 .2لك ما يقدر عليه املسلمون من القوة العقلية واِلدنية والعلمية داخل يف ذلك لكه ،فيدخل يف هذه القوة أنواع األسلحة من املدافع والرشاشات
والطائرات املقاتلة واملدراعت وادلبابات ومجيع آالت القتال املناسبة.
 .3أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يفرس القرآن ،ومن ذلك تفسريه هلذه اآلية يف سورة األنفال.
 .4يستفاد من احلديث طلب تعلم الريم ،ألنه داخل يف األمر بإعداد العدة.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم ،الطبعة األوىل.1427
 -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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أال أعلمك أعظم سورة يف القرآن

َ َ ُ ِّ َ
احلديث :عن أيب سعيد رافع بن املعىل -ريض اهلل عنه -قال :قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أال أ َعل ُمك
َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ
َّ َ
ُ ْ ََْ ْ َْ َ َ َْ ْ
ك قُلْ َ
َ َ َ َ
َ ْ َ َ ُ َ
ت:
هلل ،إن
أعظم سور ٍة يف القرآن قبل أن خت ُرج ِمن المس ِجد؟» فأخذ ِبي ِدي ،فلما أردنا أن َن ُرج ،قلت :يا رسول ا ِ
َّ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َّ ُ
َ
ُ
ُ َ ِّ َ َّ َ ْ
ُ
قال« :احلَ ْم ُد هلل َر ِّب َ
العالَم َ
أع َظ َم ُس َ
الق ْ
نيَ ِ ،
اذلي أوتِيتُه».
آن؟
ر
يف
ة
ور
ألعلمنك
يه السبع المث ِاين والقرآن الع ِظيم ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ا
عن أيب سعيد رافع بن املعىل -ريض اهلل عنه -قال :قال يل رسول اّلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-أال" أىت بها تلنبيه املخاطب ملا
يلَق إيله بعدها ،قوهل" :أعلمك أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسجد" ،وإنما قال هل ذلك ،ولم يعلمه بها ابتداء؛

يلكون أدىع إىل تفريغ ذهنه تللقيها وإقباهل عليها بكليته ،قوهل" :فأخذ بيدي" ،أي :بعد أن قال ذلك ومشينا ،قوهل" :فلما
ا
اّلل إنك قلت :ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن" ،قوهل" :قال :احلمد اّلل ا
رب العاملني" ،أي :سورة
أردنا أن َنرج قلت :يا رسول
الفاحتة ،وإنما اكنت أعظم سورة ألنها مجعت مجيع مقاصد القرآن ،وذلا سميت بأم القرآن .ثم أشار إىل ما تمزيت به الفاحتة

عن غريها من بقية السور حَّت صارت أعظم منها ،بقوهل" :يه السبع املثاين" ،أي :املسماة به ،مجع مثناة من اتلثنية ألنها تثىن
يف الصالة يف لك ركعة ،أو ألنها تثىن بسورة أخرى ،أو سميت بذلك الشتماهلا ىلع قسمني :ثناء وداعء ،أو ملا اجتمع فيها من

فصاحة املباين وبالغة املعاين ،أو ألنها تثىن ىلع مرور الزمان وتتكرر فال تنقطع وتدرس فال تندرس ،أو ألن فوائدها تتجدد
ً
ً
ا
حاال فحاال إذ ال منتىه هلا ،أو مجع مثناه من اثلناء الشتماهلا ىلع ما هو ثناء ىلع اّلل تعاىل ،فكأنها تثىن عليه بأسمائه احلسىن
ً
ا
وصفاته ،أو من اثلنايا ألن اّلل استثناها هلذه األمة ،وغري ذلك ،قوهل" :والقرآن العظيم" ،أي :ويه املسماة بذلك أيضا ،قوهل:
ً
"اذلي أوتيته" ،أي :أعطيته ،وتسميتها بالقرآن العظيم جلمعها سائر ما يتعلق باملوجودات دنيا وأخرى وأحاكما وعقائد.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضائل السور واآليات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :تفاضل القرآن  -وسائل اتلعليم.
راوي احلديث :أبو سعيد رافع بن املعىل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• احلمد هلل رب العاملني  :سورة الفاحتة.
• السبع املثاين  :السبع اآليات اليت تثىن أي تقرأ يف لك ركعة من الصالة.
فوائد احلديث:

 .1سورة الفاحتة أعظم سورة يف كتاب اهلل -تبارك وتعاىل.-
 .2تفضيل بعض القرآن ىلع بعض بما جاء عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف ذلك.
 .3حرص الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تعليم انلاس اخلري ،وبيانه هلم.
 .4أن الفاحتة سبع آيات.

املصادر واملراجع:

-1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.ط 1415-1
-2ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
-3رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
-4صحيح اِلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
-5نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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َ ْ ُ ْ ُ ُ َّ َ ُّ
ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ي َر مِثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق ،وقل أعوذ برب انلاس

َْ ََ َ ُْ َ ْ
هذ ِه
ات أن ِزلت ِ
احلديث :عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ألم تر آي ٍ
َّ ْ َ َ َ
ُْ َ
الليلة ل ْم يُ َر ِمثل ُه َّن ق ُّط؟ (قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب انلاس)».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" : -ألم تر" ،أي :ألم تعلم ،وهو خطاب خاص
للراوي ،واملراد به اعم للجميع ،ويه لكمة تعجب ،وأشار إىل سبب اتلعجب ،بقوهل" :لم ير مثلهن" ،أي :يف بابها وهو اتلعوذ،

وقوهل" :قط" ،تلأكيد انليف ،قوهل" :قل أعوذ برب الفلق" ،و "قل أعوذ برب انلاس" ،أي :لم توجد آيات سورة لكهن تعويذ للقارىء
من رش األرشار مثل هاتني السورتني ،ما تعوذ بهما متعوذ عن إيمان وصدق إال أاعذه اهلل عز وجل ،فاحلاصل أن اإلنسان

ينبيغ أن يتعوذ بهاتني السورتني.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضائل السور واآليات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :تفاضل القرآن.
راوي احلديثُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِِّن -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ألم تر  :استفهام يفيد تعجبًا.
• لم يُر مثلهن  :لم يوجد آيات مثلهن ،ومما اختصتا به أنه ال توجد سورة لكها تعويذ غري هاتني السورتني.
• الفلق  :الصبح.

فوائد احلديث:

 .1فضل سوريت الفلق وانلاس ،وأنهن من خري ما أنزل ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .2اقتصار انليب –صىل اهلل عليه وسلم -عليهما يف اتلعويذ؛ الشتماهلما ىلع اجلوامع يف املستعاذ به واملستعاذ منه.

املصادر واملراجع:

-1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-.ادلمام 1415
-2رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
-3رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
-4صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
-5مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه.
-6نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ََ ْ
َ َّ
َسي ٍة فاكن يقرأ ألصحابه يف صالتهم ،فيختِ ُم بـ( :قل
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بعث رجال لَع ِ
هو اهلل أحد)

َْ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها« -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بعث رجال ىلع َ
رس َّي ٍة فاكن يق َرأ ألصحابه
ِ
َ ُ ُ َ
َ ْ
وه أل ِّي
يف صالتهم ،فيَخ ِت ُم بـ«قل هو اهلل أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :سل
ُ
ُ
َ ْ َْ
َُ
َّ
َ
َشء َصنع ذلك؟ فسألوه ،فقالِ :ألنها ِصفة الرمحن -عز وجل ،-فأنا أ ِحب أن أق َرأ بها ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ ْ
ُ
َّ
خ ُ
حي ُّبه».
ربوه :أن اهلل -تعاىلِ -
وسلم :-أ ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
َّ َ
رس َّية؛ تلدبريهم واحلكم بينهم ،وحَّت ال تكون األمور فوىض ،وخيتار
أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعض أصحابه ىلع ِ
ً
ً
وتدبريا ،وذلا اكن األمراء هم األئمة يف الصالة واملفتون؛ لفضل علمهم ودينهم ،فاكن يقرأ "قل هو اهلل أحد"
وعلما
أقومهم دينًا
ً
يف الركعة اثلانية من لك صالة؛ ملحبته هلل وأسمائه وصفاته ،ومن أحب شيئا أكرث من ذكره.
َّ
فلما رجعوا من غزوتهم إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ذكروا هل ذلك ،فقال :سلُوه ِّ
ألي َشء يصنع ذلك ،أهو ملحض
املصادفة أم ليشء من ادلوايع؟

فقال األمري :صنعت ذلك الشتماهلا ىلع صفة الرمحن -عز وجل ،-فأنا أحب تكريرها ذللك.

فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أخربوه ،أنه كما كرر هذه السورة ملحبته هلا؛ وهذا ملا تضمنته من صفات اهلل العظيمة
اليت دلت عليها أسماؤه املذكورة فيها :فإن اهلل حيبه.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضائل السور واآليات
العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد  -فضائل القرآن  -األدعية  -فضائل الصحابة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
رجال  :أرسله ً
أمريا.
• بعث
َّ
• رسية  :من الرسى أي امليش بالليل ،ويه القطعة من اجليش يرسلها القائد ،أقلها مخسة رجال وأكرثها أربعمائة؛ ُسميت بذلك ألن اغلب
َّ
الم ِّ
أن أهل املغازي جيعلون وجود انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هو ُ
مزي للرسية
سريهم يكون بالليل؛ لإلرفاق بهم أو بقصد اتلخيف لقلتهم؛ إال
عن الغزوة.
• فيختم بـ«قل هو اهلل أحد»  :ينيه القراءة بقراءة سورة (قل هو اهلل أحد) ،إما يف قراءة لك ركعة ،وإما يف قراءة الركعة األخرية.
• يصنع ذلك  :ينيه بقراءة سورة (قل هو اهلل أحد).
• ألنها  :أي السورة.
• صفة الرمحن  :حتتوي ىلع صفة الرمحن -سبحانه وتعاىل -بما فيها من األسماء ادلالة ىلع الصفات ،وليس فيها ذكر لغري صفات اهلل -عز وجل-
.
• حيبه  :املحبة يف اللغة الوداد ،وحمبة اهلل للعبد صفة من صفاته حتمل ىلع ما تقتضيه يف اللغة من غري تكييف وال تمثيل وال حتريف وال
تأويل وال تعطيل.

فوائد احلديث:

الم َّ
 .1جواز قراءة قصار ُ
فصل ،حَّت يف غري صالة املغرب من الفرائض.
 .2فضل سورة اإلخالص واستحباب قراءتها.
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َّ
أن تفضيل بعض القرآن ىلع بعض اعئد ملا حيتوى عليه املفضل من تمجيد اهلل واثلناء عليه ،فهذه السورة الكريمة اجلليلة تشمل توحيد
االعتقاد واملعرفة وما جيب إثباته للرب من األحدية املنافية للرشيك والصمدية املثبتة هلل -تعاىل -مجيع صفات الكمال ونيف الوادل والودل،
اذلي هو من لوازم غناه ونىف الكفء املتضمن نيف املماثل وذلا فيه تعدل ثلث القرآن.
أن األعمال يكتب ثوابها بسبب ما يصاحبها من نية صاحلة ،ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر بالسؤال عن القصد من تكريرها.
الواليات والقيادات من أهل العلم والفضل وادلين.
أنه ينبيغ أن يكون أصحاب ِ
ُ
أنه من أحب صفات اهلل َوتَ َّ
ذوق حالوة مناجاته بها فاهلل حيبه؛ ألن اجلزاء من جنس العمل.
ُ ُّ
أن إخبار الوايل األكرب عن أعمال األمراء والعمال لقصد اإلصالح ال ي َعد وشاية وال نميمة.
مرشوعية بعث َّ َ
الرسايا لقتال الكفار واتلأمري عليهم.
ُ ْ
أن أمريهم أحق بإمامتهم يف الصالة لكونه صاحب السلطان عليهم.
َ ُ ُ َ
ِّ
مرشوعية اتلثبت يف األمور قبل احلكم عليها؛ لقول انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-سلوه ألي َشء صنع ذلك؟).
إثبات صفة املحبة هلل -تعاىل.-
جواز القراءة يف الركعة الواحدة بسورتني فأكرث.
جواز ختصيص بعض القرآن باالستكثار منه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م.
تنبيه األفهام للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة  -اإلمارات  -مكتبة اتلابعني -القاهرة -الطبعة األوىل .1426
اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري -طبعة دار الفكر -دمشق -األوىل .1381
صحيح اِلخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيالجلعيف اِلخاري  -حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق انلجاة  -الطبعة األوىل
1422ه.
صحيح مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد اِلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم -دار املنهاج -القاهرة -مرص -الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)5213( :
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أن يف الكتاب اذلي كتبه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لعمرو بن حزم :أن ال يمس القرآن إال طاهر

َْ
لعمرو بن َح ْزم:
احلديث :عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حزم ،أن يف الكتاب اذلي كتبه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َ
«أن ال ي َم َّس القرآن إال َطاهر».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
معىن احلديث" :يف الكتاب اذلي كتَبَه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لعمرو بن َح ْزم" أي أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
كتب كتابا لعمرو بن َح ْزم عندما اكن قاضيا ىلع جنران ،كتب هل كتابا ُم َط َّوال فيه كثري من أحاكم الرشيعة ،اكلفرائض
ُ ُّ
والصدقات وادليات ،وهو كتاب مشهور تلقته األمة بالقبول.
َ
"أن ال ي َم َّس القرآن إال َطاهر" املراد باملس هنا :أن يُبارشه بيده من غري حائل ،وبناء عليه :فإن تناوهل من وراء حائل ُمنفصل
عنه كما لو محله يف كيس أو شنطة أو قَلَّب صفحاته ب ُعود وحنوه لم يدخل يف انليه لعدم حصول َ
الم ُّس.
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
واملراد بالقرآن هنا :ما كتب فيه القرآن ،اكأللواح واألوراق واجللود ،وغري ذلك ،وليس املراد به الالكم؛ الن الالكم ال يمس
بل ي ُ ْس َمع.
و " إال َطاهر" هذا اللفظ َ َ
مشرتك بني أربعة أمور:
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ َ
رشكون جنَ ٌس}.
األول :املراد بالطاهر املسلم؛ كما قال -تعاىلِ { :-إنما الم ِ
َّ َّ
ُ
الطاهر من انلجاسة؛ كقوهل -صىل اهلل عليه وسلم -يف اهلرة" :إنها ليست بنجس".
اثلاين :املراد به
اثلالث :املراد به َّ
الط ُ
اهر من اجلنابة.
َّ
أن املراد َّ
ُ
املتوضئ.
بالطاهر
الرابع:
َْ َ
َُْ
َّ
ِّ
َ
لك هذه املعاين للطهارة يف الرشع حمت ِملة يف املراد من هذا احلديث ،وليس دلينا مرجح ألحدها ىلع اآلخر ،فاألوىل محلها ىلع
ً
ُ ْ
المح ِدث حدثا أصغر؛ وهو موافق ملا ذهب إيله اجلمهور ،ومنهم األئمة األربعة
ما فهمه الصحابة -رضوان اهلل عليهم ،-وهو
وأتباعهم ،وهو االحتياط واألوىل.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > مباحث قرآنية اعمة > أحاكم القرآن واملصاحف
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املناقب  -اجلهاد.
راوي احلديث :عبد اهلل بن أيب بكر بن حزم-رمحه اهلل-
اتلخريج :رواه مالك وادلاريم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

ُ
َّ
َّ
تعظيم القرآن ،وأنَّه ُ
ُ
ُ
ماكن ال يليق؛ إما نلجاس ِت ِه ،وإما جبانب صور،
جيوز َم ُّس املصحف بنجاسة ،وال جي َعل يف
جيب احرتامه ،فال
 .1يف احلديث
ٍ
َ
ُ
َ
ْ
َّ
ِّ
وأصوات ،وحنو ذلك مما يعرض
أحد يرشب ادلخان ،أو يف ماكن لغ ٍط
أو تعلق آياته جبانب صور ،أو يتىل يف
هلو أو عند األاغين ،أو عند ٍ
ٍ
ِ
ماكن ٍ
كتاب اهلل -تعاىل -لإلهانة.
 .2وجوب الوضوء عند إرادة َم ِّس املصحف.
ُ
َّ
َ
 .3ظاهر عموم احلديث شامل للصغري املمزي ،والراجح خالف ذلك لوجود املشقة يف إلزامهم بالوضوء ،وألنهم غري ُملكفني ،فأبيح هلم َم ُّسه حلاجة
اتلعليم.
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املصادر واملراجع:

املوطأ ،تأيلف :مالك بن أنس األصبيح ،حتقيق :حممد مصطىف األعظيم  ،انلارش :مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان  ،الطبعة :األوىل 1425 ،ه.
سنن ادلاريم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين انلارش :دار املغِّن للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه-
 2000م.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م.
َ
ا
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
  2003م.ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.

الرقم املوحد)8401( :

23

بهذا أمرتم؟ أو بهذا بعثتم؟ أن ترضبوا كتاب اهلل بعضه ببعض؟ إنما ضلت األمم قبلكم يف مثل هذا،
إنكم لستم مما هاهنا يف يشء ،انظروا اذلي أمرتم به ،فاعملوا به ،واذلي نهيتم عنه ،فانتهوا

َّ
أن َن َف ًرا اكنوا ُج ً
لوسا بباب انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما:-
ُ
َُ
اهلل كذا وكذا؟ وقال ُ
ُ
َ
ُ
بعضهم :ألم َي ُقل ُ
بعضهم :ألم يق ِل اهلل كذا وكذا؟ فس ِمع ذلك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-
ِ
ُ ْ
َّ
ُ ُْ
َ
َ ُّ ُّ َّ
َ
ْ َ ْ ُ
فخرج كأنَّما ُفق َ
هلل بعضه ببعض؟ إنما
ئ يف
وجهه حب الرمان ،فقال« :بهذا أ ِمرتم؟ أو بهذا ب ِعثتم؟ أن ترضبوا كتاب ا ِ
ِ
ِ
ُ
َ َّ
مما هاهنا يف َشء ،انظروا اذلي أُمرتم به ،فاعملوا به ،واذلي نُهيتمُ
األ َم ُم قبلكم يف مثل هذا ،إنَّكم لستُم َّ
ت
ِ
ضل ِ
ِ
عنه ،فانتهوا».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

اكن مجاعة من الصحابة جالسني عند باب انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فاختلفوا يف مسألة ،ويف بعض الروايات أنهم اختلفوا

يف القدر ،فجعل بعضهم يستدل ىلع قوهل بآية من كتاب اهلل ،وجعل اآلخرون يستدلون بآية من كتاب اهلل ،فسمع رسول اهلل
ً
ً
شديدا ،كأنما ُع ِرص حب الرمان يف وجهه -صىل
امحرارا
صىل اهلل عليه وسلم -ذلك ،فخرج عليهم وقد غضب وامحر وجههاهلل عليه وسلم ، -وقال هلم :هذا االختالف واجلدال واتلنازع يف القرآن ومعارضة القرآن بعضه ببعض ،هل هو املقصود من
خلقكم؟ أو هو اذلي أمركم اهلل به؟ يريد أنه ليس بيشء من األمرين ،فليس هناك حاجة إيله ،وأخربهم أن سبب ضالل

األمم قبلهم يف مثل هذا األمر ،ثم أرشدهم إىل ما فيه صالحهم ونفعهم فقال :ما أمركم اهلل به فافعلوه وما نهاكم عنه فانتهوا
ُ
عنه ،هذا هو اذلي خلقتم من أجله ،وهذا اذلي فيه نفعكم وصالحكم.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > مباحث قرآنية اعمة > آداب قراءة القرآن ومحلته
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السنة  -القدر.
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:
ُ
• ف ِقئ ُ :عرص.
فوائد احلديث:

 .1انليه عن االختالف واجلدال يف القرآن.
 .2سبب ضالل األمم السابقة هو اجلدال واالختالف يف كتاب اهلل -تعاىل.-
 .3اذلي ينبيغ أن حيرص عليه املسلم هو فعل ما أمره اهلل به وترك ما نىه اهلل عنه.

املصادر واملراجع:

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس اِلايب احلليب. السنة ،البن أيب اعصم ،ومعه ظالل اجلنة ،حتقيق :حممد نارص ادلين األِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :األوىل1400 ،ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. مشارق األنوار الوهاجة ومطالع األرسار اِلهاجة يف رشح سنن اإلمام ابن ماجه ،حممد بن يلع بن آدم بن موىس ،دار املغِّن ،الرياض  -اململكةالعربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.
 حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه :كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه ،حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ،دار اجليل -بريوت ،بدون طبعة.
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ً
بينما جَبيل -عليه السالم -قاعد عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سمع نقيضا من فوقه
احلديث :عن عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال( :بينما جربيل -عليه السالم -قاعد عند انليب -صىل اهلل
ُ
َ َ
عليه وسلم -سمع ن ِقيضا من فوقه ،فرفع رأسه ،فقال :هذا باب من السماء ف ِت َح ايلوم ولم يفتح قط إال ايلوم .فزنل منه
ُ
َ َ ٌ
ك ،فقال :هذا ملك نزل إىل األرض لم يزنل قط إال ايلوم .فسلم وقال :أبرش بنُورين أوتِيْتَ ُهما لم يُؤتهما نَ ٌّ
يب قبلك:
مل
ِ
َ
ُ ْ َُ
فاحتة الكتاب ،وخ َوا ِت ُ
يم سورة اِلقرة ،لن تقرأ حبرف منها إال أع ِطيته).

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
ً
قال ابن عباس -ريض اهلل عنهما" :-بينما جربيل قاعد عند انليب سمع نقيضا" ،أي :صوتا شديدا؛ كصوت نقض خشب اِلناء
ً
عند كرسه" ،من فوقه" أي :من جهة السماء أو من قبل رأسه ،وقيل :صوتا مثل صوت اِلاب" ،فرفع رأسه ،فقال جربيل :هذا

باب من السماء" ،أي :ادلنيا" ،فتح ايلوم لم يفتح قط إال ايلوم ،فزنل منه" ،أي :من اِلاب" ،ملك ،قال ":أي :جربيل" ،هذا ملك
نزل إىل األرض لم يزنل قط إال ايلوم فسلم" ،أي :ذلك امللك" ،وقال :أبرش بنورين" ،سماهما نورين؛ ألن لك واحدة منهما نور

يسىع بني يدي صاحبهما ،أو ألنهما يرشدان إىل الرصاط املستقيم باتلأمل فيه واتلفكر يف معانيه ،واختصاص هذين انلورين

بهذين األمرين الذلين لم يقعا يف غريهما لدلاللة ىلع أفضليتهما واختصاصهما بما لم يوجد يف غريهما ،انلور األول سورة
ً
الفاحتة واثلاين اآليتان من آخر سورة اِلقرة ،فإنهما ما قرأهما واحد من هذه األمة مؤمنا إال آتاه اهلل تعاىل ما فيهما من الطلب،
"أوتيتهما" ،أي :أعطيتهما" ،لم يؤتهما ا
نيب قبلك".

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضائل السور واآليات
العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :تفاضل آي القرآن.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أبرش  :البرشى اخلرب السار.
• انلقيض  :الصوت.
ً
ً
ُ
• بنورين  :ألن الك منهما يكون لصاحبه نورا يوم القيامة يسىع أمامه إلجالهل وتعظيمه ،أو يف ادلنيا بأن يتأمل يف معانيها وهدايتها فيهدى إىل
الرصاط املستقيم.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فضل سورة الفاحتة وخواتيم سورة اِلقرة.
أن السماء هلا أبواب يزنل منها األمر اإلليه ،وال تفتح إال بأمر اهلل -تعاىل.-
إثبات صفة العلو للعيل العظيم.
الكم اهلل بصوت وحرف ،ىلع ما يليق جبالهل -سبحانه.-
نتعلم من احلديث أن من أسايلب ادلعوة إىل اهلل البشارة باخلري.

25

املصادر واملراجع:

 -1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
 -2ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
 -3رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 -4رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
 -5صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
 -6مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه.
 -7نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
 -8كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه.
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ي ً
بئس ما ألحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت ،بل نيس واستذكروا القرآن ،فإنه أشد تفصيا من صدور
الرجال من انلعم

ْ
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-بئْ َس ما َ
ألح ِدهم أن يقول
ِ
َ ُ َ َْ َ َ
ُّ
َ
وكيْ َ
أشد َت َف ِّصيًا ِمن صدور ِّ
َّ
ت ،بل ن ُ ِّ َ
الرجال من انلعم».
يس ،واستذ ِكروا القرآن ،فإنه
ن ِسيت آية كيت

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث ذم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اذلي يقول :نسيت آية كذا وكذا؛ ألن ذلك يُشعر بالتساهل يف القرآن
واتلغافل عنه ،ولكنه «ن ُ ِّ َ
يس» أي :عوقب بوقوع النسيان عليه تلفريطه يف معاهدته واستذاكره ،ثم أمر انليب -صىل اهلل عليه
ً
وسلم -باملواظبة ىلع تالوة القرآن واستذاكره ومدارسته ،فهو أشد انفالتا من الصدور من اإلبل ،وخص اإلبل باذلكر ألنه أشد
ً
نفورا ،ويف حتصيل اإلبل بعد استماكن نفورها صعوبة.
احليوانات اإلنسية

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضل العناية بالقرآن
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العلم.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:

َْ َ َ
وكيْ َ
ت  :يه لكمة يعرب بها عن اجل ُ َمل الكثرية واحلديث الطويل.
• كيت
ََ
ً
• تف ِّصيًا  :انفالتا.
• َّ
انل َعم  :اإلبل.

فوائد احلديث:

 .1كراهة قول نسيت آية كذا ،ويه كراهة تزنيه ،وأنه ال يكره قول :أنسيتها ،وإنما نيه عن قول :نسيتها؛ ألنه يتضمن التساهل فيها واتلغافل
عنها.
 .2األمر بتعاهد القرآن واستذاكره واملواظبة ىلع تالوته.
ً
 .3القرآن أشد انفالتا من الصدور من اإلبل.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني اِلواب ،انلارش :دار الوطن– الرياض.
 عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. -املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.
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ُُ َ
اإلبل ِيف عقلِها
تعاهدوا هذا القرآن ،فواذلي نفس حممد بيده هلو أشد تفلتا م َِن
ِ

َ َ ُ َ
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :تعاهدوا هذا الق ْرآن،
ُُ
َ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ
أش ُّد َت َفلُّتا ً ِم َ
اإلبل ِيف عق ِل َها». .
ن
اذلي نفس حمم ٍد ِبي ِدهِ لهو
فو ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
ا
"تعاهدوا القرآن" أي :حافظوا ىلع قراءته وواظبوا ىلع تالوته ،وقوهل" :فواذلي نفس حممد بيده هلو أشد تفلتا" أي ختلصا" ،من
ً
اإلبل يف عقلها" مجع عقال ،وهو حبل يشد به اِلعري يف وسط اذلراع ،شبه القرآن يف كونه حمفوظا عن ظهر القلب باإلبل
ا
انلافرة وقد عقل عليها باحلبل ،واّلل تعاىل بلطفه منحهم هذه انلعمة العظيمة فينبيغ هل أن يتعاهده باحلفظ واملواظبة عليه،
ً
ً
فيجعل هل حزبا معينا يتعاهده لك يو م ،حَّت ال ينساه ،وأما من نسيه بمقتىض الطبيعة فإنه ال يرض ،لكن من أهمل وتغافل
عنه بعد أن أنعم اهلل عليه حبفظه فإنه خيىش عليه من العقوبة ،فينبيغ احلرص ىلع القرآن بتعاهده بالقراءة وتالوته يلبَق

يف الصدر ،وكذلك أيضا بالعمل به؛ ألن العمل باليشء يؤدي إىل حفظه وبقائه.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضل العناية بالقرآن
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• تعاهدوا  :حافظوا ىلع قراءته.
ً
ا
• تفلتا  :اتلفلت :اتلخلص من اليشء فجأة من غري تمكث.
َ
ُُ
ال ،وهو حبل يشد به اِلعري يف وسط اذلراع.
• عقلها  :مجع ِعق ٍ
فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع املواظبة ىلع قراءة القرآن ومذاكرته.
 .2أن حافظ القرآن إن واظب ىلع تالوته مرة بعد مرة بيق حمفوظا يف قلبه ،و إال ذهب عنه ونسيه؛ ألنه أشد ذهابا من اإلبل.
ً

ً

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
صحيح اِلخاري ،لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ُْ َ ْ
ََ ُ
جعل ابن مسعود -ريض اهلل عنه -ابليت عن يساره ومىن عن يمينه ،ثم قال :هذا مقام اذلي أن ِزلت عليه
سورة ابلقرة -صىل اهلل عليه وسلم-

انل َخيع« :أنه حج مع ابن مسعود فرآه يَريم اجل َ ْم َر َة الكربى بسبع َ
احلديث :عن عبد الرمحن بن يزيد َّ
حصيات ،فجعل
ِ
ُْ َ ْ
اِليت عن يساره ،ومىن عن يمينه ،ثم قال :هذا َم َق ُ
ام اذلي أن ِزلت عليه سورة اِلقرة -صىل اهلل عليه وسلم.»-
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ريم اجلمار يف يوم انلحر وأيام الترشيق عبادة جليلة ،فيها معىن اخلضوع هلل تعاىل ،وامتثال أوامره واالقتداء بإبراهيم اخلليل

عليه الصالة والسالم ،وأول ما يبدأ به احلاج يوم انلحر هو ريم اجلمرة الكربى تلكون فاحتة أعمال ذلك ايلوم اجلليلة ،فيقف
منها موقف انليب صىل اهلل عليه وسلم حيث الكعبة املرشفة عن يساره ومِّن عن يمينه واستقبلها ورماها بسبع حصيات

يكرب مع لك واحدة كما وقف ابن مسعود ريض اهلل عنه هكذا وأخرب أن هذا هو مقام اذلي أنزلت عليه سورة اِلقرة ،صىل

اهلل عليه وسلم.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > مباحث قرآنية اعمة > أحاكم القرآن واملصاحف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ْ َ
• اجل َ ْم َرة  :ماكن ريم اجلمار سميت باسم الواحد منه.
• الكربى  :وصف جلمرة العقبة ،ويه أقرب اجلمرات إىل مكة.
• اِليت  :الكعبة.
• َم َق ُ
ام  :موقف.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

َ َ ََ
العقبَة وحدها يوم انلحر.
مرشوعية ريم مجرة
َ َ ََ
ُّ َّ
َ
السنة يف ريم مجرة العقبة أن يستقبلها ،حبيث تكون الكعبة عن يساره ومىن عن يمينه.
َََ ََ
العقبَة من أي ماكن ،سواء استقبلها ،أو جعلها عن يمينه ،أو عن يساره ،أو من فوقها ،أو من أسفلها ،أو وسطها املهم أن تقع
جواز ريم مجرة
اجلمار يف احلوض.
يؤخذ من احلديث عدم مرشوعية الوقوف لدلاعء بعد ريم مجرة العقبة يوم انلحر.
وجوب الريم بسبع حصيات متعاقبات -واحدة بعد أخرى.-
رشع الريم للتأيس به صىل اهلل عليه وسلم  ،ال كما يعتقده العامة من ريم الشيطان.
تسمية هذه املواقف بـ"اجلمرات" ال ما يقوهل بعض انلاس جهال من تسميتها بـ"الشيطان الكبري" أو" الشيطان الصغري".
أن القرآن الكم اهلل مزنل غري خملوق.
ً
جواز إضافة السورة إىل اِلقرة ،خالفا ملن منع ذلك.
ثبوت علو اهلل تعاىل بذاته.
فضل ابن مسعود ريض اهلل عنه وحرصه ىلع نرش السنة.
احلرص ىلع مصاحبة ذوي العلم والفضل يف سفر احلج.
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املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه
صحيح اِلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل اِلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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حذيفة بن ايلمان ،قدم لَع عثمان واكن يغازي أهل الشأم يف فتح أرمينية ،وأذربيجان مع أهل العراق،
فأفزع حذيفة اختالفهم يف القراءة

َّ
ْ
َّ ُ
قدم ىلع عثمان واكن يُغازي أهل الشام يف فتح
احلديث :عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه :أن حذيفة بن ايلَمان ِ
َ ْ َّ َ ْ
َ
ْ
ُ
ْ ْ
نية ،وأذ َربِيجان مع أهل العراق ،فأف َزع حذيفة اختالفهم يف القراءة ،فقال ُحذيفة لعثمان :يا أمري املؤمنني ،أد ِرك
أر ِم ِي
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ُّ
ُ
هذه األمة ،قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف ايلهود وانلصارى ،فأرسل عثمان إىل حفصة« :أن أرسيل إيلنا بالصحف
َ
ُ
ُ
ُّ
َ
َ
ْ
ننسخها يف املصاحف ،ثم نردها إيلك» ،فأرسلت بها حفصة إىل عثمان ،فأ َمر زيد بن ثابت ،وعبد اهلل بن الزبري ،وسعيد
ُ
َّ ْ
للرهط الق َرشيِّني اثلالثة« :إذا
بن العاص ،وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام فنسخوها يف املصاحف ،وقال عثمان
ُ
ُ
وزيد بن ثابت يف َشء من القرآن فاكتبوه بِ ِلسان قريش ،فإنما نزل بِ ِلسانهم» ففعلوا حَّت إذا نسخوا
اختلفتم أنتم
ََ
ُ
ِّ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َّ
عثمان ُّ
ُّ
الص ُ
الص ُحف إىل حفصة ،وأرسل إىل لك أفق بمصحف مما ن َسخوا ،وأمر بما سواه من
حف يف املصاحفَ ،رد
ِّ
ْ ُ
صحيفة أو ُمصحف ،أن حيرق.
القرآن يف لك ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قدم ُحذيفة بن ايلَمان -ريض اهلل عنهما -ىلع عثمان -ريض اهلل عنه ،-واكن عثمان جيهز أهل الشام وأهل العراق لغزو أرمينية
ُ
وأذربيجان وفتحهما ،واكن حذيفة قد سمع اختالف انلاس يف قراءة القرآن فبعضهم يقرأ بقراءة أيب وبعضهم يقرأ بقراءة ابن

مسعود حَّت اكد أن حيصل بينهم فتنة وتنازع ،فأفزع حذيفة هذا األمر ،فأىت عثمان فقال :يا أمري املؤمنني أدرك انلاس قبل
ْ
أن خيتلفوا يف القرآن كما اختلفت ايلهود وانلصارى يف اتلوراة واإلجنيل إىل أن َّ
حرفوا وزادوا ونقصوا .واكن القرآن حينئذ
ً
جممواع يف الصحف ولم يكن يف مصحف ،فأرسل عثمان إىل حفصة أم املؤمنني -ريض اهلل عنها -وطلب إيلها أن تبعث إيله
بالصحف املكتوب فيها القرآن؛ يك ينسخها يف املصاحف ثم يردها إيلها - ،وهذه الصحيفة اليت أخذها من عند حفصة يه

اليت أمر أبو بكر وعمر جبمع القرآن فيها ، -وحينئذ مجع عثمان القرآن يف املصحف ،والفرق بينه وبني الصحف أن الصحف
يه األوراق املحررة اليت ُمجع فيها القرآن يف عهد أيب بكر -ريض اهلل تعاىل عنه ،-واكنت ً
سورا مفرقة لك سورة مرتبة بآياتها
ُ
ُ ِّ
ورتب بعصها إثر بعض صارت مصحفا ،ولم يكن مصحفا إال يف
ىلع حدة ،لكن لم يرتب بعضها إثر بعض ،فلما نسخت
ُ
َ
حفصة إىل عثمان بالصحف ،فأمر َ
وعبد اهلل بن الزبري ،وسعيد بن العاص ،وعبد الرمحن
زيد بن ثابت،
عهد عثمان ،فأرسلت
َُ
بن احلارث بن هشام -ريض اهلل عنهم -فنسخوا الصحف يف املصاحف ،وزيد بن ثابت أنصاري واِلاقون قرشيون ،وقال
ُ
ُ
ُ
وزيد بن ثابت يف َشء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ،فإنما نزل القرآن
عثمان للق َرشيني اثلالثة« :إذا اختلفتم أنتم
ِّ
ُ ُّ َ
بلسانهم» ففعلوا حَّت إذا نسخوا ُّ
الص ُ
لص ُحف إىل حفصة ،وأرسل إىل لك ناحية بمصحف مما
حف يف املصاحف ،رد عثمان ا
ِّ
ْ ُ
ََ ُ
صحيفة أو ُمصحف ،أن حيرق.
نسخوا ،وأمر بما سواه من القرآن يف لك ِ

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > نزول القرآن ومجعه > مجع القرآن
القرآن الكريم وعلومه > القراءات واتلجويد > األحرف السبعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الصحابة.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
• َيُغازي  :جيهز أهل الشام وأهل العراق لغزو أرمينية وأذربيجان.
• أ ْرمي َّ
نية  :بدلة معروفة ُسميت بذلك لكون األرمن فيها.
ِِ
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َْ
أذ َربِيجان  :بدلة باجلبال من بالد العراق تيل أرمينية من جهة الغرب.
َّ
الرهط  :ما دون العرشة من الرجال ال يكون فيهم امرأة.
ُُ
أفق  :ناحية.
بلسان قريش  :أي بلغتهم.

•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

جواز حتريق الكتب اليت فيها اسم اهلل -عز وجل -بانلار وإن ذلك إكرام هلا وصون عن وطئها باألقدام أو إهانتها.
عثمان أول من مجع القرآن يف مصحف واحد ،ويف هذا منقبة عظيمة هل.
يف احلديث فضيلة ظاهرة حلفصة ،وزيد بن ثابت وعبد اهلل بن الزبري ،وسعيد بن العاص ،وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام ،وأنهم من املؤتمنني
ىلع كتاب اهلل -تعاىل.-
ً
يف احلديث منقبة عظيمة حلذيفة بن ايلمان وأنه اكن سببا يف مجع القرآن
اعتماد املصلحة يف استنباط األحاكم فيما لم يرد فيه نص.
ترشيف قريش ىلع سائر انلاس وختصيصهم بالفضيلة اِلاقية إىل األبد حني اختار اهلل إثبات وحيه اذلى هدى به من الضاللة بلغتهم.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.رشح صحيح اِلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م.إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه
اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش:1417ه.
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خريكم من تعلم القرآن وعلمه

َّ
َ
َ ُ ُ
ريكم من تعل َم القرآن
احلديث :عن عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :خ
َّ ُ
وعل َمه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ َّ
وعل َم
"خريكم من تعلم القرآن وعلمه" هذا اخلطاب اعم لألمة ،فخري انلاس من مجع بني هذين الوصفني من تعلم القرآن

القرآن ،تعلمه من غريه وعلمه غريه؛ ألن تعلم القرآن من أرشف العلوم ،واتلعلم واتلعليم يشمل اتلعلم اللفظي واملعنوي،

فمن حفظ القرآن يعِّن :صار يعلم انلاس اتلالوة ،وحيفظهم إياه فهو داخل يف اتلعليم ،وكذلك من تعلم القرآن ىلع هذا الوجه
فهو داخل يف اتلعلم ،وانلوع اثلاين :تعليم املعىن يعِّن :تعليم اتلفسري أن اإلنسان جيلس إىل انلاس يعلمهم تفسري الكم اهلل -

عز وجل -كيف يفرس القرآن ،فإذا علم اإلنسان غريه كيف يفرس القرآن وأعطاه القواعد يف ذلك فهذا من تعليم القرآن.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضل العناية بالقرآن
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املفاضلة بني األعمال.
راوي احلديث :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1فضل تعلم القرآن الكريم وجتويده ،وفضل تعليمه.
 .2فضل العمل بما فيه من األحاكم واآلداب واألخالق.
 .3ينبيغ ىلع العالم بذل العلم بعد تعلمه.
ً
 .4ترشيف ملن تعلم شيئا من القرآن ،ورفع مزنتله بما تعلم.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ،ترقيم حممد فؤاد عبداِلايق ،ط 1422ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف اِلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط  ،14اعم
.1987 - 1407
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م.
فتح اِلاري رشح صحيح اِلخاري ،البن حجر العسقالين ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت.1379 ،
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زينوا القرآن بأصواتكم

َ
احلديث :عن الرباء بن اعزب -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ز ِّي ُنوا القرآن بأصواتِكم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
املراد زينوا القرآن بتحسني أصواتكم عند القراءة ،فإن الالكم احلسن يزداد حسنا وزينة بالصوت احلسن ،واحلكمة يف ذلك
ميالة ً
املبالغة يف تدبر املعاين ،واتلفطن ملا تضمنته اآليات من األوامر وانلوايه والوعد والوعيد؛ ألن انلفس ا
طبعا إىل استحسان

ً
جمتمعا ،وإذا اجتمع حصل املطلوب من اخلشوع
األصوات ،وربما يتفرغ الفكر مع حسن الصوت عن الشوائب ،فيكون الفكر
َّ
واخلضوع ،واملراد بتحسني الصوت -يف احلديث -اتلحسني اذلي يبعث ىلع اخلشوع ،ال أصوات أحلان الغناء واللهو اليت
ا
خترج عن حد القراءة.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > القراءات واتلجويد > علم اتلجويد
راوي احلديث :ال ْ َ َ
ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
• زينوا  :من الزتيني وهو اتلحسني ،واملراد هنا تزيينه بالرتتيل ،واجلهر به ،وحتسني الصوت بالقراءة.
فوائد احلديث:

 .1استحباب تزيني القرآن بتحسني الصوت.
 .2احلكمة يف ذلك املبالغة يف تدبر املعاين ،واتلفطن ملا تضمنته اآليات؛ ألن انلفس مياالة ً
طبعا إىل استحسان األصوات اجلميلة.
َّ
ا
 .3الزتيني يف احلديث هو اتلحسني اذلي يبعث ىلع اخلشوع ،ال أصوات أحلان الغناء واللهو اليت خترج عن حد القراءة.

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت. السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس اِلايب احلليب. صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم. رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.ُّ ْ
وربِش ِيت ،املحقق :د .عبد احلميد هنداوي ،مكتبة نزار مصطىف اِلاز ،الطبعة:
 امليرس يف رشح مصابيح السنة ،فضل اهلل بن حسن شهاب ادلين اتل ِاثلانية  1429 ،ـه 2008 -ه.
َ َّ
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنرش  -دار
 رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم اإلثيويبآل بروم للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل.1424 -1416 ،
 رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ (الاكشف عن حقائق السنن) ،رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،املحقق :د .عبد احلميدهنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف اِلاز  -مكة املكرمة  -الرياض  -الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
 إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة:السابعة 1323 ،ه.
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سئل ابن عباس وحممد ابن احلنفية :أترك انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من يشء؟ فقاال :ما ترك إال ما بني
ادلفتني

َ
َ َّ
ْ
َ َّ
ُ
دخلت أنا وشداد بن َمع ِقل ،ىلع ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-فقال هل شداد
احلديث :عن عبد العزيز بن ُرفيع ،قال:
َّ
َ َ ْ
ْ َّ َّ ْ
َ
ََ
ْ
ُّ
ادلفتَني» قال :ودخلنا ىلع حممد ابن
انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -من َشء؟ قال« :ما ت َر َك إال ما بني
بن َمع ِقل :أت َر َك
َّ
ْ َّ َّ ْ
َ
َ
ادلفتَني».
احلَن ِف َّية ،فسأنلاه ،فقال« :ما ت َر َك إال ما بني

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
ْ
َ َّ
ْ
َ َّ
دخل اتلابعيان اجلليالن عبد العزيز بن ُرفيع وشداد بن َمع ِقل ىلع ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-فقال هل شداد بن َمع ِقل:
ََ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من َشء بعد وفاته؟ فأجابه ابن عباس بأنه -صىل اهلل عليه وسلم -لم يرتك بعد وفاته إال
أت َر َك
هذا القرآن اذلي بني دفيت املصحف ،ودخال ىلع حممد ابن احل َ َن ِف َّية فسأاله فقال مثل ذلك،
وبهذا احلديث يتضح بطالن مذهب الرافضة اذلين يزعمون أن القرآن قد نص ىلع إمامة يلع ،ولكن الصحابة كتموه ،فابن
اً
عباس هو ابن عم يلع ،وحممد ابن احلنفية هو ابن يلع ،وهما من أشد انلاس هل ً
لزوما ،فلو اكن َشء مما ادعوه حقا لاكنا أحق
انلاس باالطالع عليه ،وملا وسعهما كتمانه ،بل قد ورد عن يلع -ريض اهلل عنهً -
أيضا مثل ذلك.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > مباحث قرآنية اعمة > رد الشبهات حول القرآن
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:

ْ
َّ َّ ْ
ادلفتَني  :حافيت ال ُمصحف ،وغالفه من اجلانبني.
•
ً
• من َشء  :شيئا سوى القرآن.

فوائد احلديث:

 .1لم يرتك انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد وفاته إال القرآن ،ونيف ابن عباس -ريض اهلل عنهما -وابن احلنفية وارد ىلع ما يتعلق بانلص يف
القرآن من إمامة يلع -ريض اهلل عنه.-
 .2فيه ديلل ىلع بطالن مذهب الرافضة من أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد أوىص لعيل باخلالفة ،ولكن الصحابة كتموه ،ىلع زعمهم الفاسد.
ً
 .3أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لم يرتك من العلم شيئًا ً
مكتوما.
رسا وال

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
 عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. فتح اِلاري رشح صحيح اِلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع ،دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤادعبد اِلايق ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب.
 اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش:1417ه.
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سئل يلع -ريض اهلل عنه :-هل عندكم يشء من الوْح إال ما يف كتاب اهلل؟ قال :ال واذلي فلق احلبة ،وبرأ
ً
النسمة ،ما أعلمه إال فهما يعطيه اهلل رجال يف القرآن ،وما يف هذه الصحيفة
احلديث :عن أيب جحيفة -ريض اهلل عنه -قال :قلت لعيل -ريض اهلل عنه :-هل عندكم َشء من الويح إال ما يف
َْ ً
َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ
وب َرأ الن ْس َمة ،ما أعلمه إال فه َما يُعطيه اهلل رجال يف القرآن ،وما يف هذه الصحيفة»،
كتاب اهلل؟ قال« :ال واذلي فلق احلبة،
َ ُ َ
ُ ََ
َُْ
العقل ،وفِاكك األسري ،وأن ال يقتل مسلم بكافر».
قلت :وما يف الصحيفة؟ قال« :

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

سأل أبوجحيفة -ريض اهلل عنهًّ -
عليا -ريض اهلل عنه :-هل خصكم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعلم أو َشء مكتوب

عندكم دون غريكم من انلاس ،وإنما سأهل أبو جحيفة عن ذلك ألن مجاعة من الشيعة اكنوا يزعمون أن عند أهل اِليت ال
عليا أشياء من الويح خصهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بها لم يطلع غريهم عليها ،وقد سأل ًّ
سيما ًّ
عليا عن هذه املسألة
ً
حالفا ً
يمينا اكنت حتلفه العرب ،وهو احللف باهلل اذلي خلق اإلنسان وشق احلب،
غري واحد ،فأجابه يلع -ريض اهلل عنه-
بأنه ليس عندهم َشء غري الفهم اذلي يؤتيه اهلل عبده ،غري كتاب كتبه عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فيه أحاكم
ً
ادليات وختليص أرسى املسلمني من األرس ،وأن ال يقتل مسلم بكافر ،وذلك ألن الاكفر ليس كفؤا للمسلم يلقتل به ،بل
هو دونه.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > مباحث قرآنية اعمة > االستنباط من القرآن
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :موانع القصاص  -األيمان  -اجلهاد  -ادليات  -األدلة  -االجتهاد.
راوي احلديث :أبو ُجحيفة َو ْه ُ
ب بن عبد اهلل ُّ
السوايئ -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• واذلي فلق احلبة  :وهذا من أيمان العرب ،ومعىن :فلق احلبة :شقها يف األرض حَّت تثمر ،فاكن منها حب كثري ،ولك َشء شققته فقد فلقته.
• وبرأ  :خلق.
• النسمة  :اإلنسان وانلفس.
• العقل  :ادلية.
• أو ما يف هذه الصحيفة  :أي الورقة املكتوبة.
• وفِاكك األسري  :أن فيها حكم ختليص األسري من يد العدو ،والرتغيب يف ذلك.
فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أنه ال يقتل مسلم بكافر ،فإن الاكفر غري ماكىفء للمسلم.
مفهومه أن الاكفر يقتل باملسلم وهو إمجاع العلماء؛ ويؤيده ما يف الصحيح" :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قتل يهوديًّا رضخ رأس جارية من
األنصار" ،وألن املسلم أىلع رتبة بإسالمه من الاكفر.
وجوب فك األسري املسلم.
ً
ما امنت اهلل به ىلع أهل السنة من ظهور كذب الرافضة يف دعواهم أن عند أهل اِليت قرآنا سوى هذا املصحف.
أن اهلل يمن ىلع من يشاء من عباده بنعمة الفهم.
جواز اإلقسام بال قسم إذا اكن األمر ًّ
مهما واقتضت املصلحة ذلك.
احتفاظ يلع -ريض اهلل عنه -بالسنة وعنايته بها وكتابته هلا.
حرص أيب جحيفة -ريض اهلل عنه -ىلع السؤال والعلم.
حتمل العاقلة -وهم عصبة الرجل من اذلكور اذلين يرثونه -لدلية.
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صحيح اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
.1427
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاريِ ،لدر ادلين العيِّن ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت-بدون تاريخ.
َ َّ
الول ِوي ،دار املعراج ادلويلة للنرش ودار آل بروم للنرش واتلوزيع،
ذخرية العقىب يف رشح املجتىب ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب
الطبعة :األوىل  1416 /ـه 1996 -م.
فتح اِلاري رشح صحيح اِلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع ،دار املعرفة ،بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد اِلايق-
قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي ،انلارش :دار الفلق – الرياض،
الطبعة :السابعة 1424 ،ه.
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َُ
َْ ُ ْ َ
َّ َ َ ْ َ ُ
وصحته ،يذهبون إىل رأ ِي سفيان؛ واهلل تعاىل يقول{ :فليحذر اذلين خيالفون
عجبت لقوم
عرفوا اإلسناد ِ
َ
َ
َّ
َ
ٌ
يشء
عن أمره أن تصيبهم فتنة} .أتدري ما الفتنة؟ الفتنة :الرشك ،لعله إذا َرد بعض قوَل أن يقع يف قلبه
َّ ْ َ ْ َ
الزي ِغ فيهلِك
مِن

ْ
ْ
َُ
ْ َ
وص َّحتَه ،يَذهبُون إىل َرأ ِي ُسفيَان؛ واهلل تعاىل
احلديث :قال اإلمام أمحد -رمحه اهلل« :-عجبت لقومٍ عرفوا اإلسناد ِ
َّ
يقول{ :فليحذر اذلين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة} .أتدري ما الفتنة؟ الفتنة :الرشك ،لعله إذا َرد بعض قوهل أن
ْ َ
ََ
َشء ِمن َّ
ٌ
الزيْ ِغ فيَه ِلك».
يق َع يف قلبه

درجة احلديث :لم أجد من حكم ىلع األثر.

املعىن اإلمجايل:

َْ ُ
ُْ
ُ َ اُ ُ ْ َ َ
ان أو َ
غريه
كر اإلمام أمحد ىلع َمن يع ِرف احلديث الصحيح عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ثم بعد ذلك يق ِدل سفي
ين ِ
َ
ُ
ْ
َ َ
َُا
ََْ ُ
رب َر فعله ،مع أن الف ْرض واحلَت َم ىلع املؤمن إذا بلغه كتاب اهلل -تعاىل -وسنة
فيما خيالف احلديث ،ويعت ِذر باألعذار اِلاطلة؛ يل ِ
وعلم معىن ذلك :أن َي ْع َمل به ولو خالفه من خالفه ،فبذلك َ
َ
أم َرنا ُّ
ربنا -تبارك وتعاىل ،-وأمرنا
رسوهل -صىل اهلل عليه وسلمِ -
ََ َ
خ َّوف اإلمام أمحد ىلع َمن َّ
ُّ
صحت عنده سنة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم خالف
نبينا -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم يت
َ َْ
ْ َ
شيئًا منها أن يَ ِزيغ قلبُه فيَه ِلك يف ادلنيا واآلخرة ،ويستشهد باآلية املذكورة ،ومثلها يف القرآن كثري كقوهل تعاىل{ :فلما زاغوا
أزاغ اهلل قلوبهم}.
هذا مع االعتذار للعالم اذلي خيالف؛ ألن العلماء الربانيني ال يتعمدون خمالفة الكتاب والسنة ولكن قد خيىف عليهم َشء

منها أو يعتقدون نسخه أو ضعفه.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > مباحث قرآنية اعمة > رد الشبهات حول القرآن
احلديث وعلومه > مباحث اعمة يف السنة > أهمية السنة وماكنتها
راوي احلديث :أمحد بن حنبل -رمحه اهلل-
اتلخريج :رواه ابن بطة.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• عجبت  :العجب هنا بمعىن اإلنكار.
• عرفوا اإلسناد وصحته  :عرفوا صحة ْاحلديث بمعرفة رجاهل.
برأي سفيان اثلوري ،ويرتكون احلديث ،وقد َّ
َ
صح عندهم سنده.
• يذهبون إىل رأي
سفيان ُ :يأخذون ِ
ُْ
• خيالفون عن أمره  :يع ِرضون عن أمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
َْ
َ
ُ
بقتْل أو غريه .والفتنة هنا َّ
ٌ
فرسها اإلمام أمحد بالرشك ،والرشك :هو إرشاك غري اهلل معه يف أي
• تصيبهم فتنة  :أي :ي ِ
زنل بهم عذاب يف ادلنياٍ ،
نوع من أنواع العبادة.
َ َّ
ً
ُ
• أو يصيبهم عذاب أيلم  :يد ِخر اهلل هلم عذابا شديدا يف اآلخرة.
َّ
َّ َ
• إذا رد بعض قوهل  :إذا رد بعض قول الرسول -صىل اهلل عليه وسلم.-
• من الزيغ  :العدول عن احلق ،وفساد القلب.

فوائد احلديث:

َْ
 .1حتريم اتلقليد ىلع من يع ِرف ادليلل ومعناه.
َُا
َْ
 .2جواز اتلقليد ملن ال يع ِرف ادليلل؛ بأن يق ِدل من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم.
 .3حتريم ترك سنة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لقول أحد من انلاس.
 .4اإلعراض عن رشع اهلل سبب للهالك يف ادلنيا واآلخرة.
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ُ ْ
العك َربي -املحقق :رضا معطي ،وعثمان األثيويب ،ويوسف الوابل ،والويلد بن سيف انلرص ،ومحد اتلوجيري -دار الراية
اإلبانة الكربى البن بطةللنرش واتلوزيع ،الرياض الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه 1994 -م
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد -حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -دارسة وحتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد -مكتبة السوادي ،جدة،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -دار العاصمة الرياض -الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.-القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد -حممد بن صالح بن حممد العثيمني -دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اثلانية ،حمرم 1424ه.
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عرضت يلع أجور أميت حَّت القذاة خيرجها الرجل من املسجد ،وعرضت يلع ذنوب أميت ،فلم أر ذنبا أعظم
من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها

َ َ ُ ُ
ُ َ ْ َ َ َّ ُ ُ ُ ُ َّ
ور أم ِيت َح ََّّت القذاة خي ِر ُجها
احلديث :عن أنس بن مالك ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ع ِرضت يلع أج
َ
َ ٌُ
َ ً َ َ
ُ َّ
ُ
َّ ُ
َ
عظ َم م ْن ُس َ
وعر َضت َ َّ
ورة ِم َن القرآن ،أو آية أو ِتيها رجل ،ثم ن ِسيها».
يلع ذنوب أميت ،فلم أر ذنبا أ
ِ
الرجل من املسجدِ ،
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

اشتمل حديث أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -ىلع مظهر من مظاهر نبوته -عليه الصالة والسالم ،-حيث قال -عليه الصالة

والسالم:-

(عرضت ا
يلع) ولعل هذا العرض يف يللة املعراج.

يف قوهل( :أجور أميت) أي :ثواب أعماهلم.
َ َ
حَّت اكن من مجلة املعروض( :القذاة) ما يقع يف العني من تراب أو تَب أو وسخ ،ثم استعمل يف لك َشء يقع يف اِليت وغريه
ً
إذا اكن يسريا ،واملراد هنا اليشء القليل مما يؤذي املسلمني سواء اكن من تَب أو وسخ أو غري ذلك ،وال بد يف الالكم من تقدير
مضاف أي :أجور أعمال أميت ،وأجر القذاة أي :أجر إخراج القذاة ،وهذا إخبار بأن ما خيرجه الرجل من املسجد وإن قل

فهو مأجور فيه؛ ألن فيه تنظيف بيت اهلل ،ويفيد احلديث بمفهومه أن من األوزار إدخال القذاة إىل املسجد ،وفيه تنبيه

باألدىن ىلع األىلع؛ ألنه إذا كتب هذا القليل ،وعرض ىلع نبيهم ،فيكتب الكبري ويعرض من باب األوىل.
َ ً
أر ذنبا أعظم من سورة) أي :من ذنب نسيان سورة اكئنة( .من القرآن) فالوعيد ىلع
ثم قال عليه الصالة والسالم( :فلم

النسيان؛ ألجل أن مدار هذه الرشيعة ىلع القرآن ،فنسيانه اكلسيع يف اإلخالل بها ،فإن قلت :النسيان ال يؤاخذ به ،قلت:
ً
املراد تركها عمدا إىل أن يفيض إىل النسيان ،وقيل :املعىن أعظم من اذلنوب الصغار إن لم تكن عن استخفاف وقلة تعظيم.
قوهل( :أو آية) أو للتنويع( .أوتيها رجل) أي :تعلمها أو حفظها عن ظهر قلب( .ثم نسيها).

وهذا حديث ضعيف ،ومن اذلنوب ما هو أعظم من ذلك يف األدلة الصحيحة اكلرشك وعقوق الوادلين وشهادة الزور.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضل العناية بالقرآن
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
عرضا ،من باب رضب ،وعرضت اليشء :أظهرته وأبرزته.
• ُعرضت  :هو من :عرض يعرض
• أجور  :مجع أجر ،وهو اثلواب ىلع احلسنات.
ُ
• أميت َّ :
أمة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -نواعن :أحدهما :أمة ادلعوة ،اليت تشمل لك من د ِيع إىل ادلين.واثلانية :أمة اإلجابة ،وهم اذلين
اتبعوه ،وهم املراد هنا.
• القذاة  :ما يسقط يف العني والرشاب ،واملراد هنا :األوساخ الصغرية ،مثل ِكرس األخشاب.

فوائد احلديث:

 .1عرضت ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ثواب أعمال أمته ،كبريها وصغريها ،حَّت ثواب القذاة ،اليت خيرجها الرجل من املسجد.
ُ َّ
َ
َّ
ريا يَ َر ُه (َ )7و َم ْن َي ْع َم ْل ِمثْ َق َال َذ َّر ٍة َرشاًّ
{ف َم ْن َي ْع َم ْل ِمثْ َق َال َذ َّر ٍة َخ ْ ً
 .2أن األعمال حتىص لكها ،الكبري منها واحلقري ،وتوَّف أصحابها؛ كما قال -تعاىل:-
يَ َر ُه ( })8الزلزلة.
َّ
أن أعمال أمته عرضت عليه يللة عرج بهَّ ،
فاطلع ىلع أعمال أمته ،وثوابهم عليها.
 .3الظاهر
 .4أهمية تعظيم املساجد واحرتامها ،ومرشوعية تنظيفها وتطييبها.
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ً
 .5املنقبة الكبرية نلبينا -عليه الصالة والسالم -حيث أراه اهلل -تعاىل -من آياته ،وأطلعه ىلع َشء من غيبه؛ لزيداد بصرية ويقينا ،مما يزيده
ً
ً
ومحاسا يف رساتله ،فعني ايلقني أرسخ من علم ايلقني.
نشاطا يف دعوته،
َّ
َْ
ً
 .6أن املسلم ال حي ِقر من األعمال شيئا؛ سواء أكانت حسنة أم سيئة ،فيأيت احلسنات كربت أو صغرت ،ويتجنب السيئات كبريها وصغريها ،فاللك
حمىص يف كتاب مبني.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت.
مشاكة املصابيح ،ويل ادلين حممد اخلطيب اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.
ا
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
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َْ َ َ َ َ
ُي َْ َْ ََ َ َ َ ََ َ ْ َ َُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ
َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِ
فإِن أخبارها أن تشهد لَع ُك عب ٍد أو أم ٍة بِما ع ِمل لَع ظه ِرها ،تقول :ع ِملت كذا وكذا يف يوم كذا وكذا،
ََ َ ْ َ ُ َ
ارها
فه ِذه ِ أخب

َ َ
ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم? :-يومئذ حتدث أخبارها? [الزلزلة:
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :ق َرأ رسول ا ِ
ُ ِّ َ ْ َ َ
َ َ
ََ ْ ُ َ َ َ ْ
َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
خ َب َ
ُُ
ار َها»؟ قالواُ :
ورسوهل أَ ْع ُ
ارها أن تش َهد ىلع لك عب ٍد أ ْو أ َم ٍة بِ َما َع ِمل َىلع
لم .قال« :فإِن أخب
اهلل
 ]4ثم قال« :أتدرون ما أ
َ ْ َ َُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ
َْ َ َ َ َ ََ َ َْ َُ
ظه ِرها ،تقول :ع ِملت كذا وكذا يف يومِ كذا وكذا ،فه ِذهِ أخبارها».
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

قرأ رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قوهل تعاىل{ :يومئذ حتدث أخبارها} ،ثم قال" :أتدرون ما أخبارها"؟ قال الصحابة اهلل
ورسوهل أعلم بذلك ،فقال" :تنطق وتشهد ىلع لك رجل وامرأة بما عمل ىلع ظهرها من اذلنوب واآلثام ،فتقول عمل كذا وكذا

يف يوم كذا وكذا ،فهذه أخبارها.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > تفسري القرآن
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اخلوف.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي والنسايئ يف الكربى وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• عبد  :رجل.
• أمة  :امرأة.
• أخبارها  :أي أخبار األرض وما عمل عليها العباد.
فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع فعل الطاعة ،واِلعد عن املعصية.
 .2قدرة اهلل تعاىل يف إنطاق اجلماد حيث تشهد األرض قوال بما عمل عليها.
 .3خري ما فرس به كتاب اهلل تعاىل هو الكم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
َ
 .4يُشهد اهلل تعاىل األرض ىلع العبد تلقوم احلجة ادلامغة عليه.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.الطبعة األوىل 1418ه.
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،لألِلاين ،نرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه
1992 /م.
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قال زيد بن ثابت األنصاري -واكن ممن يكتب الوْح :-أرسل إيل أبو بكر مقتل أهل ايلمامة وعنده عمر -
ريض اهلل عنهم-

َ َ
َّ
َ
َ َّ
أهل
احلديث :عن زيد بن ثابت األنصاري -ريض اهلل عنه ،واكن ممن يكتب الويح -قال :أرسل إيل أبو بكر مقتل ِ
ِّ
َ
ْ
َّ
ْ
ايلَ َمامة وعنده عمر ،فقال أبو بكر :إن عمر أتاين ،فقال :إن القتل قد استَ َح َّر يوم ايلَ َمامة بانلاس ،وإين أخىش أن
ِّ َ
ُ
ُ
َ
ْ َْ
َّ ْ ْ
ٌ
كثري من القرآن إال أن جتمعوه ،وإين ألرى أن جتمع القرآن .قال أبو بكر:
ي َ ْستَ ِح َّر القتل بالق َّراء يف املواطن ،فيذهب
َْ
ُ
ُ
أفعل ً
ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟» فقال عمر :هو واهلل ٌ
يزل عمر
خري .فلم
شيئا لم يفعله
قلت لعمر« :كيف
ِ
َّ
ُ
ٌ
رش َح ُ
يُراجعِّن فيه حَّت َ َ
ُ
جالس ال يتلكم ،فقال
وعمر عنده
ورأيت اذلي رأى عمر ،قال زيد بن ثابت:
اهلل ذللك َصدري،
ٌ
ٌ
َ
َ
َ َّ
ٌّ
َ
ُ
َ
الويح لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فتَت َّب ِع القرآن
تكتب
كنت
أبو بكر :إنك رجل شاب اعقل ،وال نت ِه ُمك،
َّ
َ
ََْ
ْ
مما أمرين به من َ ْ
يلع َّ
أثقل َّ
مج ِع القرآن ،قلت :كيف تفعالن شيئًا
هلل لو لكفِّن نقل جبل من اجلبال ما اكن
ِ
فامجعه ،فوا ِ
خري ،فلم َ
أز ْل أراجعه حَّت رشح ا ُ
لم يفعله انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقال أبو بكر :هو واهلل ٌ
هلل صدري لذلي
ِ
ِّ َ
َ
َ
فقمت َّ
ُ
القرآن ُ
فتتب ُ
ُ
َ
ُ
رشح ُ
أمجعه من الرقاع واألكتاف ،والعسب وصدور الرجال ،حَّت
عت
صدر أيب بكر وعمر،
اهلل هل
ٌ
ْ
ْ
ُ
ُ
ٌ
عزيز
أنفسكم
وجدت من سورة اتلوبة آيتني مع خزيمة األنصاري لم أجدهما مع أحد غريه{ ،لقد جاءكم رسول من ِ
ُّ ُ ُ
ُ
ُ
َ ُّ
ٌ
مج َع فيها القرآن عند أيب بكر حَّت
عليه ما ع ِنتم حريص عليكم} [اتلوبة ]128 :إىل آخرهما ،واكنت الصحف اليت ِ
َّ
َّ
توفاه ُ
اهلل ،ثم عند عمر حَّت توفاه اهلل ،ثم عند حفصة بنت عمر.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حييك زيد بن ثابت األنصاري -ريض اهلل عنه -أن أبا بكر الصديق أرسل إيله يف خالفته بعد قتال الصحابة -ريض اهلل تعاىل
ُ
عنهم -مسيلمة الكذاب ببالد ايلمامة سنة إحدى عرشة ،بسبب اداعئه انلبوة وارتداد كثري من العرب ،وقد قتل فيها كثري
من الصحابة ،فذهب إيله فوجد عنده عمر بن اخلطاب -ريض اهلل تعاىل عنه -فقال أبو بكر لزيد :إن عمر أتاين فقال :إن
القتل قد اشتد وكرث يف الصحابة يف حرب مسيلمة الكذاب ،وإين أخاف أن يكرث القتل بقراء القرآن وحفاظه يف احلروب

اليت يقع فيها القتال مع الكفار ،فيذهب كثري من القرآن ،وإين ألرى أن جتمع القرآن .قال أبو بكر :فقلت لعمر :كيف أفعل
ً
هلل خري من تركه .قال أبو بكر :فلم يزل عمر
شيئا لم يفعله رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقال يل عمر :مجع القرآن وا ِ
يكلمِّن يف مجع القرآن حَّت رشح اهلل ذللك صدري ورأيت أن أمجع القرآن .قال زيد بن ثابت :قال أبو بكر ذلك وعمر
عنده جالس ال يتلكم .ثم قال أبو بكر لزيد :إنك يا زيد رجل شاب اعقل وال نتهمك بكذب وال نسيان ،وقد كنت تكتب
ُ
الويح لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فيه فتتبع القرآن فامجعه .وقد اكن القرآن لكه كتب يف العهد انلبوي لكن غري
جمموع يف موضع واحد وال مرتب السور .قال زيد :فواهلل لو لكفِّن أبو بكر نقل جبل من اجلبال ما اكن أثقل َّ
يلع مما أمرين
به من مجع القرآن .ثم قال زيد أليب بكر وعمر :كيف تفعالن شيئا لم يفعله انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقال هل أبو بكر:
هو واهلل خري .قال زيد :فلم يزل أبو بكر يكلمِّن يف مجع القرآن حَّت رشح اهلل ذللك صدري ورأيت أن أمجع القرآن؛ ملا

يف ذلك من املصلحة العامة .فقام زيد بتتبع القرآن يلجمعه من «الرقاع» ومن «األكتاف» مجع كتف وهو عظم عريض يف

أصل كتف احليوان ينشف ويكتب فيه ،ومن جريد انلخل اذلي يكشطون خوصه فيكتبون يف طرفه العريض ،ومن صدور
ُ
ً
الرجال اذلين مجعوا القرآن وحفظوه اكمال يف حياته -صىل اهلل عليه وسلم -كأيب بن كعب ومعاذ بن جبل فيكون ما يف الرقاع

واألكتاف وغريهما تقريرا ىلع تقرير ،حَّت وجد زيد آيتني من سورة اتلوبة مع خزيمة بن ثابت األنصاري لم جيدهما
ٌ
ٌ
ٌ
حريص عليكم} [اتلوبة ]128 :إىل آخرهما.
عزيز عليه ما َع ِن ُّتم
أنفسكم
مكتوبتني مع أحد غريه{ :لقد جاءكم رسول من ِ
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ُ
واكنت الصحف اليت مجع فيها القرآن عند أيب بكر حَّت توفاه اهلل ،ثم عند عمر حَّت توفاه اهلل ،ثم عند حفصة بنت عمر -

ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني.-
ً
وقد اعرتضت الرافضة ىلع فعل أيب بكر يف مجعه القرآن ،وأنه فعل شيئا لم يفعله رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وليس
يف فعله -ريض اهلل عنه -ما يُنكر؛ إذ هو من انلصح هلل ولرسوهل ولكتابه ،وقد أذن فيه -عليه الصالة والسالم -بقوهل يف
حديث أيب سعيد يف صحيح مسلم« :ال تكتبوا عِّن شيئا غري القرآن» ،واغيته ُ
مجع ما اكن مكتوبا قبل ذلك ،فال يتوجه
اعرتاض الرافضة ىلع الصديق.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > نزول القرآن ومجعه > مجع القرآن
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > احلروب والغزوات > معركة ايلمامة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الصحابة  -الشورى.
راوي احلديث :زيد بن ثابت األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
• ايلَ َمامة  :بدل كبري بنجد رشق احلجاز ظهر فيه مسيلمة الكذاب.
• ْ
استَ َ
ح َّر  :اشتد وكرث.
• املواطن  :األماكن اليت يقع فيها القتال مع الكفار.
ِّ َ
الرقاع  :مجع رقعة ،ويه ما يكتب فيه من ورق ومن جدل وحنوهما.
•
• األكتاف  :مجع كتف ،وهو عظم عريض يكون يف أصل كتف احليوان ينشف ويكتب فيه.
• ُ
الع ُسب  :مجع عسيب ،وهو جريد انلخل العريض منه ،واكنوا يكشطون خوصها ويتخذونها عصا واكنوا يكتبون يف طرفها العريض.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

حفظ اهلل -تعاىل -لكتابه من اتلغيري واتلبديل ،وأنه مجع يف ذلك بني حفظه يف الصدور والسطور.
شدة اتباع الصحابة لسنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وبعدهم عن خمالفته.
مجع القرآن من أعظم فضائل أيب بكر الصديق حني سبق إىل ما لم يسبق إيله أحد من األمة.
أن من سبقت هل معرفة باألمر فإنه أوىل بالوالية ،وأحق بها ممن ال سابقة هل يف ذلك وال معرفة.
األخذ بمبدإ الشورى سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وسنة اخللفاء الراشدين من بعده.
ً
جواز اختاذ الاكتب للسالطني واحلاكم ،وأنه ينبىغ أن يكون الاكتب اعقال فطنًا مقبول الشهادة.
جواز مراجعة الاكتب للسلطان ىف الرأي ومشاركته هل فيه.
العمل باملصلحة املرسلة فيما لم يرد به نص.
يف احلديث منقبة لعمر ولزيد بن ثابت -ريض اهلل عنهما.-

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
رشح صحيح اِلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م.األنساب ،عبد الكريم بن حممد بن منصور اتلمييم السمعاين املروزي ،املحقق :عبد الرمحن بن حيىي املعليم ايلماين وغريه ،جملس دائرة املعارفالعثمانية ،حيدر آباد ،الطبعة :األوىل  1382 ،ـه 1962 -م.
اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش:1417ه.

الرقم املوحد)10574( :

44

قال يل انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-اقرأ َّ
يلع القرآن ،قلت :يا رسول اهلل ،أقرأ عليك ،وعليك أنزل؟! قال:
ُ
إين أحب أن أسمعه من غريي

َ
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال يل انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-اقرأ َّ
يلع القرآن» ،فقلت :يا
ُ
َ
ُ
سورة النساءِ ،حَّت جئْ ُ
ت إىل
رسول اهلل ،أقرأ عليك ،وعليك أنزل؟! قال« :إين أحب أن أسمعه من غريي» فقرأت عليه
ِ
َ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ِّ ُ َّ َ
َ
َْ َ َ َ َ َ ً
ُّ
فاتلفت إيله ،فإذا
يد َو ِجئنا بِك َىلع ه ُؤال ِء ش ِهيدا} قالَ « :ح ْس ُبك اآلن»
هذه اآلية{ :فكيف ِإذا ِجئنا ِمن لك أم ٍة بِش ِه ٍ
َ َْ ُ َ ْ َ
ان.
عيناه تذ ِرف ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

طلب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أن يقرأ عليه القرآن ،فقال :يا رسول اهلل ،كيف أقرؤه
عليك وعليك أنزل؟ فأنت أعلم به مِّن ،فقال -صىل اهلل عليه وسلم :-إين أحب أن أسمعه من غريي.

فقرأ عليه سورة النساء ،فلما بلغ هذه اآلية العظيمة( :فكيف إذا جئنا من لك أمة بشهيد وجئنا بك ىلع هؤالء شهيدا) ،يعِّن

ماذا يكون حالك؟! وماذا يكون حاهلم؟!

فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-حسبك اآلن .أي :توقف عن القراءة.
قال ابن مسعود :فاتلفت إيله فإذا عيناه جتري دموعهما رمحة ألمته.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > مباحث قرآنية اعمة > آداب قراءة القرآن ومحلته
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• شهيد  :أي :شاهد يشهد عليها بعملها ،وهو نبيها.
• حسبك  :يكفيك ذلك.
• تذرفان  :جيري دمعهما ويسيل.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

استحباب استماع القرآن من اآلخرين.
جواز قراءة الطالب ىلع املعلم.
فضيلة عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه ،-حيث أحب الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أن يسمعه من ِفيه .وهذا يدل ىلع حرص ابن مسعود
ُّ
ريض اهلل عنه -ىلع تطلب القرآن وحفظه وإتقانه.فضيلة اِلاكء خشية من اهلل -عز وجل -عند سماع آياته ،مع الزتام السكون ،وحسن الصمت ،وعدم الرصاخ.
احلث ىلع تدبر القرآن عند تالوته ،أو سماعه حَّت يكون هل أثر يف انلفس.
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املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه2009 ،م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه ،1987،الطبعة األوىل1397 :ه،
1977م.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.
املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن اِلكري بن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.

الرقم املوحد)3571( :
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قول اهلل تعاىل( :ألم تر إىل اذلين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إيلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا
إىل الطاغوت) نزلت يف رجلني اختصما

احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :قول اهلل تعاىل( :ألم تر إىل اذلين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل
إيلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت) "نزلت يف رجلني اختصما ،فقال أحدهما :نرتافع إىل انليب

صىل اهلل عليه وسلم ، -وقال اآلخر :إىل كعب بن األرشف ،ثم ترافعا إىل عمر ،فذكر هل أحدهما القصة ،فقال لذلي لمَ
يَرض برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أكذلك؟ قال :نعم ،فرضبه بالسيف فقتله".
ً
درجة احلديث :ضعيف جدا

وقد أشار اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب إىل ضعفه بقوهل" :وقيل."...

وقال ابن حجر :ذكره اثلعليب من رواية اللكيب عن أيب اعصم عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما.-

املعىن اإلمجايل:

َ َ ْ َ َ َّ
ً
َ
اذل َ
ين يَ ْز ُع ُمون} اآلية ،ويه أن منافقا اسمه برش خاصم
هذا األثر فيه بيان قول يف سبب نزول اآلية الكريمة{ :ألم ت َر ِإىل ِ
يهوديًّا ،فقال أحدهما :نرتافع -أي نتحاكم ونرفع خصومتنا -إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقال اآلخر :نرتافع إىل كعب

بن األرشف ايلهودي ،وأن القصة ملا بلغت عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -واستثبتها قتل اذلي لم يرض حبكم رسول اهلل
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اّلل َعليْ ِه َو َسل َم.-
صىلوالقول اآلخر يف سبب الزنول ما ورد عن الشعيب قال" :اكن بني رجل من املنافقني ورجل من ايلهود خصومة فقال ايلهودي:
ْ َ
ْ َ
الرش َوة ،فاتفقا أن
الرش َوة ،وقال املنافق :نتحاكم إىل ايلهود؛ لعلمه أنهم
يأخذون ِ
نتحاكم إىل حممد؛ ألنه عرف أنه ال يأخذ ِ
ُ َََْ
َ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ
اذلين يزعمون أنهم آمنوا بِما أن ِزل إِيلك وما أن ِزل ِمن قب ِلك ي ِريدون
يأتيا اكهنا يف جهينة فيتحاكما إيله ،فزنلت{ :ألم تر إِىل ِ
َ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ
وت ،}...وهو مرسل.
أن يتحاكموا ِإىل الطاغ ِ

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > تفسري القرآن
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري  -صفات املنافقني.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الواحدي واِلغوي.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

َّ
َ َّ َّ ُ َ
ا
ا
اّلل َعليْ ِه َو َسل َم.-
عريب من يطء وأمه من بِّن انلضري ،اكن شديد العداوة للنيب -صىل
يهودي
• كعب بن األرشف :
• نرتافع  :نتحاكم.
• رجلني  :أحدهما من ايلهود واثلاين من املنافقني ،واسمه برش.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

أن املرتد عن دين اإلسالم يقتل.
مرشوعية الغضب هلل ولرسوهل ودلينه.
مرشوعية تغيري املنكر بايلد ملن يقدر ىلع ذلك.
أن معرفة احلق ال تغِّن عن العمل به واالنقياد هل.
ديلل صدق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث شهد هل عدوه بزناهته.
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املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد ،لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،حتقيق :د .دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر ،الطبعة اخلامسة1435 ،ه.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،ت :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
تفسري اِلغوي ،حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهلل انلمر  -عثمان مجعة ضمريية  -سليمان مسلم احلرش ،دار طيبة ،ط1417 ،4ه.
أسباب نزول القرآن ،أليب احلسن يلع بن أمحد الواحدي ،حتقيق :عصام بن عبد املحسن احلميدان ،دار اإلصالح ،ادلمام ،الطبعة :اثلانية 1412 ،ـه-
1992م.

الرقم املوحد)3349( :
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اكن ابن عباس ،يقول« :إذا َّ
حرم امرأته ليس بيشء» وقال{ :لقد اكن لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة}

احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أنه اكن يقول« :إذا َح َّر َم امرأته ليس بيشء» وقال{ :لقد اكن لكم يف
ٌَ
ُْ ٌ
رسول اهلل أس َوة َح َسنة} [األحزاب]21 :

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
معىن األثر أن الرجل إذا قال لزوجته :أنت يلع حرام أو حمرمة وما أشبه ذلك ،فليس اتلحريم بطالق ،وإنما يكون يمينا ،فيه

كفارة ايلمني؛ كما قال -تعاىل{ : -ياأيها انليب لم حترم ما أحل اهلل لك تبتيغ مرضات أزواجك واهلل غفور رحيم * قد فرض
اهلل لكم حتلة أيمانكم} [اتلحريم ،]2 - 1 :أي :رشع اهلل لكم حتليل أيمانكم بأداء الكفارة املذكورة يف سورة املائدة.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > تفسري القرآن
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الظهار
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

ْ ََ
معاين املفرداتَ َ ْ :
َ َ
َ
ا
• إِذا حرم امرأته  :إِذا حرم رجل امرأته بأن قال :أنت يلع حرام.
َ
َ
َ َ َ َّ
رتتب َعليْ ِه حكم ،واملقصود هنا أنه ليس بطالق.
• ُليس بيشء  :يعِّن هذا القول ليس بيشء فال ي
ٌ
• أ ْس َوة  :قدوة.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
 .1أن الرجل إذا قال لزوجته" :أنت َّ
يلع حرام" ،فليس اتلحريم بطالق وإنما يكون يمينًا ،فيه كفارة ايلمني ،وهو اختيار اللجنة ادلائمة.
َّ
َّ ا
ً
 .2أن من َّ
حرم شيئًا قد أحله اهلل هل ،فإنه ال يكون حراما؛ فإن ِحل األمور وحرمتها بيد اهلل -تعاىل.-
َّ
َّ ِّ
اتلأيس.
 .3أن األصل يف أقوال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأفعاهل

املصادر واملراجع:

ُ
اِلدر اتلمام رشح بلوغ املرام ،للمغريب .انلارش :دار هجر .الطبعة :األوىل.
ا
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ا
َ
توضيح األحاكمِ ِمن بلوغ المرام ،للبسام .مكتبة األسدي ،مكة املكرمة.الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م
 ِ بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعوديةالطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م
 فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م صحيح اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق)1422 ،ه. عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،للعيِّن .انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. الالمع الصبيح برشح اجلامع الصحيحْ ،للربماوي .انلارش :دار انلوادر ،سوريا.الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م
ِ
 -فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يذكر اهلل لَع ُك أحيانه

ْ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يذكر اهلل ىلع لك أحيَانِه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث" :اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يذكر اهلل" جبميع أنواع اذلكر من التسبيح واتلهليل واتلكبري واتلحميد ومن
ِّ ْ
ْ
ذلك قراءة القرآن؛ ألن القرآن من ِذكر اهلل ،بل هو أفضل أنواع اذلكر .
ُ
ْ
َ
"ىلع لك أحيَانِه" أي أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يذكر اهلل يف مجيع أوقاته ولو اكن حمدثا َحدثا أصغر أو أكرب ،إال أن
ْ
ََ
َ
العلماء استثنوا من ِذكر اهلل تعاىل قراءة القرآن حال اجلنابة ،فاجلُنُب ليس هل أن يقرأ القرآن حال اجلَنابة مطلقا ،ال نظرا وال
ً
انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -ي ْقر ُئنَا القرآن ما لم يَ ُ
عن َظهر قَلْب؛ حلديث يلع -ريض اهلل عنه -قال" :اكن َّ
كن ُجنبا" أمحد
ِ
وأصحاب السنن األربعة.
واختلف العلماء يف احلائض وانلفساء هل تلحقان باجلُنب؟
واألظهر أنه جتوز هلما القراءة عن ظهر قلب؛ ألنهما تطول مدتهما ،وليس األمر يف أيديهما اكجلنب.

ََ
بعظ َمته ،اكحلمامات
املواطن اليت ال تليق
ويستثىن من جواز قراءة القرآن ىلع أي حال :قراءته حال اِلول والغائط واجلماع ويف
ِ

املواضع انلجسة.
ودورات املياه وغري ذلك من
ِ

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > مباحث قرآنية اعمة > أحاكم القرآن واملصاحف
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األذاكر  -الطهارة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم واِلخاري معلقا.
للفائدة :اتلعليق حذف اإلسناد.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
ْ
• لك أحيَانِه  :مجيع أوقاته.
فوائد احلديث:

ْ
َ ُ َ
وي َه ِلله ويستغفره ،ويقرأ القرآن
ذلكر اهلل -تعاىل ،-فيجوز للمسلم أن ي ُ َسبِّح اهلل -تعاىل -وحيمده
 .1ال تشرتط الطهارة من احلدث األصغر واألكرب ِ
ما لم يكن جنبا لورود ُّ
السنة بذلك.
 .2عموم احلديث يدل ىلع أن للحائض وانلفساء قراءة القرآن لكن من غري ٍّ
مس هل ،بل من وراء حائل اكلقفاز وحنوه.
ْ
ذلكر اهلل -تعاىل.-
 .3مداومة انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -
 .4معرفة اعئشة -ريض اهلل عنها -بأحوال انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
صحيح اِلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م.
َ
ا
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
  2003م.فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
جمموع فتاوى ومقاالت ،تأيلف :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر.
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اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يعالج من اتلزنيل شدة ،واكن حيرك شفتيه

َ
ُ ْ
ُّ
انليب -صىل
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -يف قوهل تعاىل{ :ال حتَ ِّرك به لسانك} [القيامة ،]16 :قال« :اكن
ُ
ُ ُ
اهلل عليه وسلم -يُعال ُج من اتلزنيل ش َّد ًة ،واكن ُ َ
حي ِّر ُك َش َفتَيْ ِه» فقال يل ُ
ابن عباس :فأنا أ َح ِّركهما لك كما اكن رسول اهلل
ِ ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
فحرك شفتيه فأنزل ُ
اهلل َّ -
صىل اهلل عليه وسلم -حي ِّركهما ،فقال سعيد :أنا أح ِّركهما كما اكن ُابن عباس حي ِّركهماَّ ،
عز
ِ
َّ
َ َْ َ َ
َّ
ُ َ
ُ ْ
َْ
َْ
جل به إن علينا مج َعه وقرآنه} [القيامة ،]17 :قال« :مج َعه يف صدرك ثم تقرؤه»{ ،فإذا
وجل{ :-ال حتَ ِّرك به لسانك ِتلع
ْ
َّ ْ ُ
َّ
َْ ْ
قرأناه فات ِبع قرآنه} [القيامة ]18 :قال« :فاست ِمع هل وأن ِصت ،ثم إن علينا أن تق َرأه ،قال :فاكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ
ُ
َ
جربيل قرأه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كما َ
أقرأه».
انطلق
وسلم -إذا أتاه جربيل عليه السالم استمع ،فإذا

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
خيرب ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يعاين عند نزول الويح شدة اً
عظيما ،فاكن حيرك
وهما

شفتيه بما قد سمعه من جربيل قبل إتمام جربيل الويح ،خمافة أن يذهب عنه جربيل قبل أن حيفظه ،وقد وصف ابن عباس

تللميذه سعيد بن جبري كيفية حتريك انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لشفتيه ،مما يدل ىلع أن ابن عباس قد شاهد رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -يف تلك احلالة ،ووصف سعيد ذلك ً
أيضا تلالميذه،
ُ َّ َّ
َ َْ َ َ
َ
َّ
ُ َ
َُ ْ
جل به إن علينا مجْ َعه وقرآنه} ،أي :ال حترك لسانك بالقرآن لتسارع بأخذه،
حت ِّرك به لسانك ِتلع
عز وجل{ :-ال
فأنزل اهلل -
َّ ْ ُ
فإن علينا مجعه وضمه يف صدرك ،ثم قال -تعاىل{ :-فإذا قرأناه فات ِبع قرآنه} أي :إذا فرغ جربيل من قراءته فاستمع وأنصت.
َّ
ثم إن علينا أن تقرأه كما هو ،قال :فاكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بعد ذلك إذا أتاه جربيل -عليه السالم -استمع،
ُ
فإذا انطلق جربيل قرأه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كما أقرأه جربيل.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > نزول القرآن ومجعه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
• يُعا ِلج  :يتحمل ويعاين.
ْ
• َتلعجل به  :تلأخذه ىلع عجلة.
ُ
• قرآنه  :قراءته.
• فاستمع هل ،وأنص ْ
اإلصغاء ،واإلنصات :السكوت ،وال يلزم من السكوت اإلصغاء ،فقد
ت  :االستماع أخص من اإلنصات ،ألن االستماع:
ِ
َ
َ ْ َ ُ َُ ْ
ُ
هل َوأن ِصتُوا} [األعراف.]204 :
مج َع بينهما ،كما قال اهلل -تعاىل{ :-فاست ِمعوا
يستمع ،وال ينصت ،فلهذا ِ
توضيح معانيه ،وبيان سبب نزوهل.
• يف قوهل ْ-تعاىل : -أي يف
ِ
َ َ َ َ
• فإِذا ق َرأن ُاه  :أي إذا تاله عليك جربيل -عليه السالم.-
َ َّ ُ َ ُ
• فات ِب ْع ق ْرآنه  :فاستمع هل ،ثم اقرأه كما أقرأك.

فوائد احلديث:

ْ
َّ
 .1بيان ما اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلقاه من معاجلة الشدة عند نزول الويح عليه ،وذلك ثلقل الويح ،كما قال اهلل -تعاىلِ { :-إنا َسنُل ِيق
َ َ َ ً َ ً
َعليْك ق ْوال ث ِقيال} [املزمل.]5 :
 .2أنه -صىل اهلل عليه وسلم -اكن حيرك شفتيه ،ئلال ينىس ،وقيل :إنما اكن يفعل ذلك من حبه هل ،وحالوته يف لسانه ،فنيه عن ذلك حَّت جيتمع،
ألن بعضه مرتبط ِلعضه.
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 .3أن اهلل -تعاىل -تكفل لرسوهل -صىل اهلل عليه وسلم -أن ال ينىس القرآن ،وأنه اكن بعد نزول هذه اآلية يستمع ،وينصت جلربيل ،فإذا انتىه
جربيل من قراءته ،وذهب من عنده ،قرأه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أصحابه كما أقرأه ،من غري زيادة ،وال نقص ،كما قال -تعاىل:-
َ ْ ُ َ ََ َْ َ
{سنُق ِرئك فال تنىس} [األىلع.]6 :
 .4وجوب اتباع القرآن واإلنصات إيله.
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ ِّ ْ َ َ ْ ْ ُ َّ
 .5أن فيه إشارة إىل أن ً
أحدا ال حيفظ القرآن إال بعون اهلل -تعاىل -وفضله ،كما قال اهلل -تعاىل{ :-ولقد يرسنا القرآن لِذلك ِر فهل ِمن مد ِك ٍر
([ })17القمر.]17 :

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت. رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه. معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.َ َّ
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنرش  -دار
 رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم اإلثيويبآل بروم للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل.1424 -1416 ،
 كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني اِلواب ،انلارش :دار الوطن– الرياض.
 اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش:1417ه.
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اكن بني رجل من املنافقني ورجل من ايلهود خصومة فقال ايلهودي :نتحاكم إىل حممد ،وقال املنافق:
نتحاكم إىل ايلهود

احلديث :عن الشعيب قال :اكن بني رجل من املنافقني ورجل من ايلهود خصومة فقال ايلهودي :نتحاكم إىل حممد؛
ْ َ
ْ َ
الرش َوة ،فاتفقا أن يأتيا اكهنا يف
الرش َوة ،وقال املنافق :نتحاكم إىل ايلهود؛ لعلمه أنهم يأخذون
ِ
ألنه عرف أنه ال يأخذ ِ
ُ َََْ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ
َ
اذلين يزعمون أنهم آمنوا بِما أن ِزل إِيلك وما أن ِزل ِمن قب ِلك ي ِريدون أن
جهينة فيتحاكما إيله ،فزنلت{ :ألم تر إِىل ِ
َ َ َ َ ُ َ َّ ُ
وت.}...
يتحاكموا ِإىل الطاغ ِ
ً
درجة احلديث :لم أجد هل حكما عند األِلاين ،وهو مرسل؛ ألن الشعيب تابيع ،ولم يدرك القصة.

املعىن اإلمجايل:

َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ
ا
رجل يديع
من
حصل
ما
بسبب
نزلت
اآلية،
}
ون
اذلين يزعم
يروي الشعيب -رمحه اهلل -أن هذه اآلية الكريمة{ :ألم تر ِإىل ِ
ٍ
ً
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََّ
اإليمان ويريد أن يتحاكم إىل غري الرسول -صىل اّلل علي ِه وسلم ،-تهربا من احلكم العادل؛ مما محله ىلع اتلحاكم إىل
الطاغوت من غري مباالة بما يرتتب ىلع ذلك من مناقضة لإليمان؛ مما يدل ىلع كذبه يف اداعئه اإليمان؛ فمن عمل مثل عمله

فهو مثله يف هذا احلكم.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > تفسري القرآن
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري  -صفات املنافقني.
راوي احلديث :اعمر بن رشاحيل الشعيب -رمحه اهلل-
اتلخريج :رواه ابن جرير عن الشعيب مرسال.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• من املنافقني  :مجع منافق وهو اذلي يظهر اإلسالم ويبطن الكفر.
• ايلهود  :مجع يهودي ِ -من هاد إذا رجع -وقيل ايلهودي نسبة إىل يهودا بن يعقوب -عليه السالم.-
• خصومة  :أي جدال ونزاع.
ً
• الرشوة  :ما يُعطى ملن يتوىل شيئا من أمور انلاس يلحيف مع املعطي ومن ذلك :ما يعطيه أحد اخلصمني للقايض أو غريه يلحكم هل ،مأخوذة
من الرشاء اذلي يتوصل به إىل املاء.
• جهينة  :قبيلة عربية مشهورة.
• فزنلت  :هذا بيان لسبب نزول اآلية الكريمة.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

وجوب اتلحاكم إىل رشيعة اهلل.
أن اتلحاكم إىل غري رشيعة اهلل ينايف اإليمان.
ٌ
كشف حلقيقة املنافقني ،وأنهم ٌّ
رش من ايلهود.
فيه
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
َ
حتريم أخذ الرشوة؛ وأن أخذ الرشوة من أخالق ايلهود ،وقد لعن انليب -صىل اّلل علي ِه وسلم -معطيها وآخذها.
معجزة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث شهد هل عدوه بزناهته.
من عالمات انلفاق اتلحاكم إىل غري رشع اهلل.
من صفات ايلهود أخذ الرشوة.

املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل  1422ـه2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م.
تفسري الطربي ،ملحمد بن جرير أبو جعفر الطربي ،حتقيق :ادلكتور عبد اهلل الرتيك ،باتلعاون مع مركز اِلحوث وادلراسات اإلسالمية بدار هجر،
انلارش :دار هجر للطباعة والنرش واتلوزيع واإلعالن ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م.

الرقم املوحد)3335( :
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اكن رجل يقرأ سورة الكهف ،وعنده فرس مربوط بشطنني

َ ََ ٌ َ ُ ٌ َ َ َْ
َ
ٌ َ َُ ُ َ
ني،
ن
ط
ش
ب
وط
رب
م
س
ر
ف
ه
وعند
،
الكهف
ورة
احلديث :عن الرباء بن اعزب –ريض اهلل عنهما -قال :اكن رجل يقرأ س
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ
َ َ
َ َ َ َّ ْ ُ َ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ ْ ُ
عل فَ َر ُسه يَنف ُر منها ،ا
انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ف َذ َ
أىت َّ
كر ذلك هل ،فقال:
فلما أصبح
ج َعلت تدنو ،وج
فتغشته سحابة ف
ِ
ُ َ َ َّ َ ْ ُ
َ َّ
رآن».
«تِلك الس ِ
كينة تزنلت للق ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ذكر الرباء بن اعزب -ريض اهلل عنهما -قصة عجيبة حصلت زمن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث اكن رجل يقرأ سورة
الكهف وإىل جانبه فرس مربوطة حببلَّ ،
فغطاه َشء مثل الظلة؛ وجعل يقرتب منه ويقرتب ،ففزعت الفرس مما رأته ونفرت،
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فذكر ذلكَّ ،
اَ
فبني هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن تلك السكينة تزنلت
فلما أصبح الرجل أىت
عند قراءة القرآن ،كرامة هلذا الصحايب اذلي اكن يقرأ ،وشهادة من اهلل -تعاىل -أن الكمه حق.
ُ
والرجل هو أسيد بن ُحضري -ريض اهلل عنه.-

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضائل السور واآليات
العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :ال ْ َ َ
ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فتغشته  :غطته وعلته.
• ينفر منها  :يفر ويذهب.
• السكينة  :الطمأنينة والرمحة.
• بشطنني  :مجع شطن :بفتح الشني املعجمة والطاء املهملة :احلبل.
َُْ
• تدنو  :أي تقرب وتزنل.

فوائد احلديث:

ً

 .1إن اهلل يُري بعض عباده بعض آياته ،لزيدادوا إيمانا مع إيمانهم.
 .2السكينة تدنو من العباد لكما كرثت قراءة القرآن.
 .3جواز رؤية آحاد األمة املالئكة.
 .4فضيلة استماع القرآن.
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املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. صحيح اِلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. فتح اِلاري ،تأيلف احلافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة.كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد اِلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن حممد اِلكري الصدييق الشافيع ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة للطباعةوالنرش واتلوزيع ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
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ُْ ُ
َ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ
خل ِين مع أشياخ بد ٍر فكأن بعضهم وجد يف نفسه
اكن عمر -ريض اهلل عنه -يد ِ

ْ ُ
َْ
ْ َ َ َ َّ ْ َ
اخ بَد ٍر فكأن َبعض ُهم
احلديث :عن عبد اهلل ابن عباس -ريض اهلل عنهما -اكن عمر -ريض اهلل عنه -يُد ِخل ِِّن مع أشيَ ِ
ََ َ َ
ْ ُ
ْ ُ
َ
ْ
َ
ٌ
أبناء مثله؟! فقال عمر :إنه من َحيث َع ِلمتُ ْم! فداعين ذات يومٍ فأدخل ِِّن
َو َجد يف نفسه ،فقال :لم يُد ِخل هذا معنا ونلا
ََْ
ُ
ُ
َ َُ ْ
ري َي ُهم ،قال :ما تقولون يف قول اهلل(:إذا جاء نرص اهلل والفتح)[ ،الفتح ،]1 :فقال
معهم فما َ رأيتَ أنه داعين يوم ِئ ٍذ إال ل ِ ِ
ُ
َ
َََ َْ ُ َ َ ْ
بعض ُهم فَلَ ْم َي ُق ْل ً
وسكت ُ
َ
ول يا َ
ابن
شيئا ،فقال يل :أكذلك تق
اهلل ون ْستَغ ِف ُر ُه إذا نرصنا وفتَ َح علينا،
بعضهم :أمرنا حنمد
َ َُ
َ ََُْ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -أعلمه هل ،قال" :إذا جاء نرص اهلل
عباس؟ فقلت :ال ،قال :فما تقول؟ قلت :هو أجل
رسول ا ِ
ِ
َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ
ُ
َ
والفتح" وذلك عالمة أج ِلك" ،فسبح حبمد ربك واستغفره إنه اكن توابا" فقال عمر -ريض اهلل عنه :-ما أعلم ِمنها إال
َُ ُ
َما تقول.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ ُ
شلك عليه ،واكن يُدخل مع أشياخ بدر وكبار الصحابة
اكن من هدي عمر -ريض اهلل عنه -أنه يشاور انلاس ذوي الرأي فيما ي ِ
عبد اهلل بن عباس واكن صغري السن بالنسبة هلؤالء ،فغضبوا من ذلك ،كيف يُدخل ابن عباس -ريض اهلل عنهما -وال يُدخل
أبناؤهم ،فأراد ُ
عمر أن يريهم ماكنة عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -من العلم واذلاكء والفطنة ،فجمعهم وداعه ،فعرض
َ
َ
َّ ْ َ ً َ َ ِّ ْ َ ْ َ ِّ َ َ ْ ْ
َّ َ َ
َ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ
استَغ ِف ْر ُه ِإن ُه اكن
اّلل أفواجا فسبح ِحبم ِد ربك و
ين ِ
عليهم هذه السورةِ { :إذا جاء نرص ِ
اّلل والفتح ورأيت انلاس يدخلون ِيف ِد ِ
ٌ
تَ َّوابًا} ،فانقسموا إىل قسمني ملا سأهلم عنها ما تقولون فيها؟ ٌ
وقسم قال :إن اهلل أمرنا إذا جاء انلرص والفتح ،أن
قسم سكت،
نستغفر ذلنوبنا ،وأن حنمده ونسبح حبمده؛ ولكن عمر -ريض اهلل عنه -أراد أن يعرف ما مغزى هذه السورة ،ولم يرد أن

يعرف معناها من حيث األلفاظ واللكمات.

فسأل ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :ما تقول يف هذه السورة؟ قال :هو أجل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-يعِّن
َ
َ
َ َ َ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ
اّلل َوالفت ُح} يعِّن فتح مكة ،فإن ذلك عالمة أجلك؛ {ف َسبِّ ْح ِحبَ ْم ِد َر ِّبك
عالمة قرب أجله ،أعطاه اهلل آية{ :إِذا جاء نرص ِ
َ ْ ْ
َّ َ َ َ
استَغ ِف ْر ُه إِن ُه اكن ت َّوابًا} فقال :ما أعلم فيها إال ما علمت.
و
وظهر بذلك فضل عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما.-

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > تفسري القرآن
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :عالمات انلبوة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أشياخ بدر  :أشياخ :مجع شيخ ،وهو من أدرك الشيخوخة ويه اغِلا عند اخلمسني ،أو هو ذو املاكنة من علم أو فضل أو رياسة ،وأشياخ بدر:
أي من شهد بدرا من املهاجرين واألنصار.
• وجد  :غضب.
• من حيث علمتم  :أي :من بيت انلبوة ومنبع العلم.
• لرييهم  :أي :يعلمهم.
• والفتح  :أي :فتح مكة.
• ورأيت  :أبرصت.
• عالمة أجلك  :أي :قرب انتهاء عمرك.

فوائد احلديث:
.1

جواز حتدث املرء بنعمة اهلل عليه.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

جواز إدخال الصغار ىلع الكبار إذا اكن يف ذلك منفعة.
اتلنبيه ىلع االستغفار عند دنو األجل؛ ألنه يكون يف خواتم األمور.
برشى للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -بفتح مكة.
يتقدم املرء ىلع أقرانه حبسن فهمه وسعة علمه.
ُ ِّ
َ
فضل عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما ،-وفهمه لكتاب اهلل -تعاىل -حَّت لقب ترمجان القرآن.
فضل العلم والعلماء.
ينبيغ ىلع احلاكم واألمري مشاورة أهل العلم والفضل يف مهمات األمور.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
 صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه. رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني ،تأيلف مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف اِلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسةالرسالة ،بريوتِ ،لنان ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة للطباعة والنرشواتلوزيع ،بريوت – ِلنان  -الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه2004 -م.
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اكن فيما أنزل من القرآن( :عرش رضعات معلومات حيرمن) ،ثم نسخن ،خبمس معلومات ،فتوِّف رسول اهلل
-صىل اهلل عليه وسلم -وهن فيما يقرأ من القرآن

َ ُْ ُ
ُ ْ
َُ ْ
َْ
َ ُْ َ
َ ْ ُ َ َ َ
حي ِّرم َن) ،ثم ن ِسخ َن ِخبم ٍس
ات
ات معلوم ٍ
احلديث :عن اعئشة ،أنها قالت" :اكن ِفيما أن ِزل من القرآن( :عرش رضع ٍ
ُ َّ َ ُ ْ ُ
ُ
َ ُْ َ
اتَ ،فتُ ُو ِّ َ
يما يق َرأ من القرآن".
يف َر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهن ِف
معلوم ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
املحرم اكن يف أول األمر عرش رضعات نزل بها القرآن ،فنسخ لفظه ُ
ِّ
وحكمه ،إىل مخس
يف هذا احلديث بيان أن الرضاع
َ
ًّ ً
َّ ْ ُ
رضعات حيرمن ،وتويف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
وهن مما يقرأَ ،تلأخ َر ِإنزال انلاسخ جدا ،حَّت خيف ىلع بعض انلاس،
واكن يقرأ اآلية املنسوخة ىلع انها من القرآن.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > نزول القرآن ومجعه > انلاسخ واملنسوخ
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرضاع
الفقه وأصوهل > أصول الفقه > النسخ
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
• اكن فيما أنزل من القرآن  :أي اكنت هذه اآلية َسابِقا يف القرآن.
ِّ
املحر َم عرش رضعات.
• عرش رضعات معلومات حيرمن  :أي  :أن
ً
ُ ْ
ً
ُ
ٍّ
بديلل من الكتاب والسنة.
لفظه
رفع
أو
،
رشيع
حكم
رفع
ا:
واصطالح
• ن ِسخ َن  :النسخ لغة :اإلزالة وانلقل،
ٍ
ٍ
• معلومات  :متحققات ثابتات.
َ َ َّ َ ْ ُ ًّ ً
َّ َّ ْ َ
َ
ْ
َ
عات تأخر إِنزاهل جدا ،حَّت خيف ىلع بعض انلاس ،واكن يقرأ اآلية املنسوخة ىلع انها من
• وهن فيما يقرأ من القرآن  :أي :أن النسخ ِخبمس رض ٍ
القرآن.

فوائد احلديث:

ُ
 .1أن الرضاع اذلي تثبت به احلرمة مخس رضعات ،وما نقص عنها فال حي ِّرم.
 .2إثبات علو اهلل تعاىل؛ ألن الزنول ال يكون إال من أىلع.
 .3أنه ال جيوز العمل باملنسوخ.
 .4خفاء النسخ ىلع بعض الصحابة ،وهذا ال يؤثر يف حفظ القرآن الكريم.

املصادر واملراجع:

 فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427ما
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ا
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعوديةالطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م
 صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت. رشح مصابيح السنة لإلمام اِلغوي ،البن امللك .انلارش :إدارة اثلقافة اإلسالمية .الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،للعظيم آبادي .دار الكتب العلمية – بريوت .الطبعة :اثلانية 1415 ،ه منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م -حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،للمباركفورى  .انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت.
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اكن نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أنزل عليه الوْح كرب ذللك وتربد وجهه

ُْ َ
ُ
احلديث :عن عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه ،-قال« :اكن ُّ
الويح
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أن ِزل عليه
نيب ا ِ
ُكر َب ذللك وتَ َر َّب َد ُ
وجهه».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا نزل عليه الويح أصابه الكرب والشدة ذللك وتغري وجهه؛ ثلقل نزول الويح وصعوبة
َ
حصوهل ،وقد اكن -صىل اهلل عليه وسلم -يهتم بأمر الويح أشد االهتمام ،ويهاب مما يطالب به من حقوق العبودية والقيام

بشكر اهلل -تعاىل -ويعظم أمر اهلل -تعاىل وخربه.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > نزول القرآن ومجعه
َُ َ
اد َة بْن َّ
الصا ِمت -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :عب
ِ
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
ُ َ َ َ َُ ْ َ
َّ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
وهلِ.
ول الويح عليه وصعوب ِة حص ِ
• ك ِرب  :أصابه الكرب ل ِ ِشد ِة نز ِ
َ
• ت َر َّب َد  :تغري.
• الويح  :هو يف اللغة اإلشارة والرسالة والكتابة ،ولك ما أليق إىل الغري يلعلمه ويح كيف اكن ،ثم غلب استعمال الويح فيما يلَق إىل األنبياء
من عند اهلل -تعاىل.-

فوائد احلديث:

ً
 .1ما اكن حيصل للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -من الكرب واتلغري أثناء نزول الويح؛ لعظم موقعه ،كما قال اهلل -تعاىل{ :-إنا سنليق عليك قوال
ً
ثقيال}.
 .2يف هذا احلديث بيان أحد الصفات اليت اكن يزنل بها الويح ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي ،أبو العباس ،املكتبة العلمية – بريوت.َ َّ
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنرش  -دار
 رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم اإلثيويبآل بروم للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل.1424 -1416 ،
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ً
ال جتادلوا يف القرآن فإن جداال فيه كفر

ُ
َّ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو-ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال جتا ِدلوا يف القرآن؛ فإن
ً
ُ
ك ٌ
فر».
ِجداال فيه
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن اجلدال يف القرآن؛ ألنه يؤدي إىل كفر؛ وذلك ألن اإلنسان قد يسمع قراءة آية أو لكمة
ِّ
وينسب ما يقرؤه إىل أنه غري قرآن ،أو جيادهل يف معىن آية ال علم هل
وخيطئ القارئ
لم تكن عنده ،وال علم هل بها فيترسع
ِ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
ً
بها ويضلله ،واجلدال ربما رصفه عن احلق وإن ظهر هل وجهه ،فذللك حرم وسيم كفرا؛ ألنه يؤدي بصاحبه إىل الكفر،
ومَّت سلم اإلنسان من ذلك لكه فهو مباح أو حممود ،كمن يسأل للتعلم أو إلظهار احلق ،كما قال -تعاىل{ :-وجادهلم باليت يه

أحسن}.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > مباحث قرآنية اعمة > رد الشبهات حول القرآن
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب املناظرة
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود الطياليس.
مصدر منت احلديث :مسند أيب داود الطياليس.

معاين املفردات:

• اجلدال  :املناظرة واملخاصمة ،واملراد هنا اجلدل ىلع اِلاطل.

فوائد احلديث:

 .1انليه عن اجلدال يف القرآن.
 .2اجلدال يف القرآن بما يؤدي إىل رده أو رد بعضه أو تكذيب ما جاء فيه من احلق يؤدي بصاحبه إىل الكفر.
 .3املراد باجلدل املنيه عنه يف احلديث :اجلدال ىلع اِلاطل ،وأما طلب املغاِلة إلظهار احلق ،فإنه حممود كما قال -تعاىل{ :-وجادهلم باليت يه
أحسن}.
ُ
ُ
ُ ُ
اكفر ومبتدع ،وال يعرضهما ملن هو أحذق منه باجلدل ،وأبرع
 .4ينبيغ ىلع صاحب القرآن والسنة صيانتهما عن ذكر أدتلهما ملن ال ي ِ
نصف من ٍ
يف املراء؛ ألن ذلك قد يكون سببًا يف خذالن احلق.

املصادر واملراجع:

مسند أيب داود الطياليس ،املؤلف :أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود الطياليس اِلرصى ،املحقق :ادلكتور حممد بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش:دار هجر – مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1999 -م.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى – مرص ،الطبعة :األوىل.سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن حممد ابن األثري  ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق:طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.
اتليسري برشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي ،مكتبة اإلمامالشافيع – الرياض ،الطبعة :اثلاثلة 1408 ،ـه1988 -م.
َّ
َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ
ري ،حممد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسِّن ،الكحالين ثم الصنعاين ،املعروف باألمري ،املحقق :د .حممد إسحاق
اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ َِّ
حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م
العواصم والقواصم يف اذلب عن سنة أيب القاسم ،حممد بن إبراهيم ابن الوزير ،حققه :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش واتلوزيع،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة  1415 ،ـه 1994 -م.
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ال جتعلوا بيوتكم مقابر ،إن الشيطان ينفر من ابليت

َ
َّ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال جتعلوا بيوتكم َمقابر ،إن
ُْ ُ
َْ
ُ
الشيطان ين ِف ُر من اِليت اذلي تق َرأ فيه سورة اِلقرة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو هريرة –ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن جعل اِليوت مقابر بأن تكون مثلها يف عدم
اشتغال من فيها بالصالة والقراءة ،وإنما سىم اِليوت يف حال عدم الصالة فيها مقابر؛ ألن املقربة ال تصح الصالة فيها ،ثم

أخرب -صىل اهلل عليه وسلم -أن الشيطان ينفر من اِليت اذلي يقرأ فيه أهله سورة اِلقرة ،يلأسه من إغوائهم وإضالهلم بربكة
قراءتها وامتثاهلم ملا فيها.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضائل السور واآليات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب الصالة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ال جتعلوا بيوتكم مقابر  :أي ال تكن اكملقابر خايلة من القراءة والعمل ،فتكونوا اكملوىت.
ً
ً
• ينفر  :يصد ويعرض إعراضا بالغا.
فوائد احلديث:
 .1بيان فضل سورة اِلقرة.
 .2الشيطان يفر من اِليت اذلي تقرأ فيه سورة اِلقرة ،وال يقربه.
 .3ال جتوز الصالة يف املقابر.
 .4يستحب اإلكثارمن العبادات وصالة انلافلة يف اِليوت.

املصادر واملراجع:

/1بهجة انلاظرين ،تأيلف  :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
/2ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن حممد اِلكري الصدييق الشافيع ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة للطباعة
والنرش واتلوزيع ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
/3رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
/4رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
/5صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد اِلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
/6نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
/7مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت.
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ََ َ
ْ ًَ
َ
َ َ َ
َ َّ َ
حكمة ،فهو يقيض
ال حسد إال يف اثنتني :رجل آتاه اهلل ماال ،فسلطه لَع هلكتِ ِه يف احلق ،ورجل آتاه اهلل ِ
َُيَ
بها ويعلمها

َ
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال َح َسد إال يف اثنتني :رجل
ْ
ُ ِّ
َ َّ
َ َ َ
وي َعل َمها».
فسل َطه ىلع هلك ِت ِه يف احل َ ِّق ،ورجل آتاه اهلل ِحك َمة ،فهو يقيض بها
آتاه اهلل ماال،

وعن ابن عمر -ريض اهلل عنهما ،-عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال حسد إال يف اثنتني :رجل آتاه اهلل القرآن،
فهو يقوم به آناء الليل وآناء انلهار ،ورجل آتاه اهلل ماال ،فهو ينفقه آناء الليل وآناء انلهار».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
ً
رشاع ،وهو أن يتمىن املرء زوال
يُشري انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هنا إىل أن احل َ َس َد أنواع خمتلفة فمنه حسد َمذ ُموم حمرم
ً
رشاع ،وهو
انلعمة عن أخيه ،وحسد مباح وهو أن يرى نعمة دنيوية عند غريه فيتمىن نلفسه مثلها ،وحسد حممود مستحب
أن يرى نعمة دينية عند غريه فيتمناها نلفسه .وهو ما عناه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بقوهل" :ال َح َس َد إال يف اثنتني" أي أن
ً
احلسد ختتلف أنواعه وأحاكمه حسب اختالف أنواعه وال يكون حممودا مستحبًا رشعيًا إال يف أمرين:

األمر األول :أن يكون هناك رجل غِّن تيق  ،أعطاه اهلل ماال حالال ،فينفقه يف سبيل اهلل تعاىل ،فيتمىن أن يكون مثله،
َْ
ويغ ِب َطه ىلع هذه انلعمة.
األمر اثلاين :أن يكون هناك رجل اعلم ،أعطاه اهلل علما نافعا يعمل به ،ويعلمه لغريه ،وحيكم به بني انلاس ،فيتمىن أن

يكون مثله.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضل العناية بالقرآن
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه :متفق عليه.
حديث ابن عمر ريض اهلل عنه :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• احلسد  :الغبطة  ،ويه :أن يتمىن مثله.
• سلطه  :مكنه اهلل من إنفاقه يف وجوه اخلري.
• هلكته  :وجوه إنفاقه وجماالت رصفه.
• يف احلق  :يف أنواع الرب ونوايح اخلري.
• حكمة  :وضع لك َشء يف موضعه.
• يقيض بها  :حيكم ويفيت بني انلاس بمقتضاها.
• آناء  :اآلناء :السااعت
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

احل َ َس ُد داء خطري جيب االبتعاد عنه واحلذر منه.
حسد ال ِغبْ َطة حممود إذا اكن يف وجوه اخلري.
فضل الغِّن اذلي ال يبخل بما آتاه اهلل .
ْ
الواجب شكر ال ُمن ِعم ىلع ما أنعم به ىلع العبد وذلك بأن يضعها العبد يف موضعها.
استحباب اإلنفاق وبذل املال واخلروج عنه باللكية يف وجوه اخلري ما لم يؤد إىل حرمان الورثة أو سؤال انلاس وحنو ذلك مما َح َّر َمه الرشع.
فضل العلم بأحاكم ادلين وتعليم انلاس ودعوتهم إىل اتلفقه يف ادلين.
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املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرش  1407ه
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت
صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار اِليان  ،اعم النرش 1410 :ه.

الرقم املوحد)3772( :
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لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود

ُ َ َْ ً
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال هل« :لقد أوتيت ِمزمارا

من مزامري آل داود».
ا
َ
ويف رواية ملسلم :أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال هل« :لو َرأيت ِِّن وأنا أستمع لقراءتك اِلارحة».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ا
ا
عن أيب موىس األشعري -ريض اّلل عنه -أن رسول اّلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال هل ملا سمع قراءته اجلميلة املرتلة( :لقد
ً
أوتيت مزمارا من مزامري آل داود) ،وقوهل" :لقد أوتيت" ،أي :أعطيت" : ،مزمارا من مزامري آل داود" ،أي داود نفسه ،وداود
عنده صوت حسن مجيل رفيع ،حَّت قال اهلل -تعاىل" :-يا جبال ا
أويب معه والطري ،ا
وأنلا هل احلديد" [سبأ ،]10 :وآل فالن قد
يطلق ىلع الشخص نفسه؛ ألن أحدا ً منهم لم يُ َ
عط من حسن الصوت ما أعطيه داود.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضل العناية بالقرآن
العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرتتيل.
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ً
• مزمارا  :املراد :الصوت احلسن ،وأصله اآللة ،وأطلق اسمه ىلع الصوت للمشابهة.
• آل داود  :املراد :داود انليب -عليه السالم -من أنبياء بِّن إرسائيل.
• اِلارحة  :أقرب يللة مضت.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

 -4ماكنة أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -وحسن صوته ومدح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هل.
ً
 -1استحباب حتسني الصوت بالقرآن؛ ألن ذلك يزيد القرآن حالوة ونفوذا إىل قلوب السامعني.
 -5فضل نيب اهلل داود -عليه السالم.-
 -2استحباب االستماع إىل القرآن واإلنصات هل.
 -3اجلهر بالعبادة قد يكون يف بعض املواضع أفضل من اإلرسار.

املصادر واملراجع:

 /1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
 /2تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
 /3ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
 /4رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 /5رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
 /6رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
 /7صحيح اِلخاري؛ عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
 /8صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
 /9كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
 /10نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6212( :

64

َ ْ
حرضت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعنده عبد اهلل بن أيب أمية وأبو جهل،
ملا
فقال َل :يا عم قل ال هلإ إال اهلل ،لكمة أحاج لك بها عند اهلل

َ ْ
حرضت أبا طالب الوفاة جاءه
احلديث :عن سعيد بن املسيب عن أبيه املسيب بن حزن -ريض اهلل عنه -قال" :ملا
َ
ُ َ ُّ
ِّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعنده عبد اهلل بن أيب أمية وأبو جهل ،فقال هل :يا عم قل ال هلإ إال اهلل ،لكمة أحاج
لك بها عند اهلل ،فقاال هل :أَتَ َر َغ ُ
ب عن ملة عبد املطلب؟ فأاعد عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فأاعدا ،فاكن آخر ما
َُْ
قال هو ىلع ملة عبد املطلب ،وأىب أن يقول ال هلإ إال اهلل ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-ألستغفرن لك ما لم أنه
َ ََْ َ ُ ُ
َ َ َ َّ ِّ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ
ويل قرىب }...اآلية" ،وأنزل اهلل يف أيب
أ
وا
ن
اك
و
ل
و
ني
ك
رش
اذلين آمنوا أن يستغ ِفروا لِلم
عنك ،فأنزل اهلل{ :ما اكن لِلن ِيب و ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ ْ َ ْ
َّ َ َ ْ
ت َولك َّن َّ َ
حبَبْ َ
اء َو ُه َو أ ْعل ُم بال ُم ْه َتد َ
اّلل َي ْه ِدي َم ْن ي َ َش ُ
ين}.
طالبِ { :إنك ال ته ِدي من أ
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اعد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أبا طالب وهو يف سياق املوت وعرض عليه اإلسالم؛ يلكون خاتمة حياته يلحصل هل بذلك

الفوز والسعادة ،وطلب منه أن يقول لكمة اتلوحيد ،وعرض عليه املرشكون أن يبَق ىلع دين آبائه اذلي هو الرشك؛ لعلمهم
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اّلل َعليْ ِه َو َسل َم -طلب اتللفظ
بما تدل عليه هذه اللكمة من نيف الرشك وإخالص العبادة هلل وحده ،وأاعد انليب -صىل
ً
بالشهادة من عمه ،وأاعد املرشكون املعارضة وصاروا سببا لصده عن احلق وموته ىلع الرشك.
اّلل َعلَيْه َو َسلَّ َم -يلطلَُب هل من اهلل املغفرة ما لم يمنع من ذلك ،فأنزل اهلل املنع من ذلك ا
وعند ذلك حلف انليب َ -ص َّىل َّ ُ
وبني
ِ
هل أن اهلداية بيد اهلل يتفضل بها ىلع من يشاء؛ ألنه يعلم من يصلح هلا ممن ال يصلح.
َ َ َ َّ َ َّ
ين َ
ني َول َ ْو َاكنُوا أُويل قُ ْر َىب م ْن َب ْعد َما َتبَ َّ َ
آمنُوا أَ ْن ي َ ْستَ ْغف ُروا للْ ُم ْرشك َ
ني ل َ ُه ْم أَ َّن ُهمْ
اذل َ
فأنزل اهلل -عز وجل{ :-ما اكن لِلن ِّ
يب و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ْ َ ُ ْ
ْ
َ
َ
َ ْ ََ ُ ََُ ْ ُ ُْ
َّ َّ َ َ ْ
َ ْ ْ
َّ َ َ ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
كن اّلل يه ِدي من يشاء وهو أعلم بِالمهت ِدين}.
يم} ،وأنزل اهلل يف أيب طالب{ :إِنك ال ته ِدي من أحببت ول ِ
أصحاب اجل َ ِح ِ

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > تفسري القرآن
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري  -اإليمان  -اآلداب.
راوي احلديث :املسيب بن َحزن -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• ملا حرضت أبا طالب الوفاة  :أي :عالماتها ومقدماتها.
• أحاج  :بتشديد اجليم مفتوحة ىلع اجلزم جبواب األمر -من املحاجة ويه بيان احلجة -أي أشهد لك بها عند اهلل.
• أترغب؟  :أترتك؟
ا
َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ
• ملة عبد املطلب  :الرشك وعبادة األصنام ،ذكره حبجة املرشكني{ :إِنا وجدنا آباءنا ىلع أم ٍة}.
ُ
• فأاعد عليه انليب  :أي :أاعد عليه مقاتله ويه قوهل :يا عم قل ال هلإ إال اهلل.
• وأاعدا عليه  :أي :أاعد عليه أبو جهل وعبد اهلل مقاتلهما ويه" :أترغب عن ملة عبد املطلب"؟
ً
• هو ىلع ملة عبد املطلب  :استبدل الراوي بضمري املتلكم ضمري الغائب استقباحا للفظ املذكور.
ٌ
• وأىب أن يقول ال هلإ إال اهلل  :هذا تأكيد ملا قبله.
• ما اكن للنيب  :أي :ما ينبيغ ،وهو ٌ
خرب بمعىن انليه.
• ألستغفرن لك  :ألطلَب لك املغفرة.
• أويل قرىب  :أصحاب قرابة للنيب وللمؤمنني.
فوائد احلديث:

65

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

حتريم االستغفار للمرشكني مهما اكنت قرابتهم وعملهم لإلسالم.
ُ
مرضة تقليد اآلباء واألكابر حبيث جيعل قوهلم حجة يرجع إيلها عند اتلنازع.
احلرص ىلع ادلعوة إىل اهلل والصرب ىلع األمر باملعروف وانليه عن املنكر.
الرد ىلع من زعم إسالم أيب طالب.
أن األعمال باخلواتيم.
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
َ
بطالن اتلعلق بانليب -صىل اّلل علي ِه وسلم -وغريه جللب انلفع أو دفع الرضر.
حتريم االستغفار للمرشكني وحتريم مواالتهم ،وحمبتهم.
علم ويقني واعتقا ٍد دخل يف اإلسالم.
أن من قال ال هلإ إال اهلل عن ٍ
مرضة أصحاب السوء وقرناء الرش ىلع اإلنسان.
أن معىن ال هلإ إال اهلل ترك عبادة األصنام واألويلاء والصاحلني وإفراد اهلل بالعبادة ،وأن املرشكني يعرفون معناها.
جواز عيادة املريض املرشك إذا ُريج إسالمه.

املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل1422 ،ه 2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م.
صحيح اِلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق)
الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ً
ً
عضوا
عضوا
لو دنا مين الختطفته املالئكة

ُ ِّ
َْ
ٌ
حممد َ
وجهه بني أظ ُهركم؟ قال فقيل :نعم ،فقال:
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال أبو جهل :هل ي َعفر
َّ
َ
َ
ُ َ ِّ َّ
َ َ َّ
رن َ
والالت ُ
وجهه يف الرتاب ،قال :فأىت رسول اهلل -صىل اهلل
والع َّزى ل ِِئ رأيتُه يفعل ذلك أل َطأن ىلع رقبتَه ،أو ألعف
َْ
َّ
ْ
َ َ
ِّ َ َ َ َ
ك ُص ىلع َع ِقبَيه ويتيق بيديْه ،قال :فقيل
عليه وسلم -وهو يصيل ،زعم َيلطأ ىلع رقبته ،قال :فما ف ِجئهم منه إال وهو ين ِ
َْ ً
ْ
َ
َّ ْ
وه ْو ًال وأجنحة ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-لو دنا ِّ
مِّن
هل :ما لك؟ فقال :إن بيِّن وبينه خلَندقا من نار
ِ
ُ َّ َّ
َ َّ َّ
ْ
ُ ْ
ْ َْ
عز وجل- -ال ندري يف حديث أيب هريرة ،أو َشء بلغه { :-الك إِن
الختَطفته املالئكة ُعض ًوا ُعض ًوا» قال :فأنزل اهلل -
ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ ِّ َ ُّ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ ً َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ت إِن اكن َىلع ال ُهدى ،أ ْو
اذلي ينىه ،عبدا ِإذا صىل ،أرأي
اإلنسان يلَطىغ ،أن رآه استغىنِ ،إن إِىل ربك الرجىع ،أرأيت ِ
ِ
َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َّ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َّ
َ َّ َ ْ
ِئ ل َ ْم يَنْتَه لَنَ ْس َفعاً
َ
َ
َ
ِ
أمر بِاتلقوى ،أرأيت ِإن كذب وتوىل} [العلق -]7 :يعِّن أبا جهل { -ألم يعلم بِأن اّلل يرى ،الك ل ِ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ َ َّ َ ُ ْ
الز َبا ِنيَة ،الك ال ت ِطع ُه} [العلق ،]14 :زاد عبيد اهلل -أحد الرواة -يف
اطئ ٍة ،فليدع نا ِديه ،سندع
اصي ٍة اك ِذب ٍة خ ِ
اصي ِة ،ن ِ
بِانل ِ
َ َْ ْ ُ َ
ُ
َ
راو آخر{ :-فليدع نا ِديه} [العلق ،]17 :يعِّن قومه.
حديثه قال :وأمره بما أمره به .وزاد ابن عبد األىلع ٍ -
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قال أبو جهل ذات يوم ألصحابه :هل يصيل حممد ويسجد ىلع الرتاب بينكم وىلع مرأى ومسمع منكم؟ فقال أصحابه :نعم.
ً
حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -يسجد يلدوسن ىلع رقبته ،أو يعفر َ
وجهه يف الرتاب،
فحلف أبو جهل بالالت والعزى لِئ رأى
َ
فرأى أبو جهل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ساجد ،فأتاه يلدوس ىلع رقبته ،وفجأة رأوا أبا جهل يرجع إىل اخللف
ً
مذعورا ،يمد يديه كأنه يدفع بهما شيئًا ،فقال هل أصحابه :ما لك؟ فأخربهم أنه عندما َّ
هم أن يدوس ىلع رقبة حممد -صىل
ً
ً
ً
ً
أجنحة ً
شديدا ويهرب إىل اخللف ،فأخرب
فظيعا جعله خياف خوفا
وأمرا
اهلل عليه وسلم -رأى حفرة من نار بينه وبينه ورأى
عضوا عضواً.
ً
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه لو اقرتب منه أكرث من ذلك لقطعت املالئكة أعضاءه
ُ َّ َّ
َ َّ َّ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ ِّ َ
ت َّاذلي َينْ َىهَ ،عبْ ًدا إ َذا َص َّىل ،أَ َرأَيْتَ
الر ْج َىع ،أَ َرأَيْ َ
ك ُّ
اإلنسان يلطىغ ،أن رآه استغىنِ ،إن إِىل رب
عز وجل{ :-الك ِإن
فأنزل اهلل -
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َّ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
ً
انلاصيَة ،نَاصيةَ
َّ
إِن اكن ىلع الهدى ،أو أمر بِاتلقوى ،أرأيت إِن كذب وتوىل ،ألم يعلم بِأن اّلل يرى ،الك ل ِِئ لم ينت ِه لنسفعا بِ ِ ِ ِ ٍ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ َ َّ َ ُ ْ
الز َبا ِنيَة ،الك ال ت ِطع ُه} أي :إن اإلنسان -واملقصود ههنا أبو جهل -يُرسف يف الكفر
اطئ ٍة ،فليدع نا ِديه ،سندع
اك ِذب ٍة خ ِ
ًّ
واملعايص والظلم إن رأى نفسه غنيا ،إن إىل ربك يا حممد مرجع هذا الاكفر ،فيذيقه من أيلم عقابه ،أرأيت يا حممد أبا جهل
اذلي ينهاك أن تصيل عند الكعبة ،وهو معرض عن احلق ،مكذب به ،فأي َشء أعجب من هذا؟ أرأيت إن اكن حممد ىلع
اهلدى ،وأمر باتلقوى ،أرأيت إن كذب أبو جهل باحلق اذلي بُعث به حممد ،وأدبر عنه ،فلم يصدق به ،ألم يعلم أبو جهل بأن
حممد وشتمه وإيذائه نلأخذن بمقدم رأسه إىل انلار،
اهلل يرى ذلك فيجازيه يوم القيامة؟ لِئ لم ينته أبو جهل عن تكذيب
ٍ
هذه الرأس صاحبها اكذب خاىطء ،فليدع أبو جهل حينئذ أهل جملسه فليستنرص بهم ،فإنه إن داعهم سندعوا حنن املالئكة

الغالظ الشداد ،فال تطعه يا حممد يف ترك الصالة ،وصل هلل واقرتب إيله بالطاعة.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > نزول القرآن ومجعه > أسباب الزنول
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السرية  -اتلفسري  -املالئكة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
ُ ِّ
• ي َعفر  :يسجد ويلصق وجهه بالعفر ،وهو الرتاب.
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َّ
• الالت  :اسم صنم اكن لقبيلة ثقيف بالطائف.
• ُ
الع َّز َى  :اسم صنم اكن لقريش وبِّن كنانة.
َ
َّ
َّ
ألدوسن.
• أل َطأن :
َْ
ك ُص  :يرجع إىل خلفه.
• ين ِ
• عقبيه  :العقب :مؤخر القدم.
• َّ
يتيق  :يدفع.
• خندق  :حفرة.
ً
• َه ْوال  :خوفًا ً
شديدا.
وأمرا
• دنا  :قرب.
• يطىغ  :يرسف يف املعايص والظلم.
ُّ ْ
الرج َىع  :املرجع.
•
ً
• لنسفعا  :نلأخذن.
• انلاصية  :مقدم الرأس.
• ناديه  :أهل جملسه.
• الزبانية  :املالئكة الغالظ الشداد.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

هذا احلديث من مجلة آياته -صىل اهلل عليه وسلم -وعالمات نبوته؛ وهلذا احلديث أمثلة كثرية ىف عصمته من أيب جهل وغريه ممن أراد رضه.
اإليمان باملالئكة وأن هلا أجنحة.
أن اهلل -سبحانه وتعاىل -حييم رسوهل من كيد الكفار.
تمادي الكفار يف غيِّهم -وىلع رأسهم أبو جهل فرعون هذه األمة -رغم رؤيتهم ما يشهد بصحة نبوته صىل اهلل عليه وسلم ،من اآليات والرباهني.
يف احلديث إشارة إىل ما القاه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من أذى يف الفرتة املكية.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه. انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش:1417ه.
 كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني اِلواب ،انلارش :دار الوطن– الرياض.
 تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية. تفسري الطربي = جامع اِليان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن اغلب اآلميل ،أبو جعفر الطربي ،حتقيق :ادلكتور عبد اهللبن عبد املحسن الرتيك ،دار هجر ،الطبعة :األوىل  1422 ،ـه 2001 -م.
 إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعةوالنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.

الرقم املوحد)10558( :
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مثل املؤمن اذلي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب

َُ
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :مثل املؤمن اذلي يقرأ
ََ
ََ
َ ُ ُ ْ َّ
كمث ِل اتلمرة :ال ريح هلا وطعمها
ومثل املؤمن اذلي ال يقرأ القرآن
القرآن َمثل األت ُرج ِة :رحيها طيب وطعمها طيب،
ْ
َ
َ
ُحل ٌوَ ،و َمثل املنافق اذلي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة :رحيها طيب وطعمها ُم ٌّرَ ،و َمثل املنافق اذلي ال يقرأ القرآن كمثل
َْ َ
احلَنظل ِة :ليس هلا ريح وطعمها ُم ٌّر».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

"مثل املؤمن اذلي يقرأ القرآن" أي :صفته العجيبة ذات الشأن من حيث طيب قلبه ثلبات اإليمان ،واسرتاحته بقراءة القرآن،
واسرتاحة انلاس بصوته وثوابهم باالستماع إيله واتلعلم منه ،فاملؤمن اذلي يقرأ القرآن لكه خري يف ذاته ويف غريه ،وعرب بقوهل:

"يقرأ" إلفادة تكريره ومداومته عليها حَّت صارت دأبه واعدته ،وقوهل" :مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب" فيستذل
انلاس بطعمها ويسرتحيون برحيها ،وخصت ألنها من أفضل ما يوجد من اثلمار يف سائر اِلدلان ،مع ما اشتملت عليه من

اخلواص املوجودة فيها مع حسن املنظر وطيب الطعام ولني امللمس ،و"مثل املؤمن اذلي ال يقرأ القرآن كمثل اتلمرة ال ريح
ا
هلا وطعمها حلو" ،فاشتماهل ىلع اإليمان اكشتمال اتلمرة ىلع احلالوة ،جبامع أن الك منهما أمر باطِّن ،وعدم ظهور ريح هلا
يسرتيح انلاس لشمه لعدم ظهور قراءة منه يسرتيح انلاس بسماعها ،فاملؤمن القارئ للقرآن أفضل بكثري من اذلي ال يقرأ

القرآن ،ومعىن ال يقرؤه يعِّن :لم يتعلمه.

"ومثل املنافق اذلي يقرأ القرآن" من حيث تعطل باطنه عن اإليمان مع اسرتاحة انلاس بقراءته؛ ألن املنافق يف ذاته خبيث

ال خري فيه- ،واملنافق هو اذلي يظهر أنه مسلم ولكن قلبه اكفر ،-والعياذ باهلل ،ويوجد منافقون يقرؤون القرآن قراءة طيبة
مرتلة جمودة ،لكنهم منافقون والعياذ باهلل ،وقوهل" :مثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها ا
مر" فرحيها الطيب أشبه قراءته ،وطعمها
ا
املر أشبه كفره ،وذلك خلبث طويتهم وفساد نيتهم ،وقوهل" :ومثل املنافق ال يقرأ القرآن" من حيث تعطل باطنه عن اإليمان،
وظاهره عن سائر املنافع مع تلبسه باملضار ،وقوهل" :كمثل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها ا
مر" فسلب رحيها أشبه سلب رحيه

لعدم قراءته ،فليس معه قرآن ينتفع انلاس به ،وسلب طعمها احللو أشبه سلب إيمانه.
رضب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمثلة للمؤمن واملنافق ،ا
وبني أقسام انلاس بالنسبة لكتاب اهلل -عز وجل ،-فاحرص أيخ
املسلم ىلع أن تكون من املؤمنني اذلين يقرؤون القرآن ،ويتلونه حق تالوته حَّت تكون كمثل األترجة رحيها طيب وطعمها

حلو ،واهلل املوفق.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضل العناية بالقرآن
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• األترجة  :من أحىل ثمار العرب.
• الرحيانة  :نوع من انلبات طيب الراحئة مر الطعم.
• احلنظلة  :نبت ثمرته يف حجم الربتقالة ولونها ،فيها لب شديد املرارة.
فوائد احلديث:

 .1بيان فضيلة حامل القرآن والعامل به.
 .2خص صفة اإليمان بالطعم ،وصفة اتلالوة بالراحئة؛ ألن اإليمان أمر باطن وقراءة القرآن ظاهر يسمعه انلاس إذا قرأ يف ماكن يمكن سماعه
فيه.
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 .3جواز رضب املثل تلقريب الفهم.
 .4املنافق اذلي يقرأ القرآن حسن الظاهر خبيث اِلاطن ،واذلي ال يقرأ خبيث الظاهر واِلاطن.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
صحيح اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،الطبعة األوىل ،دار طوق انلجاة ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرشة  1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :بإرشاف محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه.
رشح رياض الصاحلني ،العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)6258( :
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مره فلرياجعها ،ثم يلمسكها حَّت تطهر ،ثم حتيض ثم تطهر ،ثم إن شاء أمسك بعد ،وإن شاء طلق قبل أن
يمس ،فتلك العدة اليت أمر اهلل أن تطلق هلا النساء

َّ
َ ْ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما :-أنه َطلق امرأته ويه حائض ،ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم ،-فسأل عمر بن اخلطاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمُ « :م ْر ُه
ْ ْ
َ
َ
َ
َ َ َ ْ
َُ ْ
َْ
مسك َبع ُد ،وإن شاء طلق قبل أن ي َم َّس ،فتلك
اجع َها ،ثم ُيلم ِسك َها حَّت ت ْط ُهر ،ثم حتيض ثم ت ْط ُهر ،ثم إن شاء أ
فلري ِ
ُ َ َّ
َّ ُ
َ
ال ِعدة اليت أمر اهلل أن تطلق هلا النساء».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -طلق امرأته- ،وقيل إن اسمها آمنة بنت غفار -حال احليض ،وأثناء العادة
الشهرية ،فذهب وادله عمر -ريض اهلل عنه -إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خيربه ويستفتيه ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم" :-مره فلرياجعها" يعِّن فأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عمر أن يأمر عبد اهلل بمراجعة زوجته ،وإاعدتها إىل
عصمته ،ألن الطالق أثناء احليض طالق بديع ،وإنما أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بمراجعتها يف تلك احلالة ئلال تطول
ِّ
عليها العدة؛ ألن احليضة اليت ُطلقت فيها لن حتسب من احليضات اثلالث اليت تنقيض بها العدة ،قال" :ثم يلمسكها" أي
عليه أن يبقيها يف عصمته "حَّت تطهر" من احليضة اليت طلقها فيها "ثم حتيض ثم تطهر" أي ثم حتيض حيضة أخرى ثم تطهر

من احليضة اثلانية "ثم إن شاء أمسك بعد ،وإن شاء طلق" أي إن شاء أبقاها يف عصمته بعد احليضة اثلانية وإن شاء طلقها
"قبل أن َّ
يمس" أ ي قبل أن جيامع "فتلك" أي فالطالق حال الطهر اذلي لم جيامعها فيه :هو "العدة اليت أمر اهلل أن تطلق هلا
َّ
اء َف َطلِّ ُق ُ
النساء" أي هو الطالق للعدة اليت أذن اهلل أن تطلاق هلا النساء يف قوهل تعاىل( :إ َذا َطلَّ ْقتُ ُم النِّ َس َ
وه َّن ِل ِعدتِ ِه َّن) أي عند
ِ

إقبال العدة.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > تفسري القرآن
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > الطالق السِّن والطالق اِلديع
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• حائض  :احليض :هو ادلم الطبييع اذلي يعتاد األنىث يف أيام معلومة.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

حتريم الطالق يف احليض ،وأنه من الطالق اِلديع ،اذلي ليس ىلع أمر الشارع ،وألنه جاء يف بعض روايات هذا احلديث أنه -صىل اهلل عليه
وسلم -تغيظ ،وهو -صىل اهلل عليه وسلم -ال يتغيظ إال يف حرام.
أمره -صىل اهلل عليه وسلم -ابن عمر برجعتها ال يدل ىلع وقوعه ،واملراجعة تعِّن إاعدتها ملا اكنت عليه ،وليس الرجعة من الطالق.
األمر بإرجاعها إذا طلقها يف احليض ،وإمساكها حَّت تطهر ،ثم حتيض ،فتطهر.
ال جيوز الطالق يف طهر جامع فيه؛ بداللة قوهل" :قبل أن يمس".
احلكمة يف إمساكها حَّت تطهر من احليضة اثلانية ،هو أن الزوج ربما واقعها يف ذلك الطهر ،فيحصل دوام العرشة.
أن األحاكم قد ختىف ىلع أهل العلم وذلك خلفاء حتريم الطالق يف احليض ىلع عمر وابن عمر -ريض اهلل عنهما.-
جواز االستنابة يف إبالغ احلكم الرشيع.
أن السنة تفرس القرآن لقوهل" :فتلك العدة اليت أمر اهلل أن تطلق هلا النساء".
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املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان  -طبعة دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل .1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي  -مكة املكرمة  -الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
.1427
منار القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري تأيلف -محزة حممد قاسم مكتبة دار اِليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف
 اململكة العربية السعودية  1410 ،ـه 1990 -م.فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ،-اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)58137( :
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من القرآن سورة ثالثون آية شفعت لرجل حَّت غفر َل

َ ُ ْ ُ ٌَ َ ُ َ ً َ َ ْ
ورة ثالثون آيَة شف َعت
آن س
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالِ « :من القر ِ
ل َر ُجل َح ََّّت ُغف َر َ ُ
هلَ ،و ِيه :تبارك اذلي بيده امللك» .ويف رواية أيب داود« :تشفع».
ِ
ِ ٍ
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ا
يبني رسول اّلل –صىل اهلل عليه وسلم -أن هناك سورة من القرآن تتكون من ثالثني آية شفعت لرجل حَّت غفر اهلل هل ،حيث
اكن يقرؤها ويعتِّن بها ،فلما مات شفعت هل حَّت دفع عنه عذابه ،وأبهم ذكرها يف بداية احلديث ،ثم بينها يف آخره؛ يلكون

أوقع يف رشفها وفخامتها ،وأبلغ يف املواظبة ىلع قراءتها.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضائل السور واآليات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الشفاعة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• شفعت  :من الشفاعة ،ويه السؤال يف اتلجاوز عن اذلنوب واجلرائم ،وتكون فيما يتعلق بأمور ادلنيا واآلخرة.
فوائد احلديث:
 .1بيان فضل سورة امللك ،واحلض ىلع حفظها وتالوتها.
 .2كتاب اهلل يشفع ملن يقرأه ،ويعمل به.
 .3إثبات عذاب القرب.

املصادر واملراجع:

 /1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
 /2حتفة األحوذي برشج جامع الرتمذي؛ لإلمام حممد عبدالرمحن املباركفوري ،أرشف عليه عبدالوهاب عبداللطيف ،دار الفكر.
 /3جامع األصول يف أحاديث الرسول؛ لإلمام جمد ادلين ابن األثري اجلزري ،حققه عبدالقادر األرناؤوط ،نرش مكتبة احللواين وغريها1392 ،ه.
 /4سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
 /5سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
 1395ه.
 /6مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
 /7ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
 /8رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 /9سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويِّن ،حققه حممد فؤاد عبداِلايق ،دار إحياء الكتب العربية.
 /10صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األِلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
 /11كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
 /12نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6260( :
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من حفظ عرش آيات من أول سورة الكهف ،عصم من ادلجال

رش آيَات م ْن أَ َّول ُس َ
احلديث :عن أيب ادلرداء –ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن َحف َظ َع ْ َ
ور ِة
ٍ ِ
ِ
ِ
ُ َ َ ْ
َ ْ
ُ َ َ َّ َّ
ْ
ور ِة الكهف».
آخ ِر س
ال» .ويف روايةِ « :من ِ
الكه ِف ،ع ِصم ِمن ادلج ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من حفظ عن ظهر قلب عرش آيات من أول سورة الكهف ،أو من آخرها ،ىلع روايتني ،حفظه اهلل -تعاىل -من رش ادلجال،

وفتنته ،فال يتسلط عليه وال يرضه بإذن اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضائل السور واآليات
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت  -املسيح ادلجال.
َّ َ
ادل ْرداء -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :أبو
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

وحيم ُ
ُ
ُ
وحفظ.
• عصم  :م ِنع ِ
• ادلجال  :هو املسيح ادلجال الكذاب ،اذلي خيرج يف آخر الزمان ،ويكون ظهوره فتنة عظيمة للناس ،ويديع األلوهية ،وتظهر ىلع يديه بعض
اخلوارق.

فوائد احلديث:

 .1بيان فضل سورة الكهف ،وأن فواحتها تعصم من فتنة ادلجال.
 .2اإلخبار عن أمر ادلجال ،وبيان ما يعصم منه.

املصادر واملراجع:

 -1بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
 -2ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
 -3رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 -4سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األِلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه.
 -5رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
 -6صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 -7فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة.
 -8كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
 -9مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه.
 -10نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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من قرأ باآليتني من آخر سورة ابلقرة يف يللة كفتاه

َ ْ َ َ
ََْ
َ
ني ِم ْن آخر
ت
اآلي
ب
ِ
احلديث :عن أيب مسعود اِلدري -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من قرأ ِ
َ َ ََ
ُ َ ََ
اِلق َر ِة يف يلْل ٍة كفتَاه».
سور ِة

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب عليه الصالة والسالم أن من قرأ اآليتني األخريتني من سورة اِلقرة يف الليل قبل نومه فإن اهلل يكفيه الرش

واملكروه ،وقيل يف معىن كفتاه :أي عن قيام الليل ،أو كفتاه عن سائر األوراد ،أو أراد أنهما أقل ما جيزىء من القراءة يف قيام

الليل ،وقيل غري ذلك ،ولك ما ذكر صحيح يشمله اللفظ.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضائل السور واآليات
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أذاكر الصباح واملساء
راوي احلديث :أبو مسعود عقبة بن عمرو اِلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• اآليتان من آخر سورة اِلقرة  :وهما تبدأن بقوهل -تعاىل" :-آمن الرسول بما أنزل إيله من ربه" ،إىل آخر السورة.
ََ َ ْ
َّ
َّ َ
َ َ
ك ُر َ
وه تِلك الليْلة ،و ِقيل :كفتَاه ِم ْن قيامِ الليْ ِل ،وجيوز أن يراد لك ما تقدم.
• كفتاه  :أي كفتاه الم
فوائد احلديث:
 .1بيان فضل أواخر سورة اِلقرة.
 .2أواخر سورة اِلقرة تدفع عن صاحبها السوء والرش والشيطان إذا قرأها من الليل.

املصادر واملراجع:

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-.الطبعة األوىل 1418ه رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. صحيح اِلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي ،املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دارالعاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
 فتح اِلاري برشح صحيح اِلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه. -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ً
من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله حسنة واحلسنة بعرش أمثاهلا

ً
َ
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن ق َرأ َح ْرفا ِم ْن ِكتاب اهلل
َ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
َ َ َ َ ْ َْ
ََُ َ َ َ
وال ٌم َح ْر ٌف ،و ِم ٌ
يم َح ْرف».
ولك ْن :أ ِلف َح ْرف،
اهلا ،ال أقول :ألم َحرف،
رش أمث ِ
ِ
فله حسنة ،واحلسنة بِع ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

ا
ا
يروي ابن مسعود -ريض اّلل عنه -يف هذا احلديث أن رسول اّلل -صىل اهلل عليه وسلم -أخرب أن لك مسلم يقرأ حرفا من
ا
كتاب اّلل فجزاؤه عن احلرف الواحد عرش حسنات ،وقوهل" :ال أقول الم حرف" أي :ال أقول إن جمموع األحرف اثلالثة حرف،

بل ألف حرف والم حرف وميم حرف ،فيثاب قارئ ذلك ثالثني حسنة ،وهذه نعمة عظيمة وأجر كبري ،فينبيغ ىلع اإلنسان

أن يكرث من تالوة كتاب اهلل -عز وجل.-

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضل العناية بالقرآن
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل القرآن الكريم
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

احلث ىلع تالوة القرآن.
أن للقارئ بكل حرف من لك لكمة يتلوها حسنة مضاعفة.
بيان معىن احلرف ،واتلفريق بينه وبني اللكمة.
ً
سعة رمحة اهلل وكرمه حيث ضاعف للعباد األجر فضال منه وكرما.
إثبات أن الكم اهلل بصوت وحرف.

املصادر واملراجع:

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-.الطبعة األوىل 1418ه. اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنرشواتلوزيع ،بريوت – ِلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األِلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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من لم يتغن بالقرآن فليس منا

احلديث :عن أيب ِلابة بشري بن عبد املنذر -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :من لَم َيتَ َّ
غن
ُ
َ َ َّ
ليس ِمنا».
رآن ف
بِالق ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حث انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث ىلع اتلغِّن بالقرآن ،وهذه اللكمة هلا معنيان؛ األول :من لم يتغن به ،أي:
من لم حيسن صوته بالقرآن فليس من أهل هدينا وطريقتنا ،واملعىن اثلاين :من لم يستغن به عن غريه حبيث يطلب اهلدى
من سواه فليس منا ،وال شك أن من طلب اهلدى من غري القرآن أضله اهلل والعياذ باهلل ،فيدل احلديث ىلع أنه ينبيغ لإلنسان

أن حيسن صوته بالقرآن ،وأن يستغىن به عن غريه.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضل العناية بالقرآن
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل القرآن الكريم
راوي احلديث :أبو ِلابة بشري بن عبد املنذر -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• فليس منا  :ليس من أهل هدينا وطريقتنا.
ُ َ ِّ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ
آن.
• يتغن  :حيسن صوته بِالقر ِ
فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع حتسني الصوت بالقرآن ،دون تمطيط أو تلحني خيرجه إىل حد الغناء املذموم ،وأن يستغىن به عن غريه.
 .2من لم يتغن بالقرآن فليس من أهل سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهديه.

املصادر واملراجع:

 -1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-.الطبعة األوىل 1418ه.
 -2رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 -3سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
 -4رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
 -5صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األِلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
 -6نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
 -7ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة
والنرش واتلوزيع ،بريوت – ِلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
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يا جَبيل إين بعثت إىل أمة أميني :منهم العجوز ،والشيخ الكبري ،والغالم ،واجلارية ،والرجل اذلي لم يقرأ
ً
كتابا قط

ُ ِّ
َ
ُ
َ
احلديث :عن أيب بن كعب -ريض اهلل عنه ،-قال :ل ِ َ
يق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -جربيل ،فقال« :يا جربيل إين
ُ
ُ
ُ َّ
ُ
ُ َّ ُ ِّ
ُ
بُع ُ
والرجل اذلي لم يقرأْ كتابًا ُّ
ُ
ُ
حممد إن
قط» قال :يا
والغالم ،واجلارية،
الكبري،
العجوز ،والشيخ
ثت إىل أمة أميِّني :منهم
ِ
َ ُْ
َ ْ
ُ
القرآن أن ِزل ىلع سبعة أحرف.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ليق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جربيل فقال :يا جربيل إين بُعثت إىل أمة أميني ،ال حيسنون القراءة ولو أقرأتهم ىلع لغة

واحدة ال يقدرون عليها؛ ألن منهم من جرى لسانه ىلع اإلمالة أو الفتح ،ومنهم من يغلب ىلع لسانه اإلداغم أو اإلظهار،

وحنو ذلك ،ومع هذا منهم املرأة العجوز والشيخ الكبري ،وهما اعجزان عن اتلعلم للكرب ،ومنهم الصيب والفتاة الصغرية ،وهما
غري متمكنني من القراءة للصغر ،ومنهم الرجل املتوسط اذلي لم يقرأ كتابًا قط ،فقال جربيل بعد أن راجعه انليب -صىل اهلل
ُ
واحد بما يسهل عليه منها ،وقد اختلف العلماء يف تعيني
عليه وسلم« :-يا حممد إن القرآن أنزل ىلع سبعة أحرف» فليقرأ لك
ٍ
ً
ً
احلروف السبعة اختالفا كثريا ،واملقصود بها -فيما يظهر واهلل أعلم -أوجه من أوجه لغة العرب ،فالقرآن نزل ىلع هذه الوجوه
للتخفيف يف أول األمر؛ ألن العرب اكنوا متفرقني واكنوا خمتلفني واكنوا متنابذين ولك هل لغته ،ويكون عند هذه القبيلة ما

لي س عند القبيلة األخرى ،ولكن ملا مجع بينهما اإلسالم ،واتصل بعضهم ببعض ،وذهب ما بينهم من العداوة والشحناء
بسبب اإلسالم ،وعرف لك ما عند اآلخرين من اللغة ،قام عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -فجمع انلاس ىلع حرف واحد

من األحرف السبعة؛ وأحرق ما سوى ذلك؛ حَّت ال حيصل االختالف.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > القراءات واتلجويد > األحرف السبعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان بالرسل.
َُ
راوي احلديث :أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين ُاملفردات:
ُ
• أ ِّميِّني  :اذلين ال حيسنون القراءة.
• الغالم  :الصيب الصغري.
• اجلارية  :الفتاة الصغرية.

فوائد احلديث:

 .1رأفة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وشفقته ىلع أمته.
 .2أن القرآن نزل من عند اهلل ىلع سبعة أحرف- ،واألحرف لغات من لغات العرب وهلجاتها-؛ تيسريا تلالوتها ىلع انلاس ورمحة من اهلل بهم،
وذلك يف بداية األمر ،وملا حصل اتلقاء العرب بعضهم ببعض -بسبب اإلسالم ،-وفهم لك واحد ما عند اآلخرين ،لم يكن هناك حاجة إىل
بقاء األحرف السبعة اليت نزلت للتخفيف ،فعند ذلك قرص عثمان -ريض اهلل عنه -عندما مجع القرآن انلاس ىلع حرف واحد ،وأحرق ما
سوى ذلك؛ حَّت ال حيصل االختالف.
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املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م. اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان-طبع معه ،-حممد نارص ادلين األِلاين ،دار باوزير للنرش واتلوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعودية،الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2003 -م.
 فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ،انلارش :رئاسة إدارةاِلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض.
 رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد اِلدر ،مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية. جمموع الفتاوى ،تيق ادلين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحفالرشيف ،املدينة انلبوية ،اململكة العربية السعودية ،اعم النرش1416 :ه1995/م.
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يؤىت يوم القيامة بالقرآن وأهله اذلين اكنوا يعملون به يف ادلنيا

َ
ُ
ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :يُؤىت يوم
احلديث :عن انلواس بن سمعان -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول ا ِ
ُ َّ
ُ
َْ ُ ُ
صاح ِب ِهما».
ان عن
ِ
وآل عمران ،حتاج ِ
القيامة بالقرآن وأه ِله اذلين اكنوا يعملون به يف ادلنيا ،تقدمه سورة اِلقرة ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حديث انلواس بن سمعان -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :يؤيت يوم القيامة بالقرآن ،وأهله اذلين اكنوا

يعملون به يف ادلنيا تقدمه سورة اِلقرة وآل عمران حتاجان عن صاحبهما" ،ولكن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -قيد يف

هذا احلديث قراءة القرآن بالعمل به؛ ألن اذلين يقرءون القرآن ينقسمون إىل قسمني؛ قسم :ال يعمل به ،فال يؤمنون بأخباره،

وال يعملون بأحاكمه هؤالء يكون القرآن حجة عليهم ،وقسم آخر :يؤمنون بأخباره ويصدقون بها ،ويعملون بأحاكمه،

فهؤالء يكون القرآن حجة هلم حياج عنهم يوم القيامة ،ويف هذا ديلل ىلع أن أهم َشء يف القرآن العمل به ،ويؤيد هذا قوهل

تعاىل" :كتاب أنزنلاه إيلك مبارك يلدبروا آياته ،ويلذكر أولوا األِلاب"" ،يلدبروا آياته" ،أي :يتفهمون معانيها" ،ويلذكر أولوا

األِلاب" ،يعِّن :ويعملون بها ،وإنما أخر العمل عن اتلدبر؛ ألنه ال يمكن العمل بال تدبر إذا إن اتلدبر حيصل به العلم

والعمل فرع عن العلم ،فاملهم أن هذا هو الفائدة من إنزال القرآن أن يتىل ويعمل به يؤمن بأخباره يعمل بأحاكمه يمتثل أمره

جيتنب نهيه ،فإذا اكن يوم القيامة فإنه حياج عن أصحابه.

___________________________

اتلصنيف :القرآن الكريم وعلومه > فضائل القرآن > فضل العناية بالقرآن
راوي احلديث :انلواس بن سمعان بن خادل الالكيب األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم ،ولفظة" :يف ادلنيا" ال توجد يف مسلم ،ولعل انلووي أخذها من ابن األثري ،انظر :جامع األصول ( 472/8رقم.)6242
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• تقدمه  :تتقدمه.
• حتاجان  :جتادالن.

فوائد احلديث:

 .1فضل تالوة القرآن ،وتالوة سوريت اِلقرة وآل عمران.
 .2القرآن شفيع ألصحابه يوم القيامة.
 .3العلم يقتيض العمل ،وإال اكن حجة ىلع صاحبه يوم القيامة.

املصادر واملراجع:

-1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
-2جامع األصول يف أحاديث الرسول؛ لإلمام جمد ادلين ابن األثري اجلزري ،حققه عبدالقادر األرناؤوط ،نرش مكتبة احللواين وغريها1392 ،ه.
-3رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
-4رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
-5صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
-6نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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احلديث وعلومه

َ
ُ
ََُْ
إن من أعظم ال ِف َرى أن يَ َّد ِ َ
يع الرجل إىل غري أبيه ،أو ي ِري عينه ما لم ت َر ،أو يقول لَع رسول اهلل -صىل اهلل
َْ ْ
عليه وسلم -ما لم يقل

َ
ُ
احلديث :عن َواثِلَ َة بن األ ْس َق ِع ـ ريض اهلل عنه ـ مرفواعً« :إن من أعظم ال ِف َرى أن يَ َّد ِ َ
يع الرجل إىل غري أبيه ،أو يُ ِري
َْْ
َ
َ َُْ
عينه ما لم ت َر ،أو يقول ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ما لم يقل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
ٌ
ِّ
أشد الكذب ىلع اهلل -تعاىل :-أن يَنْ َ
سب الرجل نفسه إىل غري أبيه احلقييق أو يَن ِسبَه أحد إىل غري أبيه فيُ ِق َّره ىلع ذلك.
إن من
ِ
ِّ
فهذا من أشد أنواع الكذب ،وإن من أعظم الكذب وأشده عند اهلل -تعاىل -كذلك أن يديع املرء أنه رأى يف املنام شيئًا ولم
ً
ً
ً
أصال ،وإن من أعظم الكذب وأشده عند اهلل -تعاىلً -
ً
تقريرا
أيضا أن ينسب للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -قوال أو فعال أو
يره
ولم يوجد منه -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :احلديث وعلومه > مباحث اعمة يف السنة > أهمية السنة وماكنتها
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا
راوي احلديث :واثلة بن األسقع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• الفرى  :الكذبة العظيمة.
ََْ
• أن يديع الرجل إىل غري أبيه  :هو أن يتن ِسب اإلنسان إىل غري أبيه وعشريته.
• أن يري عينه ما لم تر  :يكذب يف رؤياه.
فوائد احلديث:

ً
تضييعا لألنساب ،وإدخال ىلع األرس ما ليس منه ،ويرتتب ىلع ذلك حماذير رشعية كثرية.
 .1أن االنتساب إىل غري أبيه كبرية؛ألن فيها
كذ ٌب ىلع اهلل -تعاىل.-
 .2الكذب يف الرؤيا كبرية؛ ألنه ِ
 .3الكذب ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كبرية من كبائر اذلنوب.
 .4حرص اإلسالم ىلع تربية أتباعه ىلع الصدق يف لك األحوال يف انلوم وايلقظة ،ومع اهلل -تعاىل -ومع رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم -ومع انلفس؛
فالصدق منجاة وطمأنينة وسكينة.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل اِلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم اِلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،داراملعرفة .
 -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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َ ي ُ
َ َ
َ
َيُ َ ي
َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
َ
يلع متع ِمدا فليتب َّوأ مقعده من انلَّار
بلغوا عين ولو آية ،وحدثوا عن ب ِين إَسائيل وال ح َرج ،ومن كذب

احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :بلغوا عِّن ولو
َْ َ ْ
آية ،وحدثوا عن بِّن إرسائيل وال حرج ،ومن كذب يلع متعمدا فليَتبَ َّوأ مقعده من انلار».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
معىن احلديث انقلوا إىل انلاس العلم املوروث عِّن من كتاب أو سنة ،ولو اكن اليشء اذلي تبلغونه قليال كآية من القرآن،
ُّ
ً
ضابطا ملا يبلغه ،واألمر باتلبليغ ىلع الوجوب يف حال تعني ذلك عليه ،فإن لم يتعني عليه ذلك ،كأن يكون
برشط أن يكون

يف اِلدل داعة إىل اهلل يقومون بتعليم انلاس وتبصريهم أمور دينهم ،فال جيب عليه اِلالغ ،بل يستحب هل ذلك ،وال بأس وال

إثم عليكم أن حتدثوا عن بِّن إرسائيل بما وقع هلم من وقائع حقيقية ،كزنول انلار من السماء ألكل القربان وكحاكية قتل
أنفسهم يف توبتهم من عبادة العجل ،أو تفصيل القصص املذكورة يف القرآن مما فيه ِعرب ومواعظ ،ومن افرتى َّ
يلع الكذب

فليتخذ نلفسه مزنال يف انلار ،وذلك ؛ ألن الكذب ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ليس اكلكذب ىلع انلاس ،الكذب
َ
ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كذب ىلع اهلل -عز وجل ،-ثم هو كذب ىلع الرشيعة؛ ألن ما خيرب به رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -من الويح هو من رشيعة اهلل -تعاىل ،-فاكنت عقوبته أشد.

___________________________

اتلصنيف :احلديث وعلومه > مباحث اعمة يف السنة > أهمية السنة وماكنتها
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حكم ادلعوة إىل اهلل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األنبياء.
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ال حرج  :ال إثم وال ذنب.
• فليتبوأ  :أي يتخذ نلفسه مزنال يف انلار.
• بنو ارسائيل  :هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ،فإرسائيل هذه لقب يلعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.
• انلاار  :يه دار العذاب وانلاكل أعدها اهلل ملن عصاه
فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

ً
يسريا.
وجوب تبليغ رشيعة اهلل ،وأن املرء يؤدي ما حفظ وفهم ولو اكن
وجوب طلب العلم؛ يلتمكن من تبليغ رشيعة اهلل ،وهو من الفروض الكفائية اليت إذا قام بها بعض املسلمني سقط الوجوب عن اِلاقني ،وإذا
لم يقم بها أحد أثم اجلميع.
جواز اتلحدث عما جرى ِلِّن إرسائيل؛ ألخذ العربة والعظة رشيطة أن ال يكون احلديث مما ثبت كذبه ،ويتحرى ما اكن ثابتا وأقرب إىل
الرشع اإلساليم.
حتريم الكذب ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهو من كبائر اذلنوب.
احلث ىلع الصدق يف الالكم واحليطة يف احلديث ،حَّت ال يقع يف الكذب ،وخاصة يف رشع اهلل -عز وجل ،-وهذا حيتاج إىل العلم الصحيح
وادلقيق.
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املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
صحيح اِلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
رشح رياض الصاحلني -العثيمني -انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض-الطبعة 1426 :ه
فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد-عبد الرمحن بن حسن -املحقق :حممد حامد الفيق-انلارش :مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة،
1377ه1957/م.
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ً
ال تكتبوا عين ،ومن كتب عين غري القرآن فليمحه ،وحدثوا عين وال حرج ،ومن كذب يلع متعمدا فليتبوأ
مقعده من انلار

احلديث :عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال تكتبوا عِّنَ ،
ومن كتب عِّن َ
غري
ِّ
ُ ِّ ً َ ْ َ َ َّ ْ َ
عِّن وال َح َرجَ ،
وحدثوا ِّ
القرآن فَلْيَ ْم ُ
ومن كذب َّ
بوأ َمق َعده ِمن انلار».
أحسبه قال :متعمدا -فليت
حه،
يلع -قال همامِ :

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه أن يكتبوا عنه شيئًا ،ومن كتب عنه شيئًا غري القرآن فليمحه ،ثم أذن هلم أن

حيدثوا عنه وال إثم عليهم يف ذلك ،رشيطة أن يتحروا الصدق فيما ينقلونه عنه -صىل اهلل عليه وسلم ،-وحذرهم بأن من
ً
متعمدا فجزاؤه نار جهنم.
كذب عليه

وانليه عن كتابة احلديث منسوخ؛ وذلك أنه -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عنه يف أول األمر ،فألن األحاديث تكرث وقد
يفوت احلفظ ً
شيئا منها أجاز الكتابة ،وقد قال -صىل اهلل عليه وسلم -يف خطبته« :اكتبوا ألىب شاه» ملا استكتبه ،وجاء عنه -
صىل اهلل عليه وسلم -أنه أذن لعبد اهلل بن عمرو يف الكتابة ،وقد أمر -صىل اهلل عليه وسلم -أمته باتلبليغ ،فإذا لم يُكتب

ذهب العلم ،وقيل :إن هذا انليه إنما هو لكتابة احلديث مع القرآن ىف صحيفة واحدة ئلال خيتلط به ،فيشتبه ىلع القارئ،
وقيل :إناه ا
خاص بوقت نزول القرآن خشية اتلباسه بغريه ،ثم أذن فيه بعد ذلك.
واالحتمال األول وهو النسخ أقرب.

___________________________

اتلصنيف :احلديث وعلومه > مباحث اعمة يف السنة > تدوين السنة انلبوية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتابة العلم  -الوعيد ىلع من كذب يف حديث انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• وال حرج  :وال إثم عليكم.
َّ
فليتبوأ مقعده من انلار  :يزنل مزنهل من انلار.
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

إباحة احلديث عنه -صىل اهلل عليه وسلم ،-وتبليغ ما سمع منه ،وقد جاءت اآلثار باحلض ىلع اتلبليغ واألمر به.
اتلحذير من التساهل عند احلديث عنه -صىل اهلل عليه وسلم -مما لم يتحقق منه ،واتلنبيه ىلع اتلحرز يف ذلك ئلال يقع يف الكذب.
ً
متعمدا.
الوعيد الشديد ىلع من كذب ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
مرشوعية كتابة القرآن والسنة وغريهما من العلم.
انليه عن كتابة احلديث انلبوي منسوخ ،أو هو حممول ىلع كتابته مع القرآن يف صحيفة واحدة لكيال حيصل خلط بينهما ،أو أنه ا
خاص بوقت
نزول القرآن خشية اتلباسه بغريه.
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املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت. خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلارانلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 -م.
 انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح. إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعةوالنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
َ َّ
 رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم اإلثيويب الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنرش  -دارآل بروم للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل.1424 -1416 ،
 كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني اِلواب ،انلارش :دار الوطن -الرياض.
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َ
ُ
َّ
من حدث عين حبديث ي َرى أنه كذب فهو أحد الاكذِبني

ً
َّ
َ ٌ
احلديث :عن َس ُمرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من حدث عِّن حبديث يُ َرى أنه ك ِذب فهو أحد الاك ِذبَني».

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حيذر هذا احلديث الرشيف من رواية َشء عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يعلم أو يظن أن هذا احلديث اذلي يرويه

وينقله عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه كذب عليه ،حيذره أنه إذا فعل ذلك فهو بمزنلة من تعمد الكذب ىلع انليب-

صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :احلديث وعلومه > مباحث اعمة يف السنة > أهمية السنة وماكنتها
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
ْ
راوي احلديثَ :س ُمرة بن ُجن َدب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يرى أنه كذب  :أي يُعلم ،وقيل :يُظن أنه كذب.

فوائد احلديث:

 .1اتلثبت من األحاديث املروية عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واتلأكد من صحتها قبل روايتها.
 .2صفة الكذب تطلق ىلع لك من اخرتع الكذب وىلع من قام بنقله ونرشه بني انلاس.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،ط2007 ، 1م.
صحيح مسلم بتحقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني البن عالن.دار الكتاب العريب  -بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني :رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،ط.1987، 1
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،مؤسسة ابن عثيمني اخلريية ،مدار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
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أحاديث العقيدة
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«يا اعئش ،هذا جَبيل يقرئك السالم» فقلت :وعليه السالم ورمحة اهلل وبراكته ،ترى ما ال أرى

احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمً -
يوما« :يا اعئش ،هذا جربيل
َ
َ
ُ
قرئك السالم» فقلت :وعليه السالم ورمحة اهلل وبراكته ،ترى ما ال أرى .تريد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
ي ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اعئشة أن جربيل يُسلم عليها .فقالت :وعليه السالم ورمحة اهلل وبراكته ،إنك ترى يا رسول
اهلل ما ال أرى ،تريد أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يرى جربيل ويه ال تراه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > آل اِليت > فضل أمهات املؤمنني
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املالئكة  -السالم.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

فوائد احلديث:

 .1فيه استحباب إرسال السالم.
 .2وفيه إرسال األجنيب السالم إىل األجنبية الصاحلة إذا لم ختف مفسدة.
 .3وفيه أنه لو بلغه سالم أحد يف ورقة من اغئب أمكنه الرد عليه باللفظ إذا قرأه.
 .4فيه فضيلة ظاهرة لعائشة -ريض اهلل عنها.-

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
 منار القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار اِليان ،دمشق  -اجلمهورية العربيةالسورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية  1410 ،ـه 1990 -م.

الرقم املوحد)11178( :

91

ابنا العاص مؤمنان :عمرو وهشام

َ
ٌ
ٌ
وهشام».
عمرو
العاص مؤمنان:
احلديث :عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمْ « :-ابنا
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يشهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث لعمرو بن العاص وألخيه هشام بن العاص باإليمان ،فريض اهلل عنهما
وأرضاهما ،ويف ضمنه رد ىلع من يطعن يف الصحابة -ريض اهلل عنهم.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

فوائد احلديث:

 .1يف احلديث فضيلة ظاهرة لعمرو بن العاص وأخيه هشام.
 .2وفيه رد ىلع الشيعة الطاعنني يف الصحابة.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري ،
انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص ،الطبعة :األوىل.1356 ،
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َّ ُ
ي
اتقوا انلَّار ولو ب ِ ِشق تمرة

احلديث :عن َع ِدي بن حاتم -ريض اهلل عنه -قال :سمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقولَّ « :ات ُقوا َّ
انلار ولو ب ِ ِش ِّق
َ ِّ
تمرة» .ويف رواية هلما عنه ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما منكم من أحد إال َسيلك ُمه َر ُّبه ليس بينه
َْ َ
ْ
ُ ُ
َ َّ
َ َّ
وبينه ت ْرمجان ،فينظر أي َمن منه فال يرى إال ما قدم ،وينظر أشأ َم منه فال يَرى إال ما قدم ،وينظر بني يديه فال يرى إال
َ
َ
ِّ
فبلكمة طيِّبة».
انلار تلقاء وجهه ،فاتقوا انلار ولو بِشق تمرة ،فمن لم جيد ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إن اهلل -سبحانه وتعاىل -سيلكم لك إنسان ىلع حدة يوم القيامة ،بدون مرتجم ،فينظر عن يمينه فال يرى إال ما قدم من
العمل ،وينظر عن يساره فال يرى إال ما قدم من العمل ،وينظر بني يديه فال يرى إال انلار تلقاء وجهه ،فقال انليب -عليه

الصالة والسالم : -فاتقوا انلار ولو أن تصدقوا بنصف تمرة أو أقل ،فإن لم جيد نصف تمرة يتصدق بها ويتيق بها انلار ،فليتق
انلار بكلمة طيبة؛ ألن العمل الصالح ييق صاحبه انلار.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :أبو َط ِريف عدي بن حاتم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ ُ
• اتقوا انلار  :اجعلوا بينكم وبينها من العمل الصالح ما حيفظكم من دخوهلا.
• ِش اق  :شق اليشء :نصفه.
ُّ
• الرتمجان  :هو اذلي يرتجم الالكم ،أي :ينقله من لغة إىل لغة أخرى.
ْ
• َأي َم َن منه  :أي :يمنيه ،ووقع يف رواية عند اِلخاري" :فينظر عن يمينه".
ْ
• أشأ َم منه  :أي :شماهل ،ووقع يف رواية عند اِلخاري" :ثم ينظر عن شماهل".
َ
• تِلق َ
اء وجهه  :جهة اللقاء واملقابلة ،واملعىن :مقابلة وجهه ،ووقع يف رواية عند اِلخاري" :ثم ينظر بني يديه فتستقبله انلار".

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

احلث ىلع الصدقات واتلخلق باخلصال احلميدة ،واملعاملة باللطف ولني الالكم.
قرب اهلل تعاىل من عبده يوم القيامة ،إذ ليس بينهما حجاب وال واسطة وال ترمجان ،فليحذر املؤمن من خمالفة أمر ربه ،فإن الشاهد هو
احلاكم.
مسؤويلة اإلنسان عن عمله ،فليحرص ىلع صالح العمل ،فإنه ال ينفعه َشء يوم القيامة إال عمله الصالح.
ينبيغ ىلع املرء أن ال حيتقر ما يتصدق به ،ولو اكن يسريا ،فإنه وقاية من انلار.
أن الصدقة ولو قلت تنيج من انلار؛ لقوهل( :اتقوا انلار ولو بشق تمرة).
إثبات صفة الالكم هلل تعاىل ،وأنه سبحانه وتعاىل يتلكم بكالم مسموع مفهوم ،يعرفه املخاطب به.
اإلحسان إىل اخللق باملال واألقوال.
من أعظم املنجيات من انلار،
ُ َّ
حث انليب صىل اهلل عليه وسلم أمته ىلع فعل اخلريات.
إثبات اِلعث بعد املوت.
إثبات احلساب يوم القيامة.
إثبات رؤية املؤمنني َّ
ربهم يوم القيامة.
اتلحيل بفعل الطااعت ،واتلخيل برتك املنكرات؛ حَّت ال خيجل املؤمن إذا وقف بني يدي اهلل -تعاىل.-
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املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش  1418 :ـه1997 -م.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرش 1407ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
صحيح اِلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
بهجة قلوب األبرار ،تأيلف :عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الكريم بن رسيم ال ادلريِّن ،انلارش :مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع،
الطبعة :األوىل 1422ه.
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َ ُّ
ََُ َ ُ ْ
َّ َ ْ َ ُ ْ
اتقوا اهلل ،وصلوا َخسكم ،وصوموا شهركم ،وأدوا زاكة أموال ِكم ،وأطيعوا أمراءكم :تدخلوا جنة ربكم

َ
احلديث :عن أيب أمامة ُصد اي بن عجالن اِلاهيل -ريض اهلل عنه -سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خيطب
َ ُّ
ََُ َ ُ
َّ َ ْ ُ
اءك ْم تدخلوا
يف حجة الوداع ،فقال « :اتقوا اهلل وصلوا مخ َسك ْم ،وصوموا شهركم ،وأدوا زاكة أموا ِلكم ،وأطيعوا أمر
جنة ربكم ».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث من مجلة األحاديث اليت فيها احلث ىلع تقوى اهلل -تعاىل ،-بفعل أوامره واجتناب نواهيه ،واكن هذا احلديث يف

آخر أيامه -عليه الصالة والسالم -عندما خطب انلاس يف حجة الوداع خطبة بليغة وأوصاهم بوصايا كثرية وذكرهم بما هلم
َ ُّ
وعليهم ومن مجلة ما جاء فيها تقوى اهلل -تعاىل ،-حيث قال( :يا أيها انلاس اتقوا ربكم) وهذه كقوهل -تعاىل( :-يَا أي َها
اس َّات ُقوا َر َّب ُ
انل ُ
َّ
ك ُم)( ،النساء :من اآلية ،)1فأمر الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -انلاس مجيعا أن يتقوا ربهم اذلي خلقهم،
ُ ُّ
وأمدهم بنعم ال تعد وال حتىص.
ويف احلديث اآلخر ،عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال :يا رسول

اهلل أوصِّن :قال (عليك بتقوى اهلل ،فإنها مجاع لك خري.)..

وقال -صىل اهلل عليه وسلم( :-أكرث ما يدخل انلاس اجلنة تقوى اهلل وحسن اخللق).

وقوهل( :وصلوا مخسكم) أي :صلوا الصلوات اخلمس اليت فرضها اهلل -عز وجل -ىلع رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فإن

أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة صالته.

وقوهل( :وصوموا شهركم) أي :شهر رمضان ،وأضيف لألمة ملا يسبغ عليهم فيه من انلعم والرمحة والكرم من عتق الرقاب

وجزيل اثلواب.

وقوهل( :وأدوا زاكة أموالكم) أي :أعطوها مستحقيها وال تبخلوا بها.
ا
اإلسالم ،ولم يذكر احلج؛ ألن هذه األمور تتكرر لك يوم ،ولك اعم ويثقل أداؤها ،فخصها
فاشتمل احلديث ىلع اثلالثة من أراكن ِ

باألمر واتلوصية.

وقوهل( :أطيعوا أمراءكم) أي :اخلليفة والسلطان وغريهما من األمراء ،والعلماء ،إال أنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق،

ويف ا حلديث اآلخر( :أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة )..رواه أبو داود والرتمذي ،وصححه الشيخ األِلاين يف مشاكة
املصابيح (.)185/1

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -الصيام  -الزاكة  -اإلمارة.
راوي احلديث :أبو أمامة ُصدي بن عجالن اِلاهيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي
وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•

حجة الوداع  :آخر حجة حجها انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
الوداع  :سميت بذلك :ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -ودع انلاس فيها.
مخسكم  :أي :الصلوات اخلمس املفروضة.
شهركم  :أي :شهر رمضان.
أمراءكم  :أويلاء األمور منكم.
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فوائد احلديث:

 .1الوصية بتقوى اهلل -تعاىل.-
 .2أن الزتام هذه األعمال من تقوى اهلل -عز وجل ،-وأن تقوى اهلل -تعاىل -طريق اجلنة ورشط دخوهلا واالستقامة يف ادلنيا سبب انلجاة يف اآلخرة.
 .3وجوب طاعة الوالة واحلاكم ورشط طاعتهم أال يأمروا بما فيه معصية اهلل -عز وجل.-
 .4جواز تسمية احلجة اليت حجها -صىل اهلل عليه وسلم -حبجة الوادع من غري كراهة.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ .د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل ،ال يوجد تاريخ الطبعة.
بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)3725( :
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اثنتان يف انلاس هما بهم كفر :الطعن يف النسب ،وانلياحة لَع امليت
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال ،قال :رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اثنتان يف انلاس هما بهم كفر:
الطعن يف النسب ،وانلياحة ىلع امليت».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
اّلل َعلي ِه َو َسل َم -أنه سيستمر يف انلاس خصلتان من خصال الكفر ،ال يسلم منهما إال من سلمه اهلل -تعاىل.-
خيرب -صىل
األوىل :عيب األنساب وتنقصها.

ً

اثلانية :رفع الصوت عند املصيبة تسخطا ىلع القدر.
ٌ
وهذا كفر أصغر ،وليس من قام به شعبة من شعب الكفر يكون اكفرا الكفر املخرج من امللة حَّت يقوم به حقيقة
الكفر األكرب.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الكفر
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ٌ
كفر قائم بانلاس ،حيث اكنتا من أعمال الكفار.
• بهم كفر  :أي :هاتان اخلصلتان
• الطعن يف النسب  :أي :الوقوع يف أنساب انلاس بالعيب واتلنقص.
• وانلياحة ىلع امليت  :أي :رفع الصوت بتعديد شمائل امليت؛ ملا يف ذلك من التسخط ىلع القدر.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

حتريم الطعن يف األنساب وتنقصها.
حتريم انلياحة وأنها من خصال الكفر ومن الكبائر.
وجوب الصرب؛ ألنه إذا حرمت انلياحة دل ىلع وجوب ضدها وهو الصرب.
أن من الكفر ما ال ينقل عن امللة.
نيه اإلسالم عن لك ما يؤدي إىل الفرقة.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،حتقيق :د .دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر ،الطبعة اخلامسة1435 ،ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان  ،دار العاصمة  ،الطبعة األوىل 1422ه.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003-م.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)6361( :
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احتج آدم وموىس ،فقال َل موىس :يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة ،قال َل آدم :يا موىس اصطفاك
اهلل بكالمه ،وخط لك بيده ،أتلومين لَع أمر قدره اهلل يلع قبل أن خيلقين بأربعني سنة؟ فحج آدم موىس،
فحج آدم موىس

احتج ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالَّ « :
آدم وموىس ،فقال هل موىس :يا
َ
ُ
َ َّ
ُ
ُ
َّ
ُ
أمر
آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة ،قال هل آدم :يا موىس اصطفاك اهلل بكال ِمه ،وخط لك ِ
بيده ،أتلومِّن ىلع ٍ
ً
ْ َُ
آدم موىسَ ،
سنة؟ َ
فح َّج ُ
فح َّج ُ
قَ َّدره ُ
اهلل َّ
آدم موىس».
يلع قبل أن خيلقِّن بأربعني

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

« َّ
احتج آدم وموىس» عليهما السالم أي :لك واحد منهما ذكر ُح َّجته أمام اآلخر ،وهذا جيوز أن يكون بعد وفاة موىس ،أو أنه

يف الرؤيا ،فإن رؤيا األنبياء ويح ،ومثل هذا جيب فيه التسليم ،وال نستطيع الوقوف ىلع حقيقته
َّ
َ
«فقال هل موىس :يا ُ
آدم أنت أبونا خ َّيبتنا وأخرجتَنا من اجلنة» أي :كنت سبب خيبتنا وإغوائنا باخلطيئة اليت ترتب عليها
َ
إخراجك من اجلنة ،ثم ت َعرضنا حنن إلغواء الشياطني.
«قال هل ُ
آدم :يا موىس اصطفاك ُ
اهلل بكال ِمه» أي :اختارك اهلل تعاىل بأن أسمعك الكمه ،وهذا اذلي اختص به موىس من بني
الرسل ،بأن اهلل تعاىل لكمه بدون واسطة ،بل أسمعه الكمه منه إيله.
َّ
بيده» أي :كتب لك اتلوراة بيده ،وجيب علينا أن نؤمن بهذا من غري تكييف وال تعطيل ومن غري حتريف وال
«وخط لك ِ
تمثيل.
ُ
ً
َ
ْ
« ُ
أتلومِّن ىلع أمر ق َّدره ُ
أن خيل َقِّن بأربعني سنة؟» أي :كيف تلومِّن ىلع أمر كتبه اهلل َّ
اهلل َّ
يلع يف اللوح املحفوظ ويف
يلع قبل
ٍ
صحف اتلوراة وألواحها قبل خليق بأربعني سنة.
« َ
فح َّج ُ
آدم موىس» أي :غلبه باحلجة ،وإنما اكن موضع احلجة آلدم ىلع موىس -صلوات اهلل وسالمه عليهما -أن اهلل سبحانه
إذا اكن قد علم من آدم أنه سيخرج من اجلنة ويزنل لألرض فكيف يمكنه أن يرد علم اهلل فيه ،فحجة آدم عليه السالم
ُ ِّ
ظهرت؛ ألن ما قدر عليه أمر ال يمكن تغيريه وال رده ،بل هو قدر قدره العليم القدير ،فال يمكن دفعه ،وال رفعه بعد
وقوعه ،فليس أمامه إال التسليم ،ومع ذلك ال يكون القدر حجة فيما لم يقع؛ ألن اإلنسان مأمور بفعل الطاعة ،واجتناب
املعصية ،وهو ال يعلم ما هو املقدر عليه حَّت يقع ،فإذا وقع األمر وتعذر دفعه هناك يسلم للقدر ،ويقول :قدر اهلل وما شاء

فعل ،ويستغفر من ذنبه ويتوب إىل ربه.

ً

فتبني أن آدم حج موىس ملا قصد موىس لوم آدم ىلع ما اكن سببا يف مصيبة أبنائه ،وأن آدم احتج بأن هذه املصيبة سبق بها
القدر ،وال بد من وقوعها ،وسواء يف ذلك املصائب اليت حتصل بأفعال العباد ،أو غريها ،فإن ىلع العبد الصرب والتسليم ،وال

يسقط بذلك لوم اجلاين وعقابه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مراتب القضاء والقدر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان بالكتب  -األنبياء.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:

• احتج  :ذكر َّ
حجته.
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َّ
• اصطفاك  :اختارك وفضلك.
• َّ
خط  :كتب.
• َح َّج  :غلبه باحلجة.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

من عمل اخلطايا ولم تأته املغفرة ،فإن العلماء جممعون أنه ال جيوز هل أن حيتج بمثل حجة آدم.
األمة جممعة ىلع جواز محد املحسن ىلع إحسانه ،ولوم املسئ ىلع إساءته وتعديد ذنوبه عليه.
اجلنة موجودة من قبل آدم ،وهذا مذهب أهل احلق.
َّ
إثبات الالكم هلل تعاىل ،وأنه لكم موىس.
إثبات ايلد هلل تعاىل.
كتب اهلل تعاىل اتلوراة ملوىس بيده.
ُ ِّ
هذا احلديث أصل يف إثبات القدر ،وأن اهلل قىض أعمال العباد ،فلك أحد يصري ملا قدر هل بما سبق يف علم اهلل تعاىل ،وليس فيه حجة للجربية.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رشح صحيح اِلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.
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ّ
ْ
َل هاتني ،فمن لقيت من وراء هذا احلائط يشهد أن ال هلإ إال اهلل ُم ْستَ ْي ِق ًنا بها قلبه ،فَبَ ي ْ
اذهب ب ِ َن ْع َ َّ
رشهُ باجلنة

َّ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :كنا قعودا حول رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ومعنا أبو بكر وعمر
َ َ َْ ُْ
ََ
َْ َ
ريض اهلل عنهما -يف نف ٍر ،فقام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من بني أظ ُه ِرنا فأبطأ عليناَ ،وخ ِشينا أن يق َت َط َع دونناوفزعنا فقمنا ،فكنت أول من فزع ،فخرجت أبتيغ رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حَّت أتيت حائطا لألنصار ِلِّن
ْ
ُ ُ
أجد! فإذا َرب ٌ
يع يدخل يف جوف حائط من برئ خارجه  -والربيع :اجلدول الصغري
فد ْرت به هل أجد هل بابا؟ فلم
انلجار،
ِ
َ ََْ ْ ُ
 فاحتفرت ،فدخلت ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :أبو هريرة؟» فقلت :نعم ،يا رسول اهلل ،قال« :ماَ َ َ َْ ُْ
َْ َ
َ َْ
شأنك؟» قلت :كنت بني أظ ُه ِرنا فقمت فأبطأت علينا ،فخ ِشينا أن تقتَ َط َع دوننا ،فف ِزعنا ،فكنت أول من فزع ،فأتيت
َْ
ْ
َ ْ َ ُ
اذهب بِنَ ْع َ َّ
يل
هذا احلائط ،فاحتَف ْزت كما حي َت ِف ُز اثلعلب ،وهؤالء انلاس ورايئ .فقال« :يا أبا هريرة» وأعطاين نعلي ِه ،فقال« :
ا
هاتني ،فمن لقيت من وراء هذا احلائط يشهد أن ال هلإ إال اهلل ُم ْستَيْقنًا بها قلبهَ ،فبَ ِّ ْ
رش ُه باجلنة » ...وذكر احلديث بطوهل.
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
نفر منهم ،ومعه أبو بكر وعمر ،فقام انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جالسا يف أصحابه يف ٍ

ثم أبطأ عليهم ،فخشوا أن يكون أحد من انلاس اقتطعه دونهم أي أصابه برضر؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مطلوب

من جهة املنافقني ،ومن جهة غريهم من أعداء ادلين ،فقام الصحابة -ريض اهلل عنهم -فزعني ،فاكن أول من فزع أبو هريرة
ً
ً
مفتوحا فلم جيد ،ولكنه وجد فتحة صغرية يف
حائطا ِلِّن انلجار ،فجعل يطوف به لعله جيد بابًا
ريض اهلل عنه -حَّت أىتاجلدار يدخل منها املاء ،فضم جسمه حَّت دخل فوجد انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال هل" :أبو هريرة؟" قال :نعم .فأعطاه
ً
ً
نعليه -عليه الصالة والسالم -أمارة وعالمة أنه صادق ،وقال هل" :اذهب بنعيل هاتني ،فمن لقيت من وراء هذا احلائط يشهد
أن ال هلإ إال اهلل مستيقنًا به قلبه ،فبرشه باجلنة" ألن اذلي يقول هذه اللكمة مستيقنا بها قلبه البد أن يقوم بأوامر اهلل ،وجيتنب
نوايه اهلل؛ ألن معناها :ال معبود حبق إال اهلل ،وإذا اكن هذا معىن هذه اللكمة العظيمة فإنه البد أن يعبد اهلل -عز وجل -وحده

ال رشيك هل؛ أما من قاهلا بلسانه ولم يوقن بها قلبه فإنها ال تنفعه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املناقب  -اآلداب.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• نفر  :الرجال من اثلالثة إىل التسعة.
• من بني أظهرنا  :أي :من بيننا.
ُْ
• يقتَ َطع  :يؤخذ ويصيبه رضر.
• فزعنا  :خفنا وهببنا نبحث عنه.
• أبتيغ  :أطلب.
ً
ً
حائطا  :بستانا.
•
• ربيع  :انلهر الصغري ،وهو اجلدول.
ُّ ُ ُ
ْ َ
َ َ َ ْ ُ َ َ َ
اغ ْر ُت َ
ادلخول.
ح ََّّت أمكنَ ِِّن
• فاحتفزت  :تضاممت وتص
ً
ً
ً
معتقدا اعتقادا جازما.
• مستيقنًا :
• ال هلإ إال اهلل  :ال معبود حق إال اهلل.
فوائد احلديث:
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 .1شدة حب الصحابة -ريض اهلل عنهم -لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحرصهم ىلع سالمته من لك مكروه.
 .2اإليمان الصحيح يدخل اجلنة إما ابتداء بمغفرة اهلل ،وإما بعد دخول انلار.
 .3مرشوعية البشارة باخلرب السار.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه-
2007م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة باحثني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،إرشاف محد العمار ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)10094( :
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ارجع فلن أستعني بمرشك

َ ْ
احلديث :عن اعئشة ،زوج انليب صىل اهلل عليه وسلم أنها قالت :خرج رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قِبَل بَد ٍر ،فلما
ْ َ
ٌَ َْ َ ٌ
َ َّ َ َ ْ َ ُ
الو َب َر ِة أد َركه رجل قد اكن يُذك ُر منه ُج ْرأة وجندة ،ففرح أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حني رأوه،
اكن ِحبر ِة
ْ ُ َّ َ َ ُ َ َ َ َ
فلما أدركه قال لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمِ :جئت ألت ِبعك ،وأصيب معك ،قال هل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
ُ ْ
ْ ْ ََْ َ
رش ٍك» ،قالت :ثم مىض حَّت إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل،
«تؤمن باهلل ورسوهل؟» قال :ال ،قال« :فار ِجع ،فلن أست ِعني بِم ِ
فقال هل كما قال أول مرة ،فقال هل انليب صىل اهلل عليه وسلم كما قال أول مرة ،قال« :فارجع ،فلن أستعني بمرشك» ،قال:
ََْ
باِليداءِ ،فقال هل كما قال أول مرة« :تؤمن باهلل ورسوهل؟» قال :نعم ،فقال هل رسول اهلل صىل اهلل عليه
ثم رجع فأدركه
ْ
وسلم« :فان َط ِل ْق».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ملا خرج لقتال املرشكني يوم بدر حلقه رجل من املرشكني فيه شدة وبأس
وشجاعة أراد أن يقاتل مع انليب -عليه الصالة والسالم -ويلصيب معهم من املغنم ،فلما وصل سأهل انليب -عليه الصالة

والسالم : -هل يؤمن باهلل وايلوم اآلخر؟ فقال :ال .فأخربه أنه ال يستعني بمرشك ،وذلك ألنهم ال يأتمنون ىلع أذية املؤمنني،
ولربما حصل منهم خيانة ونقل ألخبار املسلمني إىل املرشكني ،ثم إن املرشك جاءه مرة أخرى وسأهل انليب -عليه الصالة

والسالم -عن إس المه فأخربه أنه أسلم ،فحينذاك أمره أن يلحق باجليش ،واحلديث يدل ىلع أنه ال جيوز االستعانة باملرشكني
يف القتال لكن جيوز يف حال الرضورة واحلاجة ،لوجود أدلة تدل ىلع ذلك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الرشك
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• حبرة الوبرة َ :بفتح اِلاء وضبطه بعضهم بإساكنها وهو موضع ىلع حنو من أربعة أميال من املدينة.
ُ ُ َ
• جرأة  :اجل ُ ْرأةُ :اإل ُ
جوم َعليْ ِه.
قدام ىلع اليش ِء واله
ِ
• جندة  :شدة.
فوائد احلديث:

ْ
َّ
 .1ال جيوز االستعانة باملرشكني يف القتال ،واحلكمة يف هذا ظاهرة؛ ذلك أن الاكفر ال يقاتل عن إيمان ،وال عن عقيدة ،فال يؤمن َمكره ،وال يطمِئ
إىل حسن نيته وطويته.
َّ
ُّ
وترجح كفة األمان منه -االستعانة به؛ فإنه -صىل اهلل عليه وسلم -استعان بصفوان بن أمية يوم حنني.
 .2جيوز -عند احلاجة،
 .3احلذر من املرشكني حَّت وإن تظاهروا باملعاونة واملساعدة للمسلمني.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
.1427
جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل -أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر -طبع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين ابن األثري املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م -حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  -دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية.1392 ،
تاج العروس ،للزبيدي ،املحقق :جمموعة من املحققني .انلارش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)64605( :
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ُ َّ
ُ
ُ
ارفع رأسك وقل يسمع ،وسل تعط ،واشفع تشفع

ً
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع :أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-أنه يأيت فيسجد لربه وحيمده
ُ َّ
َ ْ ُ
وسل تعط ،واشفع تشفع".
[ال يبدأ بالشفاعة أوال] ،ثم يقال هل" :ارفع رأسك وقل يُسمع،

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يأيت رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم  -يوم القيامة فيسجد هلل ،ويدعو ،ثم يأذن اهلل هل يف الشفاعة العظىم ،ويقول هل ربه:

سل تعط واشفع تشفع ،أي سؤالك مقبول وشفاعتك مقبولة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفضائل  -القيامة (ايلوم اآلخر).
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• ارفع رأسك  :أي :من السجود.
• وقل يسمع  :السامع هو اهلل ،و "يسمع" :جواب األمر جمزوم ،أي قولك مسموع.
• وسل تعط  :أي :سل ما بدا لك تعط إياه.
• واشفع تشفع  :وحينئذ يشفع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اخلالئق أن يقىض بينهم.
فوائد احلديث:
 .1إثبات الشفاعة العظىم واملقام املحمود.
 .2فضل نبينا حممد – صىل اهلل عليه وسلم – ىلع سائر األنبياء.
 .3إثبات صفة الالكم هلل.

املصادر واملراجع:

 -1القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ،حمرم1424 ،ه.
 -2صحيح اِلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد
اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
 -3صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3393( :
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ْ َ ُ ُ َ
لسان نبيه ما أحب
اشفعوا تؤج ُروا ،ويقيض اهلل لَع
ِ
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أتاه طالب حاجة أقبل ىلع
َْ
ْ
َ
اش َف ُعوا تُ َ
لسان ن ِبيِّه ما أحب» .ويف رواية« :ما شاء».
ويق ِيض اهلل ىلع
ؤج ُروا،
ُجلسائِه ،فقال« :
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث متضمن ألصل كبري وفائدة عظيمة ،وهو أنه ينبيغ للعبد أن يسىع يف أمور اخلري ،سواء أثمرت مقاصدها ونتاجئها

أو حصل بعضها ،أو لم يتم منها َشء .وذلك اكلشفاعة ألصحاب احلاجات عند امللوك والكرباء ،ومن تعلقت حاجاتهم بهم
ً
ً
ً
 ،فإن كثريا ً من انلاس يمتنع من السيع فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته .ا
فيفوت ىلع نفسه خريا كثريا من اهلل ،ومعروفا عند
ا
أخيه املسلم .فلهذا أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم أصحابه أن يساعدوا أصحاب احلاجة بالشفاعة هلم عنده يلتعجلوا األجر
َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ً َ ُ َّ
كن ُهل
عند اهلل ،لقوهل( :اشفعوا تؤجروا) فإن الشفاعة احلسنة حمبوبة هلل ،ومرضية هل ،قال تعاىل( :من يشفع شفاعة حسنة ي
ً
َ ٌ ْ
يب ِّمن َها)  ،ومع تعجله لألجر احلارض ،فإنه أيضا يتعجل اإلحسان وفعل املعروف مع أخيه ،ويكون هل بذلك عنده يد.
ن ِص
ً
ً
وأيضا ،فلعل شفاعته تكون سببا تلحصيل مراده من املشفوع هل أو ِلعضه.
فالسيع يف أمور اخلري واملعروف اليت حيتمل أن حتصل أو ال حتصل خري اعجل ،وتعويد للنفوس ىلع اإلاعنة ىلع اخلري ،وتمهيد
للقيام بالشفااعت اليت يتحقق أو يُظن قبوهلا.
قوهل" :ويقيض اهلل ىلع لسان نبيه ما شاء" ،أي ما أراد مما سبق يف علمه من وقوع األمر وحصوهل أو عدمه ،فاملطلوب :الشفاعة.

واثلواب مرتب عليها ،سواء حصل املشفوع به أو قام مانع من حصوهل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• اشفعوا  :الشفاعة اتلوسط لقضاء حوائج انلاس.
• يقيض اهلل  :القضاء احلكم واألداء.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

الرتغيب يف الشفاعة ملا فيها من األجر سواء أقضيت احلاجة أم ال.
ال شفاعة يف حدود اهلل -تعاىل ،-إذا وصل أمرها إىل احلاكم.
ا
رمحة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حصول اخلري ألمته بكل طريق.
ُ
حصول األجر للشافع ،سواء قضيت حاجة املشفوع أو لم تقض.
ال يقع إال ما أراد اهلل -تعاىل.-
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املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني  -محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار  -دار كنوز اشبيليا -الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين  -سليم بن عيد اهلاليل  -دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني  -مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف اِلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف  -مؤسسة الرسالة  ،بريوت  -الطبعة األوىل :
  1397ـه 1977م  -الطبعة الرابعة عرش   1407ـه1987م.
رشح رياض الصاحلني  -حممد بن صالح بن حممد العثيمني  -انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض  -الطبعة 1426 :ه.
ديلل الفاحلني  -حممد بن عالن  -دار الكتاب العريب.
رياض الصاحلني -د .ماهر بن ياسني الفحل  -انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت  -الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.
صحيح اِلخاري  -حممد بن إسماعيل اِلخاري  -دار طوق انلجاة  -الطبعة  :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم  -مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي انليسابوري  -املحقق :حممد فؤاد عبد اِلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف رشح جوامع األخبار  -املؤلف :أبو عبد اهلل ،عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل بن نارص بن محد آل
سعدي املحقق :عبد الكريم بن رسيم ال ادلريِّن دار النرش :مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع الطبعة :األوىل  1422ـه2002 -م.

الرقم املوحد)3563( :
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ًّ
اعدد ستا بني يدي الساعة

ُ
احلديث :عن عوف بن مالك -ريض اهلل عنه ،-قالُ :
أتيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف غزوة تبوك وهو يف ق َّبة من
ُ
ٌ
ََ
ُ ًّ
اعدد ستا بني يدي الساعة :مويت ،ثم فتح بيت املقدس ،ثم ُموتان يأخذ فيكم كق َعاص الغنم ،ثم استفاضة
أدم ،فقال« :
ُ ْ
املال حَّت يُعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا ،ثم فتنة ال يبَق ٌ
بيت من العرب إال دخلته ،ثم هدنة تكون بينكم
وبني بِّن األصفر ،فيغدرون فيأتونكم حتت ثمانني اغية ،حتت لك اغية اثنا عرش ألفا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جاء عوف بن مالك إىل انليب -صىل اهلل تعاىل عليه وسلم -يف غزوة تبوك ،وهو يف خيمة من جدل مدبوغ ،فقال هل انليب -صىل
اهلل تعاىل عليه وسلم : -احسب ست عالمات من العالمات الواقعة قبل قيام الساعة :مويت ،ثم فتح بيت املقدس ،وهذا وقع

يف عهد عمر -ريض اهلل عنه ،-ثم وباء ينترش فيكم؛ فيموت كثري منكم برسعة ،كما ينترش الوباء يف الغنم فتموت ،ثم كرثة
ُ
املال حَّت إنه إذا أعطي الرجل مائة دينار يغضب؛ ألنه مبلغ قليل يف نظره ،وقيل :إن هذه الكرثة ظهرت يف خالفة عثمان -
ريض اهلل تعاىل عنه -عند الفتوح ،ثم تقع فتنة عظيمة ال يبَق بيت من بيوت العرب إال دخلته ،قيل :يه مقتل عثمان وما

بعده من الفنت املرتتبة عليها ،ثم صلح يكون بني املسلمني وبني الروم ،فينقضون الصلح ويغدرون باملسلمني ،فيأتون لقتال
ََ
ً
العلم ،حتت لك راية اثنا عرش ألف مقاتل ،مجلتهم تسعمائة ألف وستون ألفا.
املسلمني يف ثمانني راية ويه

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلزية  -الفنت  -اجلهاد  -عالمات انلبوة.
راوي احلديث :عوف بن مالك األشجيع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ُ
ََ
ق َّبة من أدم  :بناء مدور من اجلدل املدبوغ.
ُم ْوتان  :املوت الكثري الوقوع.
ُ
ق َعاص الغنم  :هو مرض يصيب الغنم؛ فيسيل من أنوفها َشء فتموت فجأة.
استفاضة  :كرثة.
ً
ساخطا  :غضبان.
ُ ْ
هدنة  :صلح.
بنو األصفر  :الروم.
اغية  :راية.

 .1حسن بيان انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحرصه ىلع تعليم أصحابه.
ا
 .2من طرائق اتلعليم اإلمجال ثم اتلفصيل ،حيث بدأ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ببيان عددها ثم فصل القول فيها.
 .3هذا احلديث من عالمات انلبوة؛ لوقوع ما وقع منها من العالمات.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوتِ ،لنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.
رشح صحيح اِلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض ،السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م.
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َ
ْ
ُ
َ
ً
َْ
اعلم أبا مسعود أن اهلل أقد ُر عليك مِنك لَع هذا الغالم ،فقلت :ال أرضب مملواك بعده أبدا

ُ
َْ
َ
َّ ْ
ليف:
احلديث :عن أيب مسعود اِلدري -ريض اهلل عنه -قال :كنت أرضب غالما يل بالسوط ،فسمعت صوتا من خ ِ
ْ
َّ َ َ
َ َ
أف َهم َّ
فلما دنا ِم ِِّّن إذا هو رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فإذا هو يقول:
الصوت من الغضب،
«اعلم أبَا مسعود» فلم
َ
ْ
ُ
ً
َْ
«اعلم أبَا مسعود أن اهلل أقد ُر عليك ِمنك ىلع هذا الغالم» .فقلت :ال أرضب مملواك بعده أبدا.
َْ
ويف رواية :فسقط َّ
السوط من يَدي من هيبَ ِته.
َ َ َّ ْ َ
َََ َ ْ َ
ويف رواية :فقلت :يا رسول اهلل ،هو ُح ٌّر لوجه اهلل تعاىل ،فقالَ « :
ك َّ
ك َّ
انلار».
انلار ،أو لمست
أما لو لم تفعل ،للفحت

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
اكن أبو مسعود -ريض اهلل عنه -يَرضب غالمه َّ
بالسوط ،فسمع صوتا يَزجره عن خلفه ،فلم ي َم ِّزي صوت القائل ،فلما اقرتب
ْ
منه علم أنه صوت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فإذا هو يذكره بقدرة اهلل عز وجل بقوهل« :اعلم أبَا مسعود أن اهلل أق َد ُر
ْ
ُ
عليك ِمنك ىلع هذا الغالم».
فلما سمع الكم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحتذيره من اتلعدي ىلع الضعيف ،سقط َّ
السوط من يده هيبة لرسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم ،-والزتم للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -أن ال يَتعدى ىلع مملوك بعد هذا أبدا.
وبعد أن سمع ما سمعه من انليب -صىل اهلل عليه و سلم -من زجر وحتذير ،ما اكن منه -ريض اهلل عنه -إال أن أعتقه كفارة

عن رضب ،فقال -صىل اهلل عليه وسلم :-لو لم تعتقه ألصابتك انلار يوم القيامة لسوء فعلتك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العتق.
راوي احلديث :أبو مسعود عقبة بن عمرو اِلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم بالروايات املذكورة.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َّ َ َ
فلما دنا  :أي اقرتب.
•
ُ
َّ
• السوط  :ما يرضب به من جدل.
َ
َ
• هيْبَ ِته  :خمافته.
َ
َ َْ َ
َ
ك َّ
انلار  :أصابتك ِحبَ ِّرها ووه ِجها.
• للفحت
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

َ
َ
الرفق باخلدم واملمايلك إذا لم يذنبوا ،أما إذا أذنبوا فقد رخص الرشع بتأديبهم بِق ِدر إثمهم.
هيبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف نفوس أصحابه.
انقياد الصحابة والزتامهم بإرشاداته وتوجيهاته -صىل اهلل عليه وسلم.-
ِعتق اململوك كفارة لرضبه.
أن الصحابة غري معصومني من األخطاء.
بيان رمحة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
أن تعذيب اململوك ُمستوجب للنار.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
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ْ ُ ْ ُ ْ َ ُّ َ ْ ٌ َ َ َ ُّ َ َّ ْ ْ ُ ْ
َّ
َ ُ ٍّ َ ْ ٌ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َّ
يف ،و ِِّف ُك خري ،اح ِرص لَع ما ينفعك واست ِعن بِاَّللِ
المؤمِن الق ِوي خري وأحب إىل اَّللِ مِن المؤم ِِن الض ِع ِ
َو َال َت ْعجزْ
ِ

ٍّ
ً
مرفواع" :املؤمن القويٌ ،
خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ،ويف لك
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
ٌ ْ ْ
َْ
ْ
ْ
خري ،اح ِرص ىلع ما ينفعك ،واستَ ِع ْن باهلل وال تع ِجز ،وإن أصابك َشء ،فال تقل لو أين فعلت اكن كذا وكذا ،ولكن
ََ
قل قد ُر اهلل وما شاء فعل ،فإن لو تفتح عمل الشيطان".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

املؤمن القوي يف إيمانه ،وليس املراد القوي يف بدنه ،خري من املؤمن الضعيف ،وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ،وأن املؤمن

متعد إىل غريه ،أما الضعيف فنفعه قارص ىلع نفسه ،بهذا اكن القوي
القوي والضعيف إن استويا باإليمان ،فإن القوي نفعه
ٍ
ا
لك ٌ
خري؛ ئلال يتوهم أحد من انلاس أن املؤمن الضعيف ال خري فيه ،بل املؤمن الضعيف فيه خري،
أفضل من الضعيف ،ويف ٍ
فهو خري من الاكفر بال شك.
َّ
ثم وىص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته وصية جامعة مانعة ،فأمرهم باالجتهاد يف حتصيل وفعل ما ينفعهم ،سواء يف ادلين
أو يف ادلنيا ،فإذا تعارضت منفعة ادلين ومنفعة ادلنيا فتقدم منفعة ادلين؛ ألن ادلين إذا صلح صلحت ادلنيا ،أما ادلنيا إذا
صلحت مع فساد ادلين فإنها تفسد.

وأن يستعينوا باهلل ولو ىلع اليشء اليسري ،وأن ال يركنوا إىل الكسل والعجز.

ثم أمرهم بعدما حرصوا وبذلوا اجلهد واستعانوا باهلل واستمروا ىلع الفعل إذا خرج األمر ىلع خالف ما يريدون أن ال يقولوا:
لو أنا فعلنا لاكن كذا؛ ألن هذا األمر فوق إرادتهم ،فاملرء يفعل ما يؤمر به ،واهلل اغلب ىلع أمره ،وأما لكمة لو فتفتح الوساوس

واألحزان وانلدم واهلموم.

ولكن ىلع املرء أن يقول ما ورد ،ومعناه :هذا تقدير اهلل وقضاؤه ،وما شاء اهلل -عز وجل -فعله.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مسائل القضاء والقدر
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• املؤمن القوي  :أي القوي يف إيمانه ،وما يقتضيه اإليمان.
• احرص  :احلرص هو بذل اجلهد واستفراغ الوسع ،بفعل األسباب املرشوعة اليت تنفع يف ادلنيا واآلخرة.
• استعن باهلل  :اإلاعنة يه طلب العون واملساعدة ،أي اطلب اإلاعنة يف مجيع أمورك من اهلل تعاىل ال من غريه.
• ال تعجز  :ال تكسل فتفعل فعل العاجز ،وهو غري القادر.
َّ
ََ
• ا
قدر اهلل  :قدر :بتشديد ادلال وفتح القاف ،أي قدر اهلل هذا اليشء وقضاه ،ورويت بفتح ادلال خمففة ،واملعىن هذا احلاصل قدر اهلل وقضائه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

يستفاد من احلديث أن اإليمان يتفاوت.
استحباب القوة يف األعمال؛ ألنه حيصل بها من الفائدة ما ال حيصل بالضعف.
متعد إىل غريه ،أما الضعيف فنفعه قارص ىلع نفسه ،بهذا اكن القوي أفضل
أن املؤمن القوي والضعيف إن استويا باإليمان ،فإن القوي نفعه
ٍ
من الضعيف.
أن املؤمن القوي كما أنه خري من املؤمن الضعيف ،فإنه كذلك أحب إىل اهلل -عز وجل.-
إثبات صفة املحبة هلل -عز وجل ،-وأنها تتفاوت حبسب تفاوت اإليمان.
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.6
.7
.8
.9
.10
.11

أن اإلنسان ينبيغ أن حيرص ىلع ما ينفعه ،ويرتك ما ال ينفعه.
يستفاد من احلديث أنه ىلع اإلنسان أن حيذر العجز واِلطالة وتعطيل األسباب.
أن األشياء ثالثة إما أن فيها نفعا أو رضا أو ال نفع وال رض ،فاألول مأمور به ،واثلاين منيه عنه ،واثلالث ال مأمور به وال منيه عنه.
أنه جيب ىلع املؤمن أن يطلب معونة اهلل هل يف لك أموره ،وال يعتمد ىلع نفسه.
يف احلديث إثبات القدر ،وأنه فوق لك األسباب.
يف احلديث إثبات املشيئة هلل -عز وجل.-

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة
األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
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ْ ٌ ُ َ ُ َْ
ُ ْ ٌ َ ُْ َ
اإليمان بِضع َوسبعون أو بِضع و ِستون شعبة

ْ
ُ ْ
ْ َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اإليمان بِض ٌع َو َسب ُعون أو بِض ٌع
َ
ََْ َ َ َ ُ َ
ُ َ
اء ُش ْعبَ ٌة م َن اإل َ
األ َذى َعن َّ
ون ُش ْعبَ ًة :فَأفْ َضلُ َها قَ ْو ُل :ال هلإ إال اهللَ ،
الطريقَ ،واحلَيَ ُ
ان».
يم
ة
اط
م
إ
ا
اه
ن
د
أ
و
وست
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اإليمان ليس خصلة واحدة ،أو شعبة واحدة ،ولكنه شعب كثرية ،بضع وسبعون ،أو بضع وستون شعبة ،ولكن أفضلها لكمة
واحدة :ويه ال هلإ إال اهلل ،وأيرسها إزالة لك ما يؤذي املارين ،من حجر ،أو شوك ،أو غري ذلك من الطريق ،واحلياء شعبة من

اإليمان.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > زيادة اإليمان ونقصانه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرقاق.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• اإليمان  :املراد مجيع أمور ادلين من اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وفعل اجلوارح.
ْ
• بِضع  :من ثالثة إىل تسعة.
• شعبة  :قطعة.
• أفضلها  :أعالها وأكرثها أجراً.
• أدناها  :أيرسها.
• إماطة األذى  :تنحيته وإبعاده.
• األذى  :هو لك ما يؤذي ِّ
املارين.
• احلياء  :حالة نفسية تعرتي اإلنسان عند فعل ما خيجل منه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اإليمان مراتب بعضها فوق بعض يف األهمية.
اإليمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد.
اإليمان دافع وضابط للعمل الصالح.
اإليمان يتجزأ وذللك فهو يزيد وينقص.
اإليمان أمر مكتسب.
فضيلة احلياء واحلث ىلع اتلخلق به.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ْ ٌ ُ َ ُ َْ ً ََْ َ َُ َْ ُ
ََ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ُ ْ ٌ َ َُْ َ
َّ
يق،
ر
الط
ن
ع
ى
ذ
األ
ة
اط
م
إ
ا
اه
ن
د
أ
و
اهلل،
إال
هلإ
ال
:
ل
و
ق
ا
ه
ل
ض
ف
أ
ف
:
ة
ب
ع
ش
ون
ت
س
و
ع
ض
ب
أو
ون
اإليمان بِضع وسبع
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ََ ُ ُ ٌَْ
َ
َ
ان
اإليم ِ
واحلياء شعبة مِن ِ

ً
ْ ٌ ا َ ُ ْ ً ََْ َ ُ َ ُ
ُ ْ ٌ َ ُْ َ
وستُون شع َبة :فأفضل َها ق ْول :ال هلإ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :اإليمان بِضع َوسبعون أو بِضع ِ
ََْ َ َ َ ُ َ
َ
األ َذى َعن َّ
َ ََ ُ ُ ْ ٌَ َ
ان».
ر
الط
إال اهللَ ،وأدناها إِماطة
اإليم ِ
يق ،واحلياء شعبة ِمن ِ
ِ ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اإليمان ليس خصلة واحدة ،أو شعبة واحدة ،ولكنه شعب كثرية ،بضع وسبعون ،أو بضع وستون شعبة ،ولكن أفضها لكمة

واحدة :ويه ال هلإ إال اهلل ،وأيرسها إزالة لك ما يؤذي املارين ،من حجر ،أو شوك ،أو غري ذلك من الطريق ،واحلياء شعبة من
اإليمان ،فاألعمال من اإليمان عند أهل السنة واجلماعة ،وهو احلق اذلي دلت عليه األدلة الرشعية وهذه منها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > شعب اإليمان
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرقاق.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• اإليمان  :يطلق ىلع مجيع أمور ادلين من اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وفعل اجلوارح.
• بضع  :من ثالثة إىل تسعة.
• أفضلها  :أعالها وأكرثها أجرا.
• أدناها  :أيرسها.
• إماطة  :تنحية وإبعاد.
• األذى  :هو لك ما يؤذي املارين.
• احلياء  :خلق يدعو لرتك القبيح وفعل اجلميل.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اإليمان مراتب بعضها فوق بعض يف األهمية.
اإليمان عند أهل السنة قول وعمل.
اإليمان دافع للعمل الصالح.
اإليمان يتجزأ وذللك فهو يزيد وينقص.
اإليمان أمر مكتسب.
فضيلة احلياء واحلث ىلع اتلخلق به.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني ،تأيلف مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف اِلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة،بريوتِ ،لنان ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة للطباعة والنرشواتلوزيع ،بريوتِ ،لنان ،الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه2004 -م.
 -تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
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اإليمان يمان واحلكمة يمانية

ُ
ُ
حلكمة يما ِنيَة،
يمان وا ِ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اإليمان ٍ
َ
ََ
َ
َ َ َّ
َ َّ
َ
َ
المعز َ
َ
والو َبر».
وأجد نف َس الرمحن من قِبَل ايلمن ،أال إن
الكفر والفسوق وقسوة القلب يف الفدادين أصحاب ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قوهل« :اإليمان يمان واحلكمة يمانية» اختلف يف املراد به ،فقيل :معناه نسبة اإليمان إىل مكة ألن مبدأ ايلمن منها ،ومكة
يمانية بالنسبة إىل املدينة .وقيل :املراد نسبة اإليمان إىل مكة واملدينة ،وهما يمانيتان بالنسبة للشام ،بناء ىلع أن هذه املقالة
ُ
صدرت من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو حينئذ بتبوك .وقيل :املراد بذلك األنصار ألن أصلهم من ايلمن ،ونسب اإليمان
إيلهم ألنهم اكنوا األصل يف نرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وال مانع من إجراء الالكم ىلع ظاهره ،وأن املراد تفضيل أهل

ايلمن ىلع غريهم من أهل املرشق ،والسبب يف ذلك إذاعنهم إىل اإليمان من غري كبري مشقة ىلع املسلمني خبالف أهل املرشق
ُ
وغريهم ،ومن اتصف بيشء وقوي قيامه به نسب إيله إشعارا بكمال حاهل فيه ،وال يلزم من ذلك نيف اإليمان عن غريهم،
ثم املراد بذلك املوجود منهم حينئذ ال لك أهل ايلمن يف لك زمان؛ فإن اللفظ ال يقتضيه ،واملراد باحلكمة العلم املشتمل ىلع

املعرفة باهلل.
َ
َ
َ
وقوهل« :وأ ِج ُد نف َس الرمحن من ِقبَل ايلمن» معناه :كنت يف شدة وكرب وغم من أهل مكة ،ففرج اهلل عِّن باألنصار .يعِّن :أنه
جيد الفرج من قبل األنصار ،وهم من ايلمن .وىلع هذا فليس هذا احلديث من أحاديث الصفات.
َ
َ َ َّ
َ َّ
َ
َ
المعز َ
َ
والو َبر» أي :أن الكفر والفسوق وغلظ القلب
ادين
د
الف
يف
القلب
وقسوة
والفسوق
الكفر
إن
وقوهل« :أال
أصحاب ِ
ِ
وقسوته يف املكرثين من اإلبل واألموال اذلين تعلو أصواتهم يف حروثهم ومواشيهم ،وهم أهل جفاء وكرب ،ولكن ذكر املعز
هنا خمالف ملا يف الصحيحني من أن هذه صفة أهل اإلبل واخليل ،وأن السكينة يف أهل الغنم ،وهذا يشمل الشياه واملعز ،وما

يف الصحيحني أصح.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املناقب  -اآلداب  -اإليمان.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد والطرباين.
مصدر منت احلديث :مسند الشاميني للطرباين.

معاين املفردات:
• نفس الرمحن  :تنفيسه وتفرجيه باملؤمنني.
• قسوة  :شدة.
َّ
• الفدادين  :مجع فداد بدالني ،وهو من الفديد ،وهو الصوت الشديد.
• َ
الو َبر  :صوف اإلبل.
فوائد احلديث:

 .1تفضيل األنصار وأهل ايلمن.
َ
 .2هذا احلديث ليس من أحاديث الصفات واملقصود بـ «نفس الرمحن» تفرجيه ىلع املؤمنني.
 .3الغالب ىلع أهل الغىن وأصحاب اإلبل واملواَش الكثرية قسوة القلب.
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املصادر واملراجع:

مسند الشاميني ،لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخيم الشايم الطرباين ،املحقق :محدي بن عبداملجيد السليف ،انلارش :مؤسسة الرسالة –
بريوت ،الطبعة :األوىل1984 – 1405 ،م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني اِلواب ،انلارش :دار الوطن
– الرياض.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت.
فتح اِلاري رشح صحيح اِلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،لألِلاين ،نرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه
1992 /م.
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األرض لكها مسجد إال املقَبة واحلمام

ُ ُّ
َْ
ً
المق َربة واحل َ َّمام».
مرفواع« :األرض لكها مسجد إال
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ َّ ُ ْ َ
واملوضع اذلي يغت َسل فيه باملاء
األرض لكها موضع للصالة؛ إال املاكن اذلي يدفن فيه املوىت ،وتشمل لك ما حيوطه سور املقربة،
احل َ ِميم من أجل االستشفاء.
َ
ُ ُ
َ
َّ ُ
ٌ
ومواضع المكوس،
مكروه باالتفاق ،وذلك مثل مواضع اخلمر ،واحلَان ِة،
"الصالة يف مأوى الشيطان
وقال انلووي -رمحه اهلل:-
ِ
ُ ُ
َ
َ
واِليع ،واحلشوش ،وحنو ذلك" .واحلشوش أماكن قضاء احلاجة.
وحنوها من املعايص الفاحشة ،والكنائسِ ،

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأبو داود وابن ماجه وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
َْ
المق َربة  :ما يُدفن فيه املوىت.
•
• احل َ َّمام  :أصله موضع االغتسال باملاء احلَار ،ثم قيل ملوضع االغتسال بأي ماء اكن.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

األرض إال ما يستثىن.
جواز الصالة يف مجيع بقاع ُ
َ
َّ
ُ
َّ
فضل اهلل -تعاىل -ىلع هذه األمة حيث رخص هلا بالصالة يف لك بقعة من بقاع األرض.
ترشيف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وتفضيله ىلع سائر األنبياء ،أن أباح اهلل هل َّ
وألمته الصالة يف أي بقعة من بقاع األرض ،وقال -صىل اهلل
ٍّ َ َ
ُ ِّ
بست) وذكر منها( :وجعلت يل األرض مسجدا).
عليه وسلم( :-فضلت ىلع األنبياء
ُّ
َ
ْ
َّ
ْ
المقربة اليت يه َمدفن َ
انليه عن الصالة يف َ
الموىت؛ ويف مسلم أن َّ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال( :ال تصلوا إىل القبور ،وال جتلسوا عليها).
ِّ
َّ
َ َ ِّ
َّ
انليه عن الصالة يف املقربةَّ ،
يستفاد من َّ
انل ُ
ماكن فيه أشياء خيىش أن تعظيمها يؤدي إىل عبادتها اكلصالة عند اتلماثيل ،والصور،
يه عن لك
ٍ
َ
والكنَائس.
ِّ َّ
ِّ
َّ
العمل بقاعدة َسد اذلرائع؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن الصالة يف املقربة سدا ذلريعة الرشك.
َْ
ُ
َ
القبور بعيدة عن ا ُ
لمصيل أو خلف ظهره.
المق َربة فإنه ال جتوز الصالة فيه ،ولو اكنت
أن لك ما دخل يف اسم
ْ
َ
ُ
ْ
احلديث :أنه ال فرق بني أن يكون يف املق َربة ثالثة قبور أو قربان أو قرب واحد ،ما دام يُطلق عليها اسم املق َربة ،فإن الصالة فيها ممنوعة،
ظاهر
ْ
َْ
ُ َّ
َ
َ
ُ
أما إذا أ ِعدت المقربة ،ولم يدفن فيه أحد فال بأس من الصالة فيها؛ ألنه ال يصدق عليها أنها مقربة.
َُْ ُ
ُ
انليه عن َّ
ُ
َّ
املوضع اذلي يغت َسل فيه باملاء احلَميم ،والكنيف واملرحاض من باب أوىل؛ ألنه أخبث ،حَّت لو قدر أن
الصالة يف احل َ َّمام ،وهو
َ
املرحاض كبري وجانب منه طاهر؛ ألن هذه األماكن مأوى للشيطان.
يه َّ
املحرم َ
َّ
انل ْيه عن الصالة يف احل َ َّمام َّ
يستفاد من َّ
انل ْ ُ
من األفالم اخلليعة ،واألاغين املاجنة،
عما شابهه من مواطن الشياطني؛ كمجالس اللهو
ُّ
املحرمة ،وجمالس املجون ،وحنو ذلك ،فلكها مواطن شياطنيَّ ،
َّ
تتزنه عنها طاعة اهلل وعبادته.
واأللعاب
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املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد اِلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف اِلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويِّن ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس اِلايب احلليب.
سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغِّن للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000،م..
مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.
َ
ا
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة :األوىل 1427ه.
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احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة

ْ
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-احل َ َسن واحل ُ َسني َسيِّدا
ْ
َ
شباب أهل اجلنة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

احلسن واحلسني ابنا فاطمة بنت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هما أفضل شباب أصحاب اجلنة ،أو أنهما سيدا أهل اجلنة
سوى األنبياء واخللفاء الراشدين ،وذلك ألن أهل اجلنة لكهم يف سن واحد وهو الشباب ،ويمكن أن يراد أنهما سيدا لك من

مات شابا ودخل اجلنة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > آل اِليت > فضل آل اِليت
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:
• شباب  :مجع شاب وهو من بلغ إىل أن يكون عمره ثالثني سنة.
• سيدا  :من ساد يسود سيادة ،واالسم السؤدد ،وهو املجد والرشف ،واملراد هنا بيان فضلهما ىلع غريهما.
فوائد احلديث:
.1

فيه فضيلة ظاهرة للحسن واحلسني -ريض اهلل عنهما ،-وأنهما سيدا شباب أهل اجلنة.

املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
 حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه ،حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ،داراجليل  -بريوت ،بدون طبعة.
 حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية  -بريوت -املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت.
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الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا أهل األرض يرمحكم من يف السماء

الرامحون َ ُ
ُ
يرمح ُ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -يبلغ به انليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ « :-
الرمحن،
هم
َ
ْ
األرض ،يرمحكم َمن يف السما ِء».
ارمحوا أهل
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

«الرامحون» اذلين يرمحون من يف األرض من آديم وحيوان حمرتم بشفقة وإحسان ومواساة «يرمحهم الرمحن» من الرمحة ويه

مفهومة ،ومن ذلك أن حيسن إيلهم ويتفضل عليهم واجلزاء من جنس العمل «ارمحوا من يف األرض» أىت بصيغة العموم ليشمل

مجيع أصناف اخللق فريحم الرب والفاجر والوحوش والطري «يرمحكم من يف السماء» أي :يرمحكم اهلل تعاىل اذلي يف السماء،
وال جيوز تأويله بأن املراد من يف السماء ملكه وغري ذلك؛ فإن علو اهلل ىلع خلقه ثابت يف الكتاب والسنة وإمجاع األمة،

وليس املراد بقونلا« :اهلل يف السماء» أن السماء حتويه وأنه داخل فيها ،تعاىل اهلل عن ذلك ،بل «يف» بمعىن «ىلع» أي :فوق

اعل ىلع مجيع خلقه.
السماء ٍ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرب والصلة.
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

فوائد احلديث:

 .1الرمحة مقيدة باتباع الكتاب والسنة فإقامة احلدود واالنتقام حلرمة اهلل ال ينايف لك منهما الرمحة.
اعل ىلع مجيع خلقه.
 .2اهلل يف السماء ٍ
 .3إثبات صفة الرمحة هلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية – بريوت.
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل ،ملكتبة املعارف.
معارج القبول برشح سلم الوصول إىل علم األصول -حافظ احلكيم -املحقق  :عمر بن حممود أبو عمر دار ابن القيم – ادلمام -الطبعة  :األوىل 1410 ،
 ـه 1990 -م
 الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة انلبوية يف ضوء اإلثبات واتلزنيه حممد أمان بن يلع اجلايم  -املجلس العليم باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل1408 ،ه.
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الرجل لَع دين خليله ،فلينظر أحدكم من خيالل

َ
ُ َ َ ْ َ َّ َ َ
َّ َ ا
اَ ُ ُ َ َ
َ
َْ ُْ
ين خ ِلي ِل ِه ،فليَنظر
د
ىلع
ل
ج
الر
«
:
ال
ق
م
ل
وس
ه
ي
ل
ع
اهلل
ىل
ص
انليب
ن
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أ
ِ
ِ
ِ
َ
َُ
ُ
أ َح ُدكم َم ْن خيالِل».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ
أفاد حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن اإلنسان ىلع اعدة صاحبه وطريقته وسريته؛ فاالحتياط دلينه وأخالقه أن يتَأمل
ِّ
َّ
َ
رساقة ُ
فإن الطباع َّ
والصحبَة ُمؤثرة يف إصالح احلال
ريض دينه وخلقه صاحبه ،ومن ال جتَنبَه،
وينظر فيمن يصاحبه ،فمن ِ

وإفساده.

فاحلاصل أن هذا احلديث يدل ىلع أنه ينبيغ لإلنسان أن يصطحب األخيار؛ ملا يف ذلك من اخلري.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > أحاكم الوالء والرباء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -الزهد.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبوداود والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• خليله َ :اخلليل الصديق اخلالص.
َُ
ُ
َْ ُْ
• فليَنظر أ َح ُدكم َم ْن خيالِل  :فلينظر بعني بصريته من يصادق.
فوائد احلديث:

 .1ينبيغ ىلع املسلم اختيار األصدقاء وانتقاؤهم.
َّ ِّ
ُّ
 .2الصاحب ساحب ،فلينظر املسلم يف ُ
الصحبَة؛ ألن اختاذ الصحبة ال بد أن يصدر عن تفكر.
َ ُّ
ُ
َ
 .3املرء يُ ِّ
وي ِقل بِصحبة الفاسقني.
قوي دينه بِ ُصحبة املؤمنني

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي للمباركفوري ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب  ،مرص 1395 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها لألِلاين ،ط ،1مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض 1422 ،ه
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
 1421ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من اِلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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الطرية رشك ،الطرية رشك ،وما منا إال ،ولكن اهلل يذهبه باتلولك

ْ ُ
ً ِّ َ َ ُ ْ ٌ ِّ َ َ ُ ْ ٌ
َّ
ولكن اهلل يُذ ِهبُه
رشك ،وما منا إال،
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفواع" :الطرية ِرشك ،الطرية ِ
باتلولك".
ولكن اهلل يُ ْذهبُ ُه باتلولك) من قول ابن مسعود وليس مرفواعً.
َّ
(وما منا إال،
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
اّلل َعلي ِه َو َسل َم -خيرب ويكرر اإلخبار؛ يلتقرر مضمونه يف القلوب ،أن الطرية -ويه التشاؤم اذلي يمنع
الرسول -صىل
الشخص من فعل أو يدفعه إيله -رشك؛ ملا فيها من تعلق القلب ىلع غري اهلل وسوء الظن به.
وقال ابن مسعود :وما منا من أحد إال وقد وقع يف قلبه َشء من التشاؤم ،ولكن اهلل يُذهب هذا التشاؤم باتلولك واالعتماد

عليه ،وهذا -واهلل أعلم -ىلع سبيل اتلواضع واملبالغة ،مع بيان العالج إذا حصل ذلك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الرشك
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ُ
ا
امليض فيما أراده أو رده عنه اعتمادا عليها.
وضابطها ما محل اإلنسان ىلع
الطرية  :املنيه عنها ،وحقيقتها
ٌ
ٌ
إضمار تقديره :وما منا أحد إال وقع يف قلبه َشء منها ،وهذا من الراوي ،وليس من الكم انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
وما منا إال  :فيه
يذهبه باتلولك  :أي :اتلولك ىلع اهلل يف جلب انلفع ودفع الرض يذهب الطرية.
يذهبه باتلولك  :أي يذهب اهلل اتلطري بصدق االعتماد عليه واثلقة به سبحانه.

ٌ
رشك؛ ألن فيها تعلق القلب ىلع غري اهلل.
 .1أن الطرية
َ
 .2مرشوعية تكرار إلقاء املسائل املهمة؛ تلحفظ وتستقر يف القلوب.
ً
َّ
 .3أن اهلل يذهب الطرية باتلولك عليه ،فال ترض من وجد يف نفسه شيئا منها ثم تولك ىلع اهلل ولم يلتفت إيلها.
 .4استحباب تأكيد األمر اهلام.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوها :،د .دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر ،الطبعة اخلامسة 1435 ،ه
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،ت :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
سنن أيب داود ،ت :حممد ميح ادلين ،املكتبة العرصية.
جامع الرتمذي ،ت :أمحد شاكر ،مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس اِلايب احلليب.
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،لألِلاين ،نرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية.
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الكريس موضع القدمني ،والعرش ال يقدر أحد قدره

ُ
َْ
ً
َ
ٌ َْ
الق َد َمنيَ ،
الك ِ ُّ
والع ْرش ال يق ِد ُر أحد قد َره».
ريس َم ْو ِضع
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -موقوفا عليه« :
ً
درجة احلديث :صحيح موقوفا ىلع ابن عباس -ريض اهلل عنهما.-

املعىن اإلمجايل:

ُ
َ َ
الك ِ ُّ
ريس َم ْو ِضع القد َمني» أي :الكريس اذلي أضافه اهلل إىل نفسه هو موضع قدميه -تعاىل ،-وهذا املعىن اذلي ذكره ابن عباس
«
ُ
ريض اهلل عنهما -يف الكريس هو املشهور بني أهل السنة ،وهو املحفوظ عنه ،وما روي عنه أن الكريس هو العلم؛ فغريحمفوظ ،وكذلك ما ُروي عن احلسن أن الكريس هو العرش؛ ضعيف ال يصح عنه ،ويف ذلك إثبات صفة القدمني هلل -تعاىل-
َْ
ٌ َْ
ىلع ما يليق بعظمته دون تكييف أو تمثيل أو تأويل أو تعطيلَ « ،
والع ْرش ال يق ِد ُر أحد قد َره» أي :العرش اذلي استوى اهلل
-تعاىل -عليه خملوق عظيم ،وأما مقدار حجمه وسعته فال يعلمها إال اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه عبد اهلل بن أمحد يف السنة ،وابن خزيمة يف اتلوحيد.
مصدر منت احلديث :السنة لعبد اهلل بن أمحد.

معاين املفردات:

• الكريس  :يف اللغة :الرسير وما يُقعد عليه.

فوائد احلديث:

 .1الكريس اذلي أضافه اهلل إىل نفسه هو موضع قدميه -تعاىل.-
 .2تفسري الكريس بالعلم ال يُعرف يف اللغة ،وال يصح عن السلف.
 .3إثبات القدمني هلل عز وجل من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال تعطيل
 .4العرش والكريس خملوقان عظيمان.

املصادر واملراجع:

ا
الشيباين ،املحقق :د .حممد بن سعيد بن سالم القحطاين ،انلارش :دار ابن القيم – ادلمام ،الطبعة :األوىل،
السنة ،لعبد اهلل بن أمحد بن حممد بن حنبل
  1406ـه 1986 -م.
اتلوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ،ملحمد بن إسحاق بن خزيمة السليم انليسابوري ،املحقق :عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ،انلارش :مكتبة
الرشد  -السعودية – الرياض ،الطبعة :اخلامسة 1414 ،ـه1994 -م.
َ
خمترص العلو للعيل العظيم لذلهيب ،لشمس ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قايْماز اذلهيب ،حققه واخترصه :حممد نارص ادلين األِلاين،
انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :الطبعة اثلانية 1412ه1991-م.
فتح رب الربية بتلخيص احلموية ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض.
العرش لذلهيب  -ملحقق :حممد بن خليفة بن يلع اتلمييم -عمادة اِلحث العليم باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية
الطبعة :اثلانية1424 ،ه2003/م
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الكريم ،ابن الكريم ،ابن الكريم ،ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم السالم-

َ
َ ُ ُ َ
ريم،
ابن الك ِ
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :الكريم ،ابن الك ِ
ريمِ ،
َ
َ
َ
َ
ُ ُ
إبراهيم -عليهم السالم.»-
بن
ابن الك ِ
بن إسحاق ِ
ريم يوسف بن يعقوب ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

الكريم اذلي مجع ماكرم األخالق مع رشف انلبوة ،وكونه ابنا ثلالثة أنبياء متتايلني ،وضم مع ذلك رشف علم الرؤيا والرئاسة

وتمكنه فيها ،وسياسة الرعية بالسرية احلميدة والصورة اجلميلة :هو نيب اهلل يوسف ،ابن نيب اهلل يعقوب ،ابن نيب اهلل إسحاق،

ابن نيب اهلل إبراهيم -عليهم السالم.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األنساب.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:

• الكريم  :ضد اللئيم ،وهو شامل للصالح اجليد دينًا ودنيًا.

فوائد احلديث:

 .1فيه فضيلة نيب اهلل يوسف -عليه السالم.-
 .2يف احلديث فضيلة ألنبياء اهلل -تعاىل -يعقوب وإسحاق وإبراهيم -عليهم السالم.-
 .3يف هذا احلديث من الفقه ما يدل ىلع أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أيقظ بهذا الالكم همم األبناء يلكونوا ىلع آثار اآلباء يف املآثر
واملناقب من طاعة اهلل وعبادته.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش:1417ه.
رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ (الاكشف عن حقائق السنن) ،رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،املحقق :د .عبد احلميدهنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف اِلاز (مكة املكرمة  -الرياض) ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
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اهلل الطبيب ،بل أنت رجل رفيق ،طبيبها اذلي خلقها

َ
ِّ
ٌ
َّ
ْ
ٌ
طبيب،
احلديث :عن أيب َرمثة -ريض اهلل عنه -أنه قال للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-أ ِرين هذا اذلي بظهرك ،فإين رجل
ٌ
َ
رجل َرف ٌ
ُ
قالُ « :
يق ،طبيبُها اذلي خلقها».
الطبيب ،بل أنت
اهلل
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ظاهرا ً
ً
ناتئا بني كتيف انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فظنه سلعة تودلت من الفضالت
اكن أبو رمثة طبيبًا ،فرأى خاتم انلبوة
ً
أو مرضا جدليًّا ،فطلب من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يعاجله ،فرد املصطىف -صىل اهلل عليه وسلم -الكمه بأن «اهلل

الطبيب» أي :هو املداوي احلقييق بادلواء الشايف من ادلاء «بل أنت رجل رفيق» ترفق باملريض وتتلطف به ،وذلك ألن الطبيب
هو العالم حبقيقة ادلواء وادلاء ،والقادر ىلع الصحة والشفاء ،وليس ذلك إال اهلل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطب.
َْ
راوي احلديث :أبو ِرمثة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
• رفيق  :ترفق باملريض.
فوائد احلديث:

ً
ظاهرا بني كتيف انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .1خاتم انلبوة اكن
 .2جواز إطالق «الطبيب» عليه -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي ،نرش :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :اثلانية1415 ،ه.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى – مرص ،الطبعة :األوىل.
َّ
َّ
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسِّن ،الكحالين األمري الصنعاين ،املحقق :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم،
انلارش :مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل ،ملكتبة املعارف.
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ُّ
الس َ ُ
َن! قلتم واذلي نفيس بيده كما قالت بنو إَسائيل ملوىس
اهلل أكَب ،إنها

َ َ ْ
جنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل ُحنَ ْني وحنن ُح َد ُ
ثاء
احلديث :عن أيب واقد اللييث -ريض اهلل عنه -قال :خر
ٍ
َ
ُ
ُْ
ُ
ْ
َ
ْ ٌَ َْ ُُ
َْ
َ ْ
ُ
َ
ْ
َ
َُ ُ
بسدر ٍة فقلنا :يا
عهد بكف ٍر ،وللمرشكني ِسدرة يعكفون عندها ،وينوطون بها أسلحتهم ،يقال هلا :ذات أن َو ٍ
اط ،فم َررنا ِ
َ َْ
ُ
الس َ ُ
ذات أَنْواط؛ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اهلل أكرب ،إنها ُّ
نن!
اط كما هلم
ٍ
رسول اهلل ،اجعل نلا ذات أن َو ٍ
ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ُ ْ َ ٌ َ َ َّ ُ
َب ُس َ َ
لرت َك ُ َ
ك ْم قَ ْو ٌم َجتْ َهلُو َن} َ ْ
نن
قلتم واذلي نفيس بيده كما قالت بنو إرسائيل ملوىس{ :اجعل نلا إِلها كما لهم آلِهة قال إِن
ََْ
من اكن قبلكم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
َ َ ٌ َ َ
ُخيْ ُ
وم ْو ِعظة :ويه أنهم غ َز ْوا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قبيلة
رب أبو َوا ِقد اللييث ريض اهلل عنه عن واقعة فيها عجب
ِ
ََ
َ
َ
َ ْ
َ
َ
َ
ً
ُ
ُّ
ْ
َ
ُ
وازن ،واكن دخوهلم يف اإلسالم قريبا؛ فخ ِ َ
يف عليهم أمر الرشك ،فلما رأوا ما يصنع املرشكون ِمن اتلربك بالشجرة طلبوا ِمن
ه ِ
َ
الرسول صىل اهلل عليه وسلم أن َجيْ َع َل هلم شجرة مثلَها؛ َّ
ً
ً
وتعظيما هلل ،وت َع ُّج ًبا من
استناكرا،
فكرب انليب صىل اهلل عليه وسلم
َّ َ
َ
ُْ
َْ
َ
لـما َرأ ْوا َمن يعبُ ُد األصنام{ :اجعل نلا إهلا كما هلم آهلة} ،وأن هذا
وأخرب أن هذه املقالة تش ِب ُه مقالة قوم موىس هل
هذه املقالة،
َْ ُ
ََُْ
ٌ
ََّ
اتباع لطريقتهم ،ثم َ
أخرب صىل اهلل عليه وسلم أن هذه األمة ستت ِبع طريقة ايلهود وانلصارى ،وتسلك مناهجهم ،وتفعل
َّ
أفعاهلم ،وهو خرب معناه اذل ُّم واتلحذير من هذا الفعل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :دالئل انلبوة.
راوي احلديث :أبو واقد اللييث -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ً
َ
َ
ََ َ
• حنني  :واد َي َق ُع َ ْ
ازن.
رشيق مكة بينه
ٍ
وبينها بضعة عرش ِميال ،قاتل فيه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قبيلة هو ِ
ُ ْ
• حدثاء عهد بكفر  :قريبو عهد بكفر ،جديدون يف اإلسالم.
• سدرة َ :ش َ
ج َرة َّ
انلبْق.
َ َ َ َّ ُ
ُ ُ
ُ ِّ
• يعكفون عندها  :يُق ُ
بها.والعكوف :مالزمة اليشء.
ربكون
وي َعظ ُمونها ،ويت
يمون عندها،
ِ
ُ َ ُِّ
• وينوطون بها أسلحتهم  :يعلقونها عليها للربكة.
َّ
ٌ
َ َ ٌ
وي ْذ َحبُون َ
وي َعلِّ ُقون بها أسلحتهمَ ،
لك َسنَةُ :ي َع ِّظ ُمونهاُ ،
عندها ،واكن
ج َرة عظيمة اكن املرشكون يأتونها
• سدرة ...يقال هلا ذات أنواط  :يه ش
ٍ
َّ
َ َّ
ُ
وس ِّميَ ْ
َ
َ
ك َةُ ،
ُ
ِّ
ُّ
َّ
ت ذات أنواط؛ لكرث ِة ما اكن يعلق بها ِمن السالح ألجل اتلربك.
ماكنها قريبًا من م
َ ْ
َ َ
ُّ َ
َ َ
• السنن ُّ :
الط ُرق املذمومة.
الط ُرق ،واملعىنَ :سلكتُم كما َسلك َمن قبْلكم
• واذلي نفيس بيده  :املراد أن نفسه بيد اهلل ،ال من جهة إماتتها وإحيائها فحسب ،بل من جهة تدبريها وترصيفها أيضا ،فما من دابة إال هو
آخذ بناصيتها سبحانه وتعاىل ،واملراد بهذا احللف باهلل -تعاىل.-
• إرسائيل  :هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل عليهم الصالة والسالم.
َ َ
• لرتكَب َ :تلت ِب ُع َّن.
• من اكن قبلكم  :املراد بهم :ايلهود وانلصارى.
• جتهلون  :اجلهل ضد العلم ،أي :جتهلون عظمة اهلل وجالهل.

فوائد احلديث:

 .1استحباب إظهار ما يَ ْد َف ُع الغيبَة ،حيث قال« :وحنن ُ
ح َدثاء عهد بكفر».
ِ
َ َّ ٌ
ْ
 .2أن املنتقل من اِلاطل اذلي اعتاده ال يُؤ َمن أن يكون يف قلبه ب ِقية ِمن تلك العادة.
ُ
َ ُ ُّ ُ َ
 .3أن اإلنسان قد يستحسن شيئا يظنه يق ِّر ُبه إىل اهلل تعاىل ،وهو يبْ ِع ُده عنه.
ُ َ ِّ ُ َ
ك ِّرب إذا سمع ما ال ينبيغ أن ُي َقال يف ادلين ،وعند َّ
اتل َع ُّجب.
 .4أنه ينبيغ للمسلم أن يسبح وي
ِ
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.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

ُْ
جواز احل َ ِلف ىلع الفتيَا.
ُ
ربك باألشجار ْ
اتل َ ُّ
أن َّ
األحجار وغريها.
رش ٌك ،ومثلها
ِ
َ
واتل ُّ
أن سبب عبادة األصنام هو تعظيمها ،والعكوف عندهاَ ،
ربك بها.
أن االعتبار يف األحاكم باملعاين ال باألسماء؛ ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم جعل ما طلبوه اكذلي طلبه بنو إرسائيل ،ولم يلتفت إىل كونهم
َس َّم ْوها ذات أنواط.
ُ
ِّ
وجوب َسد األبواب والطرق اليت ت َو ِاصل إىل الرشك.
ُي ْع َذ ُر اجلاهل جبهله إذا َ
رجع بعد العلم.
أن ما جاء من انلصوص يف ذم ايلهود وانلصارى هو حتذير نلا.
َ
َ
هذا احلديث َعل ٌم ِمن أعالم نبوته صىل اهلل عليه وسلم ،حيث وقع الرشك يف هذه األمة كما أخرب صىل اهلل عليه وسلم.
َّ
َّ َ
َّ
انل ْ ُ
يه عن التش ُّبه بأهل اجلاهلية وايلهود وانلصارى ،إال ما دل ادليلل ىلع أنه من ديننا.

املصادر واملراجع:

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،حتقيق :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة 1424ه،
2003م.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 ،م.
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية 1424ه.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد اِلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف اِلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.
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ًّ
ً
امهلل اجعله هاديا مهديا واهد به
احلديث :عن عبد الرمحن بن أيب عمرية واكن من أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن انليب -صىل اهلل
ْ
واهد به».
عليه وسلم -أنه قال ملعاوية« :امهلل اجعله هاديًا َمهديًّا
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ًّ
داع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ملعاوية بن أيب سفيان بأن جيعله اهلل -تعاىل -داال ىلع اخلري ،وأن جيعله مهتديًا يف نفسه ،وأن

يهد به انلاس.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلعوات.
راوي احلديث :عبد الرمحن بن أيب عمرية -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

ًّ
• هاديا  :داال ىلع اخلري.
ْ
• َمهديا  :مهتديا يف نفسه.

فوائد احلديث:

 .1فضيلة ملعاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنهما-
 .2أن داعء األنبياء مستجاب وقد حصلت اإلجابة ،فجعله اهلل داال للناس ىلع اخلري يف وقت خالفته.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
مشاكة املصابيح ،حتقيق األِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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امهلل اغفر لقويم ،فإنهم ال يعلمون

َ َ ِّ َ ْ ُ
احلديث :عن أيب عبد الرمحن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :كأين أنظر إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلمَ -حيْيك نَب ًّيا من األنبياء ،صلوات اهلل وسالمه عليهم ،رضبه قومه فَأَ ْد َم ْو ُه ،وهو َ
سح َ
يم ُ
وجه ِه ،يقول« :امهلل
عن
م
ادل
ِ ِ
ِ
َ
اغفر ِلق ْو ِيم؛ فإنهم ال يعلمون».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حىك ُّ
نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -عن ٍّ
نيب من األنبياء :أن قومه رضبوه؛ فجعل يمسح ادلم عن وجهه ،وهو يدعو هلم باملغفرة،
وهذا اغية ما يكون من الصرب واحللم ،ولم يقترص ىلع ادلاعء هلم بل واعتذر عنهم من باب اإلشفاق عليهم؛ جلهلهم حبقائق

األمور.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

نبيا  :يصف ًّ
• حييك ًّ
نبيا.
• أدموه  :رضبوه؛ حَّت خرج منه ادلم.
• اغفر لقويم  :املغفرة :يه اتلجاوز عن اذلنب والسرت.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

ُ
ُ ِّ
َ
ُ
للخرب واحلديث "كأين أنظر."..
خرب خيرب بما يؤيد ضبطه
أن املحدث أو الم ِ
اتلأيس بأخالق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حتمل األذى؛ فقد شج وجهه وسال دمه يوم أحد ،ولم يزد ىلع أن قال" :امهلل اغفر لقويم؛ فإنهم
ال يعلمون".
صرب األنبياء ،وحتملهم األذى يف سبيل تبليغ دعوتهم للناس.
من أخالق األنبياء :مقابلة اجلهل بالغفران واملساحمة.
فضل الصرب ىلع األذى.
عدم معاملة اجلاهلني بمثل أعماهلم ،وال بادلاعء عليهم ،بل بطلب اهلداية هلم واحلرص عليهم.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن اِلكري ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة .
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،املحقق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة
األوىل 1423 ،ـه 2002 -م.
 -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
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امهلل اغفر لألنصار ،وألبناء األنصار ،وأبناء أبناء األنصار
احلديث :عن زيد بن أرقم -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-امهللَّ اغ ِف ْر لألنصار ،وألبنا ِء
األنصار ،وأبنا ِء أبنا ِء األنصار».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث داع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لألنصار بأن يغفر اهلل -تعاىل -هلم وألبنائهم وألبناء أبنائهم ،ويف ذلك

فضيلة ظاهرة هلم وذلريتهم من بعدهم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
َْ
أرقم -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :زيد بن
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

فوائد احلديث:

 .1دعوة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لألنصار بأن يغفر اهلل -تعاىل -هلم وألبنائهم وألبناء أبنائهم.
 .2فيه فضيلة لألنصار وألبنائهم وألبناء أبنائهم.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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امهلل إين أحبه فأحبه ،وأحب من حيبه

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قالُ :
كنت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف سوق من أسواق املدينة،
ُ َ
ُ
ِّ َ
ُ
السخاب ،فقال
فانرصفت ،فقال« :أين لك ُع -ثالثا -ادع احلسن بن يلع» .فقام احلسن بن يلع يميش ويف عنقه
فانرصف
َ
َ
ُ
َّ
ا
َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بيده هكذا ،فقال احلسن بيده هكذا ،فالزتمه فقال« :امهلل إين أحبه فأحبه ،وأحب من
حيبه» .وقال أبو هريرة :فما اكن أحد أحب َّ
إيل من احلسن بن يلع ،بعد ما قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ما قال.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن أبو هريرة -ريض اهلل عنه -مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف سوق من أسواق املدينة ،فانرصف -عليه الصالة

والسالم -من السوق وانرصف معه أبو هريرة ،فأىت -صىل اهلل عليه وسلم -إىل بيت فاطمة -ريض اهلل عنها -فسأل عن
ُ َ
احلسن -ريض اهلل عنه -فقال« :أين لكع» يعِّن :أين الطفل الصغري؟ ادعوه يل ،فقام احلسن بن يلع يميش ويف عنقه قالدة فمد
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يده يلعانق احلسن ،ومد احلسن يده فاعتنقا ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-امهلل إين أحب

احلسن ف أحبه ،وأحب لك من حيبه .قال أبو هريرة :فما اكن أحد أحب إيل من احلسن بن يلع -ريض اهلل عنهما -بعدما قال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ما قال.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > آل اِليت > االعتقاد يف آل اِليت
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > أوالده صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اللباس  -انلبوة  -تربية األطفال.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
ُ َ
• لكع  :صغري.
ِّ َ
السخاب  :القالدة من طيب ليس فيها ذهب وال فضة ،أو يه من خرز أو قرنفل.
•
• فالزتمه  :فاعتنقه.
فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

استحباب تلطف الرجل بودله ،ورفقه به ،ومد يده إيله حَّت يعتنقه الصيب.
أن احلسن من أهل اجلنة؛ ألنه أخربنا بأنه حيبه ،وسأل ربه جل جالهل أن حيبه ،وأن حيب لك من حيبه؛ ولقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-احلسن
واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة" رواه الرتمذي (ح )3768والنسايئ (ح 8113الكربى) وأمحد (ح )11777من حديث أيب سعيد -ريض اهلل
عنه.-
جواز أن يلبس الصيب السخاب ،وهو القالدة.
مرشوعية اتلقرب هلل -تعاىل -بمحبة احلسن -ريض اهلل عنه.-
ً
وفيه أيضا من مفهوم اخلطاب أن اهلل يبغض من يبغض احلسن.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش1417 :ه.
إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،ألمحد بن حممد املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.

الرقم املوحد)11171( :
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امهلل إين أسألك فعل اخلريات ،وترك املنكرات ،وحب املساكني ،وأن تغفر يل وترمحين ،وإذا أردت فتنة يف قوم
فتوفين غري مفتون ،وأسألك حبك وحب من حيبك ،وحب عمل يقرب إىل حبك

ُ
َ َ َّ
بس عنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ذات غداة من صالة
احلديث :عن معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -قال :احت
َّ
ُّ
ً
الصبح حَّت ك ْدنا نرتاءى َ
َّ
َّ
رسيعا فثوب بالصالة ،فصىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وجتوز يف
عني الشمس ،فخرج
ِ
ِّ
فلما سلَّم داع بصوته فقال نلا« :ىلع َم َصافِّكم كما أنتم» ثم ْان َفتَل إيلنا فقالَ « :
صالتهَّ ،
أما إين سأحدثكم ما حبسِّن
َّ
يت ما ُق ِّدر يل َ
ُ
فنع ُ
فتوضأت فصلَّ ُ
عنكم الغداة :إين ُ
فاستثقلت ،فإذا أنا بريب تبارك وتعاىل
ست يف صاليت
قمت من الليل
ُ
ِّ
ِّ
املأل األىلع؟ ُ
رب ،قالَ :
قلت :ال أدري رب ،قاهلا ثالثا قال:
فيم خيتصم
يف أحسن صورة ،فقال :يا حممد قلتَِّ :ليك
ُّ
َّ
ِّ
ُ َ َ
وعرفت ،فقال :يا حممدُ ،
ُ
رد أنامله بني َّ
َّ
قلتَِّ :ليك
ثديي ،فتجىل يل لك َشء
كتيف حَّت وجدت ب
«فرأيتُه وضع كفه بني
ُ
َ
ِّ
ُ
الك َّفارات ،قال :ما هن؟ ُ
فيم خيتصم املأل األىلع؟ ُ
رب ،قالَ :
ُ
واجللوس يف
ميش األقدام إىل اجلمااعت،
قلت:
قلت :يف
ُ
ُ
إطعام الطعام ،ول ُ
ُ
وإسباغ الوضوء يف املكروهات ،قال :ثم َ
والصالة بالليل
ني الالكم،
فيم؟ قلت:
املساجد بعد الصلوات،
ِ
ْ
َ
َ
ْ
َّ
وحب املساكني ،وأن تغفر يل وترمحِّن،
وانلاس ِنيام .قالَ :سل .قلت :امهلل إين أسألك فِعل اخلريات ،وت ْر َك املنكرات،
ً
َّ
َ
َّ
وحب َمن ُّ
َّ
فتوفِّن غري مفتون ،وأسألُك َّ
وحب َع َمل يُ ِّ
قرب إىل حبِّك» ،قال رسول اهلل
حيبك،
حبك
وإذا أردت فتنة يف قوم
ٍ
َّ
صىل اهلل عليه وسلم« :إنها ٌّ
حق فادرسوها ثم تعلموها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب معاذ بن جبل ريض اهلل عنه أن انليب صىل اهلل عليه وسلم يف بعض األيام تأخر يف اخلروج إيلهم لصالة الفجر ،حَّت
َّ
ً
مرساع ،فأمر بإقامة الصالة ،ثم صىل بهم وخفف ،فلما انتىه من صالته ،أمرهم أن
اكدت الشمس أن تطلع ،فخرج إيلهم
يظلوا يف مواضعهم من الصفوف ،ثم أخربهم عن سبب تأخره عن صالة الفجر ،أنه قام بالليل فتوضأ ،ثم صىل ما شاء اهلل من
َّ
الركعات ،فنام يف صالته ،فرأى ربه تعاىل يف املنام يف أحسن صورة ،فسأهل :يف أي َشء يتحدث املالئكة املقربون؟ فقال هل
انليب صىل اهلل عليه وسلم :ال أدريَ .
حدث هذا السؤال وهذا اجلواب ثالث مرات ،فوضع الرب سبحانه وتعاىل كفه بني كتيف
َ ُ
انليب صىل اهلل عليه وسلم ،حَّت َّ
ُّ
وو ْصف انليب صىل اهلل عليه
انليب صىل اهلل عليه وسلم بربد أصابعه تعاىل يف صدره.
أحس

وسلم لربه عز وجل بما وصفه به حق وصدق ،جيب اإليمان واتلصديق به كما وصف اهلل عز وجل به نفسه مع نيف اتلمثيل
عنه ،ومن أشلك عليه ُ
فهم َشء من ذلك واشتبه عليه فليقل كما مدح اهلل تعاىل به الراسخني يف العلم وأخرب عنهم أنهم
َّ
ُ ٌّ
ُ
ا
لك من عند ِّ
ربنا} وال يتلكف ما ال علم هل؛ فإنه خيىش عليه من ذلك اهللكة ،فلكما سمع
يقولون عند املتشابه{ :آمنا به
ُ
ا
ً
َ
ً
َ
ً
وتسليما.
املؤمنون شيئا من هذا الالكم قالوا :هذا ما أخربنا اهلل ورسوهل وصدق اهلل ورسوهل وما زاد ُهم إال إيمانا

وملا وضع الرب سبحانه وتعاىل كفه بني كتيف انليب صىل اهلل عليه وسلم انكشف هل لك َشء وعرف اجلواب فقال :يتحدثون
ُ َ ِّ
ويتناقشون وخيتصمون يف اخلصال اليت من شأنها أن تكفر اخلطيئة ،واختصامهم عبارة عن تبادرهم إىل إثبات تلك األعمال
والصعود بها إىل السماء ،أو حتدثهم يف فضلها ورشفها ،وهذه اخلصال يه :امليش إىل صالة اجلماعة ،واجللوس يف املسجد بعد

انتهاء الصلوات لذلكر والقراءة وسماع العلم وتعليمه ،وإتمام الوضوء وإبالغه مواضعه الرشعية يف احلاالت اليت تكره انلفس

فيها الوضوء اكلربد الشديد.

ثم قال هل الرب :ثم يف أي َشء خيتصم املالئكة املقربون؟ فقال هل انليب صىل اهلل عليه وسلم :إطعام انلاس الطعام ،والالكم

مع انلاس بالالكم الطيب اللني ،وصالة قيام الليل وانلاس نائمون .فقال هل الرب سبحانه :اسألِّن ما شئت .فسأهل انليب صىل
ِّ
اهلل عليه وسلم أن يوفقه لفعل لك خري وترك لك رش ،وأن حيببه يف املساكني والفقراء ،وأن يغفر هل ويرمحه ،وإذا أراد اهلل أن
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يفنت ً
َّ
قوما ويضلهم عن احلق ،أن يتوفاه غري مفتون وال ضال ،وأن يرزقه َّ
وحب من حيب اهلل ،وحب لك عمل يقربه إىل
حبه
اهلل .ثم أخرب انليب صىل اهلل عليه وسلم أصحابه أن هذه الرؤيا حق ،وأمرهم أن يدرسوها ويتعلموا معانيها وأحاكمها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -اتلفسري  -الطهارة  -ادلاعء – الفنت – اآلداب  -الرؤيا.
راوي احلديث :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

• الغداة  :الفجر.
• َّ
ثوب بالصالة  :أقام الصالة.
َّ
• َّ
جتوز  :خفف.
ِّ
• مصافكم  :موضعكم يف الصفوف.
• انفتل  :انرصف.
• نعست  :نمت.
• َِّليْك  :أنا مقيم ىلع طاعتك.
• خيتصم  :االختصام هو ما جيري بينهم من السؤال واجلواب.
• املأل األىلع  :املالئكة املقربون.
• أنامل  :أصابع ،ويه هنا تثبت ىلع ما يليق جبالل اهلل -سبحانه -من غري تمثيل وال تعطيل.
َّ
• جتىل  :ظهر ربنا -سبحانه.-
ُ َ ِّ
َّ
• الكفارات  :اخلصال اليت من شأنها أن تكفر اخلطيئة.
• إسباغ الوضوء  :إتمامه وإبالغه مواضعه الرشعية.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

لم يكن من اعدته صىل اهلل عليه وسلم تأخري صالة الصبح إىل قريب طلوع الشمس.
َّ
أخر الصالة إىل آخر الوقت لعذر أو غريه وخاف خروج الوقت يف الصالة إن َّ
طوهلا ،فعليه أن خيففها حَّت يدركها لكها يف الوقت.
من
من رأى رؤيا ترسه فإنه يقصها ىلع أصحابه وإخوانه املحبني هل.
من استثقل نومه يف تهجده بالليل حَّت رأى رؤيا ترسه فإن يف ذلك برشى هل.
فيه داللة ىلع رشف انليب صىل اهلل عليه وسلم وتفضيله بتعليمه ما يف السموات واألرض.
جواز رؤية اهلل يف املنام ويه رؤية قلبية وليست برصية وتكون حبسب حال الشخص من الصالح واتلقوى.
إثبات الصورة هلل تعاىل.
رؤيا األنبياء ويح من اهلل تعاىل.
إثبات صفة الكف وصفة الالكم هلل -عز وجل -ىلع ما يليق جبالهل -سبحانه-
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املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
املفردات يف غريب القرآن ،أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن ،املحقق :صفوان عدنان ادلاودي ،انلارش :دار القلم ،ادلار
الشامية  -دمشق بريوت ،الطبعة :األوىل  1412 -ه.
خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلار
انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
قوت املغتذي ىلع جامع الرتمذي لعبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل ادلين السيويط ،إعداد الطالب :نارص بن حممد بن حامد الغرييب ،إرشاف :فضيلة
األستاذ ادلكتور /سعدي اهلاشيم ،انلارش :رسالة ادلكتوراة  -جامعة أم القرى ،مكة املكرمة  -لكية ادلعوة وأصول ادلين ،قسم الكتاب والسنة ،اعم
النرش 1424 :ه.
اختيار األوىل يف رشح حديث اختصام املأل األىلع ،زين ادلين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسنَ ،
الساليم ،اِلغدادي ،ثم ادلمشيق ،احلنبيل،
املحقق :جسم الفهيد ادلورسي ،انلارش :مكتبة دار األقىص – الكويت ،الطبعة :األوىل.1985 – 1406 ،
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل ،ملكتبة املعارف.
تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)6332( :
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ُ
امهلل ال جتعل قَبي وثنا يعبد ،اشتد غضب اهلل لَع قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

ً
احلديث :عن عطاء بن يسار وأيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع" :امهلل ال جتعل قربي وثنا يُعبد ،اشتد غضب اهلل
ىلع قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد".

درجة احلديث :صحيحان.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
اّلل َعلي ِه َو َسل َم -أن يقع يف أمته مع قربه ما وقع من ايلهود وانلصارى مع قبور أنبيائهم من الغلو فيها حَّت صارت
خاف -صىل
ً
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
ا
َ
أوثانا ،فر ِغب إىل ربه أن ال جيعل قربه كذلك ،ثم نبه -صىل اّلل علي ِه وسلم -ىلع سبب حلوق شدة الغضب واللعنة بايلهود
ً
وانلصارى ،أنه ما فعلوا يف حق قبور األنبياء حَّت ا
صريوها أوثانا تعبد ،فوقعوا يف الرشك العظيم املضاد للتوحيد.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الرشك
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -صفات اهلل.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
عطاء بن يسار -رمحه اهلل-
اتلخريج :حديث عطاء بن يسار :رواه مالك.
حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :اتلوحيد.

معاين املفردات:

• امهلل  :منادى ٌ
مبِّن ىلع الضم يف حمل نصب ،وامليم املشددة زائدة.
ُ
وحنوها.
• وثنا  :هو املعبود اذلي ال صورة هل :اكلقبور واألشجار والعمد واحليطان واألحجار
ِ
• اختذوا قبور أنبيائهم مساجد  :يعِّن بنوا عليها مواضع للعبادة.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ُ
ً ُ
أن الغلو يف قبور األنبياء جيعلها أوثانا تعبد.
ا
أن من الغلو يف القبور اختاذها مساجد ،وهذا يؤدي إىل الرشك.
إثبات اتصاف اهلل سبحانه بالغضب ىلع ما يليق جبالهل.
قصد القبور تلعظيمها عبادة هلا ،فيكون رشاك مهما اكن قرب صاحبها من اهلل -تعاىل.-
حتريم بناء املساجد ىلع القبور.
ً
حتريم الصالة عند القبور ولو لم يَب مسجدا.

املصادر واملراجع:

فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة 1377 ،ـه1957 -م.القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية1424 ،ه.امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل  1422ـه2001 -م.اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م.اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش 1424 :ـه2003 -م.مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.موطأ اإلمام مالك ،ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ِ -لنان ،اعم النرش 1406 :ـه1985 -م.-مشاكة املصابيح ،لألِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.

الرقم املوحد)3336( :
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ُ
ُ َ َّ ُ َ َّ ً َ ُ ُ
ُ َ
َْ َْ َُ َ ْ
َُي ُ
ت ُ
اهلل اذلِينَ
َ
ُ
ُ
َب يشهد أن ال هلإ إال اهلل ،وأن حممدا رسول اهللِ ،فذلك قوَل تعاىل :يثب
الق
يف
ل
املسلم إذا سئِ
ِ
َ َ ُّ ْ َ
َُ
َ ْ َّ
ت يف
خ َرةِ
احلياة ِ ادلنيا وِّف اآل ِ
آمنوا بالقو ِل الاب ِ ِ

ً
ُ َ
َْ ْ َ ْ
ُ َ َّ ُ َ ً
ُ
اهلل ،وأن حم َّمدا
رب يَش َه ُد أن ال هلإ َ إال
الق
يف
ل
ئ
س
إذا
املسلم
«
:
احلديث :عن الرباء بن اعزب -ريض اهلل عنه -مرفواع
ِ
ِ
َُ ُ
َ َ ُّ ْ
َ
َ َُ
َ
ْ
ا
َ
ُ َ ِّ ُ ُ
ُُ
َ
اآلخر ِة) [إبراهيم.»]27 :
ت يف احليا ِة ادلنيا ويف ِ
هلل ،فذلك قوهل تعاىل( :يثبت اهلل ا ِذلين آمنوا بالقو ِل اثل ِاب ِ
رسول ا ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يُسأل املؤمن يف القرب ،يسأهل امللاكن املوالكن بذلك وهما منكر ونكري ،كما جاء تسميتهما يف سنن الرتمذي ،فيشهد أن ال هلإ
ُ َ ِّ ُ َّ ُ َّ
ً
اذل َ
ين
إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل .قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هذا هو القول اثلابت اذلي قال اهلل فيه{ :يثبت اّلل ِ
ْ
ْ َ َ ُّ ْ
َ ُ ْ َ ْ َّ
ادلنيَا َو ِيف اآل ِخ َر ِة} [إبراهيم.]27 :
ت ِيف احليا ِة
آمنوا بِالقو ِل اثلابِ ِ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة الربزخية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرقاق  -الرجاء  -اتلفسري :تفسري قول اهلل -تعال( :-يثبت اهلل اذلين آمنوا بالقول اثلابت يف احلياة ادلنيا ويف
اآلخرة).
ْ
َ
ْ
َ
َ
راوي احلديث :الربا ِء ب ِن اع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يثبت  :يقوي.
• بالقول اثلابت  :أي :اذلي ثبت باحلجة واستقر وتمكن يف قلوبهم.
فوائد احلديث:

 .1أن سؤال القرب حق ،وأن اهلل تعاىل يلهم املؤمن انلطق باحلجة املنجية ،ويه الشهادتان.
 .2عناية اهلل بعباده املؤمنني يف ادلنيا واآلخرة.
 .3خري ما فُ ِّ َ
رس به كتاب اهلل هو الكم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .4من دام ىلع الشهادة يف ادلنيا يلقنه اهلل -تعاىل -إياها يف قربه.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه . ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح اِلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
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َ
َ
ُ
َ َ
ج َر ما نىه ُ
ُ
ُ
اهلل عنه
واملهاجر من ه
املسلم من سلِ َم املسلمون من لسان ِه وي ِده ِ،

ً
ُ
ُ
املسلم من َس ِل َم املسلمون من لسان ِه
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو وجابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهم -مرفواع« :
ُ ُ
واملهاجر من َه َ
َ
ُ
اهلل عنه».
ج َر ما نىه
وي ِدهِ،
َ
َ
َ
َ ْ َ ُ
ُ
ُ
املسلمني أفضل؟ قالَ « :م ْن َس ِل َم املسلمون من لِسانِ ِه َو َي ِد ِه».
هلل أ ُّي
وعن أيب موىس -ريض اهلل عنه -قال :قلت :يا رسول ا ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

املسلم من سلم املسلمون من لسانه فال يسبهم ،وال يلعنهم ،وال يغتابهم ،وال يسىع بينهم بأي نوع من أنواع الرش والفساد،

وسلموا من يده فال يعتدي عليهم ،وال يأخذ أمواهلم بغري حق ،وما أشبه ذلك ،واملهاجر من ترك ما حرم اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > زيادة اإليمان ونقصانه
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
َ
عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
َّ
َ
أبو ُموىس عبد اّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنه :متفق عليه.
حديث جابر ريض اهلل عنه :رواه مسلم.
حديث أيب موىس ريض اهلل عنه :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• املسلم  :أي :الاكمل اإلسالم.
• املهاجر  :اتلارك ملا نىه اهلل عنه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ًّ
معنويا.
كمال اإلسالم ال يكون إال بعدم إحلاق األذى باآلخرين ماديًّا اكن أو
احلث ىلع ترك املعايص والزتام ما أمر اهلل -تعاىل -به.
أفضل املسلمني من أدى حقوق اهلل -تعاىل -وحقوق املسلمني.
ً
ً
االعتداء قد يكون قوال أو فعال.
اهلجرة هجرتان :ظاهرة وباطنة ،أما الظاهرة :يه الفرار بادلين من الفنت ،واالنتقال من دار الكفر إىل دار اإلسالم ،أو دار اخلوف إىل دار
األمن.أما اِلاطنة :يه ترك هوى انلفس وشهواتها.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملصطىف اخلن وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
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ً
املؤذنون أطول انلاس أعناقا

ُ
ُ َ ِّ َ
أطول ا
اس
المؤذنون
احلديث :عن معاوية -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :
انل ِ
وم الق َي َ
أعنَاقا ً يَ َ
ام ِة».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
عن معاوية -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :املؤذنون أطول انلاس أعناقا" مجع عنق ،واختلف السلف

واخللف يف معناه ،فقيل :هو طول حقييق للعنق ،إذا أجلم انلاس العرق يوم القيامة طالت أعناق املؤذنني؛ ئلال يناهلم ذلك
ً
الكرب والعرق ،وقيل :معناه أكرث انلاس تشوفا إىل رمحة اهلل -تعاىل -؛ ألن املتشوف يطيل عنقه إىل ما يتطلع إيله ،فمعناه كرثة
ً
أتبااع ،وقيل غري
ما يرونه من اثلواب ،وقيل :معناه أنهم سادة ورؤساء ،والعرب تصف السادة بطول العنق ،وقيل :معناه أكرث
ً
َ
ذلك ،قوهل" :يوم القيامة" ،فإذا بعث ُ
انلاس فإن املؤذنني يكون هلم مزية ليست لغريهم ،ويه أنهم أطول انلاس أعناقا،
اهلل
ً
ً
وإظهارا لرشفهم؛ ألنهم يؤذنون ويعلنون بتكبري اهلل -عز وجل -وتوحيده والشهادة لرسوهل -
تنويها لفضلهم
فيعرفون بذلك

صىل اهلل عليه وسلم -بالرسالة ،وادلعوة إىل الصالة وإىل الفالح ،يعلنونها من األماكن العايلة ،وهلذا اكن جزاؤهم من جنس
العمل أن تعلو رؤوسهم وأن تعلو وجهوههم ،وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة ،فينبيغ لإلنسان أن حيرص ىلع أن يكون
ً
مؤذنا حَّت ولو لم يكن يف مسجد ،فينبيغ أن يبادر ذللك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1فضل األذان.
 .2املؤذنون أطول انلاس أعناقا يوم القيامة ،هذا مما أختص به اهلل هذه الطائفة من األمة اإلسالمية.
 .3بيان رشف املؤذنني ،وعلو مزنتلهم يوم القيامة.
ً

املصادر واملراجع:

 -1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
 -2رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 -3رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
 -4رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
 -5صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
 -6نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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انزعها فإنها ال تزيدك إال وهنا ،فإنك لو مت ويه عليك ما أفلحت أبدا

َْ ٌ
ْ
احلديث :عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنه" -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رأى رجال يف يده َحلقة من ُصف ٍر،
ً
الواهنَة ،فقال :انزعها فإنها ال تَزيدك إال َو ْهنًا؛ فإنك لو ُم َّ
ت ويه عليك ما أفلحت أبدا".
فقال :ما هذا؟ قال من َ ِ ِ

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

َّ
ً
َ َّ َّ ُ َ ْ
اّلل َعلي ِه َو َسل َم -يف حماربة الرشك وختليص
يذكر نلا عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما -موقفا من مواقف رسول اهلل -صىل
ُ
املوقف :أنه أبرص رجال ً
البسا حلقة مصنوعة من انلحاس األصفر ،فسأهل عن احلامل هل ىلع لبسها؟ فأجاب
انلاس منه ،ذلك

تلعصمه من األلم ،فأمر باملبادرة بطرحها ،وأخربه أنها ال تنفعه بل ترضه ،وأنها تزيد ادلاء اذلي لبست من
الرجل أنه لبسها
ِ
ْ
ُ
أجله ،وأعظم من ذلك لو استمرت عليه إىل الوفاة حرم الفالح يف اآلخرة أيضا.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
ُ
راوي احلديث :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ٌ
• الواهنة  :نوع من املرض يصيب ايلد.
ُ
• انزعها  :والزنع هو اجلذب بقوة.
ً
• وهنًا  :ضعفا.
• ما أفلحت  :الفالح هو الفوز والظفر والسعادة.
• رجال  :املراد به عمران بن حصني الراوي نفسه.
• حلقة من صفر  :احللقة يه ما أحاط باليشء.
ْ
• ُصفر  :انلحاس األصفر.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

أن لبس احللقة وغريها لالعتصام بها من األمراض من الرشك.
انليه عن اتلداوي باحلرام.
إنكار املنكر وتعليم اجلاهل.
رضر الرشك يف ادلنيا واآلخرة.
استفصال املفيت واعتبار املقاصد.
اتلغليظ يف اإلنكار ىلع من فعل شيئًا من الرشك؛ ألجل اتلنفري منه.
أن مراتب اإلنكار تتفاوت ،فإذا نفع الالكم حرم اتلغليظ.
بيان جهل املرشكني قبل اإلسالم.
ال يعذر الشخص جبهله مع إماكن اتلعلم.
أن األعمال خبواتيمها.
أنه ينبيغ ملن أراد إنكار املنكر أن يسأل أوال عن احلال.

املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس اِلايب احلليب.
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،لألِلاين ،نرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية.
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انطلقت يف وفد بين اعمر إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقلنا :أنت سيدنا ،فقال السيد اهلل -تبارك
وتعاىل-

احلديث :عن عبد اهلل بن الشخري -ريض اهلل عنه -قال" :انطلقت يف وفد بِّن اعمر إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ً
َْ َ َُ َ ْ ً َ ْ َ ْ
وسلم -فقلنا :أنت سيدنا .فقال السيد اهلل -تبارك وتعاىل .-قلنا :وأفضلنا فضال وأعظ ُمنا َط ْوال .فقال :قولوا بقولكم
ْ َّ ُ
أو بعض قولكم ،وال ي َ ْستَج ِر َينك ُم الشيطان".
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
اّلل َعلي ِه َو َسل َم -نهاهم عن ذلك؛ تأدبًا مع اهلل -سبحانه -ومحاية للتوحيد ،وأمرهم أن
ملا بالغ هذا الوفد يف مدح انليب -صىل
يقترصوا ىلع األلفاظ اليت ال ا
غلو فيها وال حمذور؛ كأن يدعوه بمحمد رسول اهلل ،كما سماه اهلل -عز وجل ،-أو :نيب اهلل ،أو:
ً
أبا القاسم ،وحذرهم من أن يتخذهم الشيطان وكيال عنه يف األفعال اليت يوسوس بها هلم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب.
ِّ
راوي احلديث :عبد اهلل بن الش ِخري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• وفد  :الوفد مجع وافد ،كركب وراكب ،وهم اذلين خيرجون إىل ملك أو أمر هام.
• سيدنا  :السيد الرجل املقدم يف قومه.
• السيد اهلل  :أيُّ :
السؤدد اتلام هلل -عز وجل ،-واخللق لكهم عبيد اهلل.
• وأفضلُنا فضال  :الفضل :اخلريية ضد انلقيصة ،أي :أنت ُ
خرينا.
َ ً
وال ْ :
الطول بفتح الطاء :الفضل والعطاء والقدرة والغىن.
•ط
• قولوا بقولكم  :أي :القول املعتاد دليكم ،وال تتلكفوا األلفاظ اليت تؤدي إىل الغلو ،وادعوين نبيا رسوال.
• أو بعض قولكم  :أي :أو دعوا بعض قولكم املعتاد واتركوه؛ جتنبا للغلو.
• ال يستجرينكم الشيطان  :اجلري :الرسول ،أي :ال يتخذكم َج ِر ًّيا ،أي :وكيال هل ورسوال.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

عظم قدر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف نفوس أصحابه واحرتامهم هل ،وهذا الواجب ىلع مجيع املسلمني.
ٌ
أن ُّ
السؤدد حقيقة هلل -سبحانه.-
جواز إطالق لفظ السيد ىلع اهلل -عز وجل ،-وأنه من األسماء احلسىن.
انليه عن الغلو يف املدح ومواجهة اإلنسان به.
َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
اّلل َعلي ِه َو َسل َم -وتأدبه مع ربه -تعاىل.-
تواضعه -صىل
انليه عن اتللكف يف األلفاظ ،وأنه ينبيغ االقتصاد يف املقال.
محاية اتلوحيد عما خيل به من األقوال واألعمال.
الغلو مطية الشيطان.
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املصادر واملراجع:

 -1امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 ،م.
 -2اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،حتقيق :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة 1424ه،
2003م.
 -3سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
 -4مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،انلارش :مؤسسة قرطبة ،القاهرة.
 -5مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.

الرقم املوحد)3389( :
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انظروا إىل هذا ،يسألين عن دم ابلعوض ،وقد قتلوا ابن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وسمعت انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -يقول :هما رحيانتاي من ادلنيا

ُ
كنت شاهدا البن عمر ،وسأهل رجل عن دم َ
اِل ُعوض ،فقال :ممن أنت؟ فقال :من أهل
احلديث :عن ابن أيب نعم ،قال:
ُ
ُ
َ
العراق ،قال :انظروا إىل هذا ،يسألِّن عن دم اِلعوض ،وقد قتلوا ابن انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وسمعت انليب صىل اهلل
ْ َ
عليه وسلم يقول« :هما َرحيَانتاي من ادلنيا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

ً
أن رجال من أهل العراق سأل ابن عمر -ريض اهلل عنهما :-هل جيوز للرجل إذا اكن حمرما أن يقتل احلرشات الصغرية الضارة
ً
ً
مثل اِلعوض أم ال؟ فقال متعجبا مستغربا من اهتمام أمثال هذا الرجل بتوافه األمور ،مع جرأتهم ىلع ارتكاب الكبائر،
فقال« :انظروا إىل هذا ،يسألِّن عن دم َ
اِل ُعوض ،وقد قتلوا ابن انليب -صىل اهلل عليه وسلم »!-أي :يرتكبون املوبقات
وجيرؤون ىلع قتل حفيد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ثم بعد ذلك يظهرون كمال اتلقوى والورع يف نسكهم ،فيسألون عن

قتل اِلعوض ،ثم قال :قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-هما رحيانتاي من ادلنيا» أي :أنهما أوالدي أشمهما وأقبلهما ،فكأنهما
من مجلة الرياحني الطيبة اليت يشمها انلاس.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > آل اِليت > فضل آل اِليت
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األدب.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
• َ
اِل ُعوض  :حرشة صغرية مرضة.
ْ
َ
• َرحيَانتاي  :الرحيان :لك نبت طيب الريح من املشموم.
فوائد احلديث:

 .1فيه اهتمام ابن عمر بما جرى من قتل احلسني ريض اهلل عنه؛ حَّت إنه لم جيب السائل عن مسألة من الفقه ،بل قال هل من اتلقريع ما قال.
 .2فيه فضيلة ظاهرة للحسن واحلسني.
 .3أن من لم يظهر اتلربؤ مما فعله قومه ومجاعته ،فهو موافق هلم يف فعلهم.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
اإلفصاح عن معاين الصحاح ،حيىي بن هبرية اذلهيل الشيباين ،حتقيق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش1417 :ه.
منار القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عِّن بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش:
مكتبة دار اِليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه1990 ،م.
معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م.

الرقم املوحد)11170( :
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َ َ َ َ ًَ ُْ
َّ
َ َّ ُ َ ُ َ َ َ ُ
ُ ْ َ ً َ ُّ ْ َ َ َّ
ُ َ َّ َ
َ
َ
خر َل حسناته يف
إِن
الاكفر إذا ع ِمل حسنة ،أط ِعم بها طعمة مِن ادلنيا ،وأما املؤمن فإِن اهلل -تعاىل -يد ِ
ُْ ُُ ًْ
َ َ
ُّ ْ َ
ادلنيا لَع طاعتِ ِه
خ َرة ِ ،ويع ِقبه ِرزقا يف
اآل ِ

ُ
ْ ً
ً اَ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن الاكفر إذا عمل حسنة ،أ ْط ِع َم بها ُطع َمة من ادلنيا ،وأما
ُْ ُ ً
املؤمن فإ َّن َ
ويع ِقبُه رزقا يف ادلنيا ىلع طاعته».
اهلل تعاىل يدخر هل حسناته يف اآلخرة،
ِ
َ
َّ
ُْ
ُْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ويف رواية« :إن اهلل ال يظلم مؤمنا حسنة ،يعطى بها يف ادلنيا ،وجيزى بها يف اآلخرة ،وأما الاكفر فيطعم حبسنات ما عمل
ُْ
هلل تعاىل يف ادلنيا ،حَّت إذا أفىض إىل اآلخرة ،لم يكن هل حسنة جي َزى بها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إن الاكفر إذا فعل طاعة رزقه اهلل عز وجل بها يف ادلنيا ،أما املؤمن إذا فعل طاعة فإن اهلل حيتفظ بها هل يلجازيه بها يف اآلخرة،

ويرزقه أيضا يف ادلنيا ىلع طاعته.

ويف الرواية اثلانية أن اهلل -تبارك وتعاىل -ال يرتك جمازاة املؤمن ىلع حسناته ،فريزقه بها يف ادلنيا ،ويثيبه عليها يف اآلخرة،

وأما الاكفر فريزقه يف ادلنيا مقابل حسناته حَّت إذا صار إىل اآلخرة لم يكن هل حسنة يثاب عليها.
ً
أمجع العلماء ىلع أن الاكفر اذلي مات ىلع كفره ال ثواب هل يف اآلخرة ،وال جيازى فيها بيشء من عمله يف ادلنيا متقربا إىل

اهلل -تعاىل -؛ ألن رشط قبول العمل اإليمان ،ورصح يف هذا احلديث بأنه يطعم يف ادلنيا بما عمله من احلسنات أي بما فعله
متقربا به إىل اهلل -تعاىل ،-مما ال يفتقر صحته إىل انلية كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل اخلريات وحنوها.

وأما إذا فعل الاكفر مثل هذه احلسنات ثم أسلم فإنه يثاب عليها يف اآلخرة كما دل عليه حديث( :أسلمت ىلع ما أسلفت

من خري).

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• إذا عمل حسنة  :عمل طاعة.
ً
ً
• طعمة  :رزقا.
• يدخر هل حسناته  :حيتفظ جبزء منها لآلخرة.
• يعقبه  :يعطيه.
• ال يظلم مؤمنًا  :ال يرتك جمازاته بيشء من حسناته.
• أفىض  :انتىه وصار.
فوائد احلديث:

 .1بيان عدل اهلل مع عباده بأن يوفيهم أجورهم حَّت الكفرة الفجرة.
 .2أن الاكفر جيزى ىلع عمله احلسن يف ادلنيا إما بزيادة ماهل ،أو دفع مكروه عنه ،وليس هل يف اآلخرة من نصيب؛ ألن الكفر حيبط األجر يف
اآلخرة ،وأما املؤمن فإنه جيزى عليه يف ادلنيا واآلخرة.
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املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموع باحثني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987م.
كنوز رياض الصاحلني ،إرشاف محد العمار ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ِ -لنان ،الطبعة :اثلانية.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)10105( :
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َ َْ ُ ََْ َ
ي َ
َ َّ َ َ ٌ َ ٌ َ ْ َ َ
َّ َ ُ َ ُ َّ
َ َ ْ َ َ َّ
َ ْ َ َّ
َ
اضع جبهته
إِين أرى ما ال ترون ،أطت السماء وحق هلا أن تئِط ،ما فِيها مو ِضع أرب ِع أصابِع إِال وملك و ِ
َ ً
جدا هللِ -تعاىل-
سا ِ

ً
َ
أطت السماء ُ
َّ
وح َّق هلا أن ت ِئ َط ،ما فيها موضع أربع
احلديث :عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إين أرى ما ال ترونِ ،
َ َ ٌ
وملك واضع جبهته ساجدا هلل تعاىل ،واهلل لو تعلمون ما أعلم ،لضحكتم قليال وِلكيتم كثريا ،وما تذلذتم
أصابع إال
ََْ
ُ
ُّ
ُ
ُ
ُ
دات جتأرون إىل اهلل تعاىل».
بالنساء ىلع الفر ِش ،وخلرجتم إىل الصع ِ

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ْ
قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-إين أبرص وأعلم ما ال تبرصون وال تعلمون ،حصل للسماء صوت كصوت الرح ِل إذا
ُ
واض ٌع جبهته ساجدا هلل -تعاىل -واهلل لو تعلمون ما
ركب عليه ،وحيق هلا ذلك؛ فما فيها موضع أربع أصابع إال وفيه ملك ِ
َ
أعلم من ِعظ ِم جالل اهلل -تعاىل -وشدة انتقامه ،لضحكتم قليال وِلكيتم كثريا خوفا من سطوته -سبحانه وتعاىل ،-وما
تذلذتم بالنساء ىلع الفرش من شدة اخلوف ،وخلرجتم إىل الطرقات ترفعون أصواتكم باالستغاثة إىل اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة
العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• إين أرى  :أي :أبرص وأعلم.
• أطت  :صوتت.
• جبهته  :أىلع الوجه :ما بني احلاجبني إىل انلاصية.
• لو تعلمون ما أعلم  :من عظم جالل اهلل -تعاىل -وشدة انتقامه.
• الصعدات  :الطرقات.
• جتأرون  :ترفعون أصواتكم باالستغاثة إىل اهلل -تعاىل.-
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

إن املؤمن بقدر ما يعلم عن اهلل -تعاىل -من عظمة وجالل ،يزداد خوفه من عقابه.
من صفات املؤمن اخلوف واهليبة من اهلل -تعاىل.-
احلث ىلع االستغاثة باهلل وطلب رمحته وعفوه سبحانه.
َّ
غيب اهلل عن انلاس حقائق اآلخرة؛ يلكون اتللكيف ،وحيصل اثلواب والعقاب.
أهل السماء طائعون هلل ساجدون هل ال يغفلون عن ذكره.
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املصادر واملراجع:

 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب ،بريوت. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد اِلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعةمصطىف اِلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
 سنن ابن ماجه :البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِّن ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس اِلايباحلليب.
 -صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،األِلاين ،دار املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)3265( :
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َْ
َ َ ْ ْ ُ َ ُ ُّ ُ ْ ُ َ ُ َ
ََْ َ َ
ُ ُّ
ْ َ َّ َ
َ َ َّ
ُ
َبيل ،فينادِي يف أه ِل
َبيل :إن اهلل تعاىل حيِب فالنا ،فأحبِبه ،في ِ
حبه ِ
إذا أحب اهلل -تعاىل -العبد ،نادى ِ
ج ِ
ج ِ
َ َ ُّ ُ َ ُ ُّ ُ َ ْ ُ َّ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ
َّ َ
َّ َ ً ُّ
حبه أهل السماءِ ،ثم يوضع َل القبول يف األرض
السماءِ :إن اهلل حيِب فالنا ،فأ ِ
حبوه ،في ِ

ً
مرفواع « :إذا أحب اهلل تعاىل العبد ،نادى جربيل :إن اهلل تعاىل حيب فالنا،
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
ً
َُ ُ
ْ ُْ
فأح ِببه ،فيحبه جربيل ،فينادي يف أهل السماء :إن اهلل حيب فالنا ،فأحبوه ،فيحبه أهل السماء ،ثم يوضع هل القبول يف
األرض».
ِ
اَ
ً
َ
ويف رواية ملسلم :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن اهلل تعاىل إذا أحب عبدا داع جربيل ،فقال :إين أحب فالنا
ً
َ ُ
ََ ْ ُْ
فأح ِببه ،فيحبه جربيل ،ثم ينادي يف السماء ،فيقول :إن اهلل حيب فالنا فأحبوه ،فيحبه أهل السماء ،ثم يوضع هل القبُول
ً
األرض ،وإذا أبغض عبدا داع جربيل ،فيقول :إين أبغض فالنا فأبغضه .فيبغضه جربيل ،ثم ينادي يف أهل السماء :إن
يف
ِ
ً
ْ
اهلل يبغض فالنا فأبغضوه ،ثم تُ َ
اِلغ َض ُ
وض ُع هل َ
اء يف األرض».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
شخصا نادى جربيل ،وهذا تفضيل هل ىلع املالئكة ،إين أحب فالنا فأحبه ،فيحبه جربيل ،ثم ينادي
إن اهلل -تعاىل -إذا أحب
ً
جربيل يف أهل السماء :إن اهلل حيب فالنا فأحبوه ،فيحبه أهل السماء ،وهم املالئكة ،ثم يوضع هل القبول يف األرض فيحبه
أهل األرض من أهل اإليمان وادلين،
ً
وإذا أبغض اهلل ً
ً
ُ
أحدا فمقته وكرهه نادى جربيل :إين أبغض فالنا فأبغضه ،فيبغضه جربيل ،تبعا ِلغض اهلل هل ،ثم ينادي
ً
جربيل يف أهل السماء :إن اهلل يبغض فالنا فأبغضوه ،فيبغضه أهل السماء ،ثم يوضع هل اِلغضاء يف األرض ،فيبغضه ويكرهه

أهل األرض.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• جربيل  :وهو أمني الويح ،وهو أفضل املالئكة.
• أهل السماء  :أي :املالئكة.
• القبول  :أي :احلب يف قلوب أهل ادلين واخلري.
• اِلغضاء  :املقت والكراهية.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

إثبات صفة املحبة واِلغض والالكم هلل رب العاملني.
طاعة املالئكة هلل مطلقة ال تردد فيها.
َّ
جربيل -عليه السالم -مقدم املالئكة ،ومبلغ عن اهلل فيما يوحيه إىل عباده.
من أحبه اهلل أحبه أهل السماء واألرض ،ومن أبغضه اهلل أبغضه أهل السماء واألرض.
العربة يف حمبة اإلنسان وبغضه إنما يه ألهل الفضل واخلري ،وال يقدح يف ذلك كراهية الفساق للرجل الصالح.
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املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
.رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،مصطىف اخلن واِلغا ومستو والرشبيج وحممد أمني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
كنوز رياض الصاحلني،رئيس الفريق العليم محد العمار -نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت..
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َْ
َ َ ْ ْ ُ َ ُ ُّ ُ ْ ُ َ ُ َ
ََْ َ َ
ُ ُّ
ْ َ َّ َ
َ َ َّ
ُ
َبيل ،فينادِي يف أه ِل
َبيل :إن اهلل تعاىل حيِب فالنا ،فأحبِبه ،في ِ
حبه ِ
إذا أحب اهلل -تعاىل -العبد ،نادى ِ
ج ِ
ج ِ
َ َ ُّ ُ َ ُ ُّ ُ َ ْ ُ َّ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ
َّ َ
َّ َ ُّ
األرض
حبه أهل السماءِ ،ثم يوضع َل القبول يف
ِ
السماءِ :إن اهلل حيِب فالنا ،فأ ِ
حبوه ،في ِ

ً
ْ َ َّ
ََْ َ َ
اهلل تعاىل ُحي ُّ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :إذا أَ َح َّ
إن َ
ب ُ
ب فالنا،
ربيل:
ج
ى
اد
ن
،
د
ب
الع
تعاىل
اهلل
ِ
ِ
ِ
ً َ َ ُّ ُ َ ُ اُ ُ َ ْ ُ َّ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ
َ َ ْ ْ ُ َ ُ ُّ ُ ْ ُ
َّ
اهلل حي ُّ
يلَ ،فيُنَادي يف أَ ْهل َّ
إن َ
ب فالنا ،فأ ِحبوه ،في ِحبه أهل السماءِ ،ثم يوضع هل القبول يف
الس َماءِ:
رب
ِ
ِ
فأح ِببه ،في ِحبه ِج ِ
ِ
األرض».
ِ
ُ
ً
َ َ َّ َ ْ ً َ َ ْ َ
اَ
ُّ
َ
ربيل ،فقال :إين أ ِحب فالنا
ويف رواية :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن اهلل -تعاىل -إذا أحب عبدا داع ِج ِ
َُ ُ
َ َ ْ ْ ُ َ ُ ُّ ُ ْ ُ
َّ
ً َ َ ُّ ُ َ ُ ُّ ُ َ ْ ُ َّ َ ُ َّ ُ َ
اهلل ُحي ُّ
ُ
يل ،ثم ينادي يف َّ
إن َ
ب فالنا فأ ِحبوه ،في ِحبه أهل السماءِ ،ثم يوضع هل القبول
الس َماءِ ،فيقول:
رب
ِ
فأح ِببه ،في ِحبه َ ِج ِ
َ
َ
ُ
ً
َ
ُ
ُ
َ
َ
يف األرض ،وإذا أ ْب َغ َض َعبْ ًدا َد َاع ج ْربيل ،فيقول :إين أبْغ ُض فالنا فأبْغ ْض ُه .فيُبْغ ُض ُه ج ْربيل ،ث َّم ينادي يف أ ْهل َّ
الس َماءِ:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َْ
َّ َ ُ
ً َ َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
األرض».
إن اهلل يب ِغض فالنا فأب ِغضوه ،ثم توضع هل اِلغضاء يف
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
شخصا نادى جربيل ،وجربيل أرشف املالئكة،
هذا احلديث يف بيان حمبة اهلل -سبحانه وتعاىل ،-وأن اهلل تعاىل إذا أحب
ً
ً
حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -أرشف البرش ،فيقول -تعاىل :-إين أحب فالنا فأحبه .فيحبه جربيل ،ثم ينادي يف أهل
كما أن
ً
ً
السماء :إن اهلل حيب فالنا فأحبوه .فيحبه أهل السماء ،ثم يوضع هل القبول يف األرض فيحبه أهل األرض ،وهذا أيضا من
ً
ً
عالمات حمبة اهلل ،أن يوضع لإلنسان القبول يف األرض ،بأن يكون مقبوال دلى انلاس ،حمبوبا إيلهم ،فإن هذا من عالمات
حمبة اهلل تعاىل للعبد.
ً
وإذا أبغض اهلل ً
أحدا نادى جربيل :إين أبغض فالنا فأبغضه .فيبغضه جربيل ،واِلغض شدة الكره ،ثم ينادي جربيل يف أهل
ً
السماء :إن اهلل يبغض فالنا فأبغضوه ،فيبغضه أهل السماء ،ثم يوضع هل اِلغضاء يف األرض ؛ فيبغضه أهل األرض.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه .الرواية األوىل لفظ اِلخاري ،واثلانية لفظ مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ
جربيل  :هو أمني الويح من املالئكة ،وجربيل اسم عرباين للملك ،ومعناه بالعربية :عبد اهلل ،وقيل :إنه أفضل املالئكة.
أهل السماء  :أي :املالئكة.
القبول  :أي :احلب يف قلوب أهل ادلين واخلري.
اِلغضاء  :املقت والكراهية.

.1
.2
.3
.4
.5

إثبات صفيت املحبة والالكم هلل رب العاملني.
طاعة املالئكة هلل مطلقة ال تردد فيها.
َّ
جربيل -عليه السالم -مقدم املالئكة ،ومبلغ عن اهلل فيما يوحيه إىل عباده.
من أحبه اهلل أحبه أهل السماء واألرض ،ومن أبغضه اهلل أبغضه أهل السماء واألرض.
العربة يف حمبة اإلنسان وبغضه إنما يه ألهل الفضل واخلري ،وال يقدح يف ذلك كراهية الفساق للرجل الصالح.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه  -نرش دار
الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملصطىف اخلن وآخرين ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ً
إذا أراد اهلل -تعاىل -أن يوْح باألمر تكلم بالوْح أخذت السموات منه رجفة -أو قال رعدة -شديدة خوفا
ُ َّ ً
من اهلل؛ فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا ،وخروا هلل سجدا
احلديث :عن انلواس بن سمعان -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا أراد اهلل -تعاىل-
ٌَْ
ً
أن يُ ِ َ
أخذت السموات منه َرجفة -أو قال رعدة -شديدة خوفا من اهلل؛ فإذا سمع ذلك أهل
ويح باألمر تكلم بالويح
ِ
ُ
ْ
َ
ً
السموات ُص ِعقوا ،وخ ُّروا هلل ُس َّجدا ،فيكون أول من يرفع رأسه جربيل ،فيلكمه اهلل من َوحي ِه بما أراد ،ثم يمر جربيل
ىلع املالئكة ،لكما مر بسماء سأهل مالئكتها :ماذا قال ربنا يا جربيل؟ فيقول جربيل قال َّ
احلق وهو العيل الكبري،
فيقولون لكهم مثل ما قال جربيل فينتيه جربيل بالويح إىل حيث أمره اهلل".

درجة احلديث :إسناده ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أنه إذا تكلم اِلاري -عز وجل -بالويح اذلي يريده ،يصيب
ً
ً
السماوات منه رعدة واضطراب ،ويغىش ىلع املالئكة خوفا منه وإجالال ،ثم يكون أول من يفيق منهم جربيل -عليه
السالم ، -فيلكمه اهلل بما أراد ،ثم ينتيه جربيل بالويح حيث شاء اهلل ،ولكما مر بسماء سأهل أهلها بأي َشء تكلم الرب -

عز وجل ،-فيجيبهم بأنه قال احلق اثلابت ،وهو العايل ىلع لك َشء ،الكبري فوق لك كبري.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صفات اهلل -عز وجل.-
راوي احلديث :انلواس بن سمعان بن خادل الالكيب األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :ابن خزيمة يف اتلوحيد ،وابن أيب اعصم يف السنة.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• الويح  :أي :الكم اهلل املزنل ىلع نيب من أنبيائه.
• أخذت السماوات  :أي أصاب السماوات.
ُ
ْ
• رجفة  :بالرفع فاعل أخذت أي :ارجتفت واضطربت.
ً
• خوفا من اهلل  :ألنها ختاف من اهلل بما ُجعل فيها من اإلحساس واملعرفة باهلل.
• صعقوا  :الصعق :الغيش.
• خروا  :ا
خر :سقط من أىلع ،واملراد هنا احنطوا بالسجود.
• إىل حيث أمره اهلل  :من السماء واألرض.
• جربيل  :هو امللك املولك بالويح ،ومعناه بالعربية عبد اهلل.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

الرد ىلع املرشكني اذلين اختذوا مع اهلل آهلة من خملوقاته.
بيان عظمة اهلل -جل وعال -واستحقاقه للعبادة وحده.
إثبات أن اهلل يتلكم مَّت شاء بما يشاء كيف يشاء.
إثبات علو اهلل ىلع خلقه.
إثبات صفة اإلرادة هلل.
إثبات صفة الالكم والصوت هلل.
بيان أن مجيع السموات مسكونة.
بيان فضل جربيل ىلع سائر املالئكة.
إثبات اسمني من أسماء اهلل ،وهما العيل الكبري.
أن املخلوقات وإن اكنت مجادا حتس بعظمة اخلالق.
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 .11إثبات العزة واجلالل هلل -عز وجل -لقوهل" :عز وجل" ،والعزة بمعىن الغلبة والقوة.
 .12أن للك سماء مالئكة خمصصني؛ لقوهل" :سأهل مالئكتها".

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،ت :د .دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر ،الطبعة اخلامسة1435 ،ه.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،ت :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
كتاب اتلوحيد ،البن خزيمة ،دار اجليل.
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،البن عثيمني ،دار ابن اجلوزي ،ط1424 ،2ه.
السنة البن أيب اعصم ومعه ظالل اجلنة يف ختريج السنة ،لألِلاين ،املكتب اإلساليم ،ط1419 ،4ه.
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َ
َ ُ َّ َ
َ ً َ ً
َّ
إذا أراد اهلل -تعاىل -رمحة أم ٍة قبض نبيها قبلها ،فجعله هلا فرطا وسلفا بني يديها

َ َ َُ
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :إذا أراد اهلل تعاىل رمحة أُ َّمة ،قَبض َّ
ج َعله هلا
نبيها قبلها ،ف
َ َ ُ
َ
َْ َ
َّ
ًََ َ ً
َّ َ
يح يَ ُ
كها وهو َ ٌّ
ك ًة أ َّمةَ ،ع َّذبَها ونَب ُّي َها َ ٌّ
فأقر عينه بِ َهال ِك َها حني كذبُوه
نظر،
يح  ،فأهل
وسلفا بني يديها ،وإذا أراد هل
فرطا
ِ
َ
وع َصوا َ
أمره».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث :أن اهلل -تعاىل -إذا أراد ً
خريا بأمة من األمم قبض نبيها ،وبقيت أمته بعده فيكون فرطها يف اجلنة،

ويكون هو الشفيع هلذه األمة.

وأصل الفرط :هو اذلي يتقدم الواردين يلهيئ هلم ما حيتاجون إيله عند نزوهلم يف منازهلم ثم استعمل للشفيع فيمن خلفه.

ويف احلديث اآلخر :قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-أنا فرطكم ىلع احلوض" .أي :سابقكم ألرتاد لكم املاء.

"وإذا أراد هالك أمة عذبها ونبيها يح ،فأهلكها وهو يح ينظر" كما وقع نلوح -عليه الصالة والسالم -مع قومه وغريه من

األنبياء.

فهنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كأنه خيربهم عن رمحة رب العاملني بهذه األمة ،وهو رمحة مهداة إىل هذه األمة -صلوات اهلل
وسالمه عليه ،-فاهلل -عز وجل -قال( :وما أرسلناك إال رمحة للعاملني) ،وقد َ
وع َد اهلل هذه األمة أال يعذبهم وهو فيهم -صىل
اهلل عليه وسلم ،-وزادهم من فضله وكرمه ،فقال -تعاىل( :-وما اكن اهلل يلعذبهم وأنت فيهم وما اكن اهلل معذبهم وهم

يستغفرون).

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• ً
شفيعا يتقدم.
فرطا :
ً
ُ َّ
المقدم يف اآلخرة.
• سلفا :
ُ
َّ
• فأقر عينه  :رس وريض.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ً
رمحة اهلل بهذه األمة املحمدية زادها اهلل رشفا؛ فإنها أمة مرحومة ،حيث قبض نبيها قبلها.
اهتمام األنبياء بأقوامهم وحرصهم ىلع راعيتهم وإصالح شؤونهم.
تعذيب الكفار وإهالكهم فيه إقرار عني األنبياء وأتباعهم.
فيه تطييب لقلب الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -اذلي داع قومه إىل اخلري ،فقابلوه بالكفر.
هالك من كذب رسل اهلل ولم يتبع ما جاءوا به من احلق.
نرصة اهلل تعاىل للمظلوم ولو بعد حني( ،حَّت إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نرصنا) اآلية.
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املصادر واملراجع:

 كنوز رياض الصاحلني أ .د  .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار دار كنوز اشبيليا ـالطبعة األوىل  1430 :ه. بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. رشح الشفا -املؤلف :يلع بن سلطان القاري دار الكتب العلمية  -بريوت الطبعة :األوىل 1421 ،ه. رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق د .ماهر بن ياسني الفحل دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت الطبعة :األوىل  1428 ،ـه2007 -م.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. -رشح رياض الصاحلني املؤلف :الشيخ الطبيب أمحد حطيبة  -مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية.
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إذا أراد اهلل بعبد خريا استعمله قبل موته

َ
احلديث :عن عمر اجلميع -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا أراد ُ
اهلل بعبد ً
خريا استعمله
ٍ
َّ
ٌ
رجل من القوم :ما استعملَه؟ قال« :يهديه ُ
اهلل َّ
عز وجل إىل العمل الصالح قبل موتِه ،ثم يقبضه ىلع
قبل موتِه» فسأهل
ذلك».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إن اهلل -تعاىل -إذا أراد بعبد من عباده خريا وفقه لعمل صالح قبل موته حَّت يموت ىلع ذلك العمل ،فتحصل هل حسن
اخلاتمة ،فيدخل اجلنة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مسائل القضاء والقدر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املوت.
راوي احلديث :عمر اجلميع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:
• يقبضه  :قبض فالن ،أي مات ،فهو مقبوض.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

إثبات إرادة اهلل -عز وجل.-
اهلل -عز وجل -يهدي من يشاء إىل األعمال الصاحلة ويوفقه إيلها.
سعة رمحة اهلل -تعاىل -بعباده.
من عالمات حسن اخلاتمة أن يموت العبد وهو مشتغل بعمل صالح.
أن العربة باخلواتيم.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني – بريوت،
الطبعة :الرابعة  1407ه  1987 -م.
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إذا أراد اهلل بقوم عذابا ،أصاب العذاب من اكن فيهم ،ثم بعثوا لَع أعماهلم
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إذا أراد ُ
اهلل
َ
ُ
العذاب من اكن فيهم ،ثم بُ ِعثوا ىلع أعماهلم».
أصاب
بقومٍ عذابًا،

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ِّ
َ
يعذب ً
ُ
العذاب
أصاب
قوما عقوبة هلم ىلع سيئ أعماهلم «
أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اهلل -عز وجل -إذا أراد أن

من اكن فيهم» أي :من اكن فيهم ممن ليس هو ىلع رأيهم ،فيهلك اهلل مجيع انلاس عند ظهور املنكر واإلعالن باملعاىص «ثم
بُ ِعثوا ىلع أعماهلم» أي :بُ ِعث لك واحد منهم ىلع حسب عمله إن اكن صاحلا فعقباه صاحلة وإال فسيئة ،فيكون ذلك العذاب
طهرة للصاحلني ونقمة ىلع الفاسقني ،وبعثهم ىلع أعماهلم حكم عدل؛ ألن أعماهلم الصاحلة إنما جيازون بها يف اآلخرة وأما
َّ
قدموه من عمل يسء ،فاكن العذاب َ
املرسل يف ادلنيا ىلع اذلين ظلموا يتناول
يف ادلنيا فمهما أصابهم من بالء اكن تكفريا ملا
ُ
كر عليهم ،فاكن ذلك جزاء هلم ىلع مداهنتهم ،ثم يوم القيامة يُبعث لك منهم فيجازى بعمله.
من اكن معهم ولم ين ِ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اِلعث.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

إثبات اإلرادة صفة هلل -تعاىل.-
إثبات اِلعث بعد املوت.
اتلحذير من جمالسة أصحاب املنكرات.
احتمال إهالك مجيع انلاس عند ظهور املنكر واإلعالن باملعايص
ال يلزم من االشرتاك يف املوت االشرتاك يف اثلواب أو العقاب بل جيازى لك أحد بعمله ىلع حسب نيته.
يف احلديث حتذير وختويف عظيم ملن سكت عن انليه عن املنكر فكيف بمن داهن وريض أو اعون.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رشح صحيح اِلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م.
فتح اِلاري رشح صحيح اِلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه.
إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،
مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
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إذا أراد اهلل قبض عبد بأرض جعل َل بها حاجة

َ
ُ َْ َ
اهلل قبض عبد بأرض جعل هل
احلديث :عن أيب عزة اهلذيل ريض اهلل عنه قال قال رسول اهلل صىل اهلل وسلم« :إذا أراد
بها حاجة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إذا أراد اهلل -تعاىل -لعبد من عباده أن يموت بأرض حمددة ،وليس هو فيها؛ جعل هل إىل هذه األرض حاجة ،فإذا ذهب إىل
حاجته يف هذه األرض توفاه اهلل تعاىل ،وما قدره اهلل -عز وجل -وكتبه ال بد أن يقع كما قدره ،وهذا من اإليمان بالقضاء

والقدر.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مسائل القضاء والقدر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املوت.
راوي احلديث :أبو عزة اهلذيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد وأبو داود الطياليس.
مصدر منت احلديث :مسند أيب داود الطياليس.

معاين املفردات:
َ
• قبْض  :موت.
فوائد احلديث:

 .1إثبات إرادة اهلل -تعاىل -ىلع الوجه الالئق به -سبحانه.-
 .2يف هذا احلديث تنبيه للعبد ىلع اتليقظ للموت ،واالستعداد هل بالطاعة ،واخلروج من املظالم ،وقضاء ادلين والوصية بما هل وعليه يف احلرض،
فضال عن اخلروج إىل سفره؛ فإنه ال يدري أين سيكون موته من األماكن.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد اِلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف اِلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه.
مسند أيب داود الطياليس ،أبو داود سليمان بن داود الطياليس ،حتقيق :حممد بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :دار هجر ،مرص ،الطبعة :األوىل1419 ،ه،
1999م.
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األِلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل ملكتبة
املعارف1422 ،ه.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة 1407ه1987 ،م.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد عبد الرؤوف املناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص ،الطبعة :األوىل 1356ه.
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ََ
ََُْ
َْ
ً ََ ْ ُ ُْ َ ً
َ ً
ُ َّ ْ َ َ ْ ُ
ااع ،وإذا َت َق ّر َب َّ
إيل ذ َِرااع تق ّربت مِنه بااع ،وإذا أتاين يم ِيش أتيته
إيل ِشَبا تق َّربت إيله ذِر
إذا تق َّرب العبد
َ ًَ
ه ْر َولة
احلديث :عن أنس بن مالك وأيب هريرة -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيما يرويه عن ربه -عز
ََْ ُ
ت منْ ُه بَ ً
ت إيله ذ َر ً
ُ
ََ َ
ااع ،وإذا َت َق َّر َب َّ َ ً َ َ ْ ُ
ربا َت َق َّر ْب ُ
إيل ش ْ ً
ااع ،وإذا أتاين يميش أتيتُه
إيل ِذرااع تق َّرب ِ
ِ
وجل -قال« :إذا تق َّرب العبد َّ ِ
َ ًَ
ه ْر َولة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
َّ
واإلكرام ،ولكما زاد يف الطاعة زاده يف اثلواب،
اإلثابة ِ
من تقرب إىل اهلل بيشء من الطااعت ولو قليال قابله اهلل بأضعاف من ِ
وأرسع برمحته وفضله ،وهذا اتلفسري ً
بناء ىلع أن احلديث ليس من أحاديث الصفات كما هو مذهب مجع من أهل السنة
واجلماعة املثبتني للصفات ،ومنهم ابن تيمية ،وعند طائفة أخرى إثبات صفة اهلرولة هلل تعاىل دون اخلوض يف كيفيتها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث أنس -ريض اهلل عنه -رواه اِلخاري .
حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ِّ
ْْ
ْ ْ
َ َ
طريف اخلِنرص واإلبهام باتلفريج ال ُمعتَاد.
شربا  :الشرب :ما بني ِ
ذرااع  :اذلراع :هو الساعد إىل املرفق.
ِّ
ً
بااع  :اِلاع :قدر مد ايلدين وما بينهما من اِلدن.
َ ْ
ُ
هرولة  :نوع من العد ِو فيه مسارعة اخلطا.

ُ
عطي الكثري يف مقابلة القليل.
 .1ادلاللة ىلع كرم اهلل عز وجل حيث ي ِ
 .2إثبات صفة امليجء واإلتيان ،وحنن نؤمن بها دون تكييف أو حتريف أو تعطيل أو تمثيل ،ويه صفة ثابتة بالكتاب والسنة.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني ،تأيلف مصطىف سعيد اخلن -مصطىف اِلغا -ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج -حممد أمني لطيف -مؤسسةالرسالة ،بريوت ِ-لنان-الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
 تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه. جمموع الفتاوى ،البن تيمية ،املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة انلبوية ،اململكة العربيةالسعودية ،اعم النرش1416 :ه1995/م.
 بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الالكمية ،تيق ابن تيمية ادلمشيق ،املحقق :جمموعة من املحققني ،جممع امللك فهد لطباعة املصحفالرشيف ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.
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إذا سمعتم الطاعون بأرض ،فال تدخلوها ،وإذا وقع بأرض ،وأنتم فيها ،فال خترجوا منها

ً
َ
احلديث :عن أسامة بن زيد -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :إذا سمعتم الطاعون بأرض فال تدخلوها وإذا وقع بأرض
وأنتم فيها فال خترجوا منها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

إذا نزل وباء بأرض لم يدخلها اإلنسان فال جيوز هل دخوهلا حفاظا ىلع صحته وصحة غريه ،وإذا دخل املرض يف أرض هو فيها
لم جيز هل اخلروج وعليه أن يصرب ىلع قدر اهلل يلكتب هل األجر.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مسائل القضاء والقدر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب الطب.
راوي احلديث :أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• الطاعون  :هو مرض اعم ووباء رسيع االنتشار تفسد به األمزجة واألبدان.
فوائد احلديث:

 .1إذا وقع الوباء يف األرض فإنه ال جيوز لإلنسان أن خيرج منها فرارا منه وأما إذا خرج حلاجة فال بأس.
ْ
 .2اإلسالم وضع قواعد احلَجر الصيح ،فمنع ادلخول ىلع الوباء والفرار منه.
 .3إثبات العدوى وانتشار املرض بإذن اهلل ال بذاته ،فليس األمر كما يعتقد بعض انلاس أن العدوى ويه انتقال املرض حتصل بقوتها دون إرادة
اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. كنوز رياض الصاحلني»،حلمد بن نارص العمار،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. منار القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري تأيلف -محزة حممد قاسم مكتبة دار اِليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد،الطائف  -اململكة العربية السعودية  1410-ـه 1990 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن اِلكري -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا -دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع،بريوت – ِلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
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إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصالة حَّت تَبز ،وإذا اغب حاجب الشمس فدعوا الصالة حَّت تغيب ،وال
حتينوا بصالتكم طلوع الشمس وال غروبها ،فإنها تطلع بني قرين شيطان ،أو الشيطان

احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا َ
ُ
حاجب الشمس
طلع
َ
ُ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
الصالة حَّت تَ ْ ُ
الشمس
تغيب ،وال حتَ َّينُوا بصالتِكم ُطلوع
حاجب الشمس فد ُعوا الصالة حَّت
رب َز ،وإذا اغب
فد ُعوا
ِ
َّ
ُُ ْ
َ
بني َق ْر َ ْ
ين شيطان ،أو الشيطان».
غروبها ،فإنها تطلع
وال

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
يأمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا طلع طرف الشمس اذلي يبدو أوال أن نرتك الصالة حَّت تظهر لكها وترتفع ،وإذا اغب

طرف الشمس أن نرتك الصالة حَّت تغرب باللكية ،ونهانا أن نصيل حني طلوع الشمس وحني غروبها؛ والسبب يف هذا انليه
أن الشمس تطلع وتغرب بني قرين الشيطان ،أي :جانيب رأسه؛ ألنه ينتصب ً
قائما يف وجه الشمس عند طلوعها يلكون رشوقها
بني قرنيه ،فيكون قبلة ملن سجد للشمس ،وكذلك عند الغروبُ ،
فنيه عن الصالة يف ذلك الوقت ليك ال يُتشبه بهم يف العبادة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > اجلن
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

حاجب الشمس  :طرف قرص الشمس األىلع اذلي يبدو ا
أوال.
دعوا  :اتركوا.
تربز  :تظهر.
ُّ
َّ
اتلحني ،وهو طلب وقت معلوم.
حتينوا  :من
َ ْ َْ
قرين شيطان  :جانبا رأسه.

.1
.2
.3
.4
.5

انليه عن الصالة يف األوقات املذكورة.
اإليمان بوجود اجلن والشياطني.
أن الشمس تطلع بني قرين شيطان.
للشيطان رأس ،نؤمن بذلك ،وال نعلم كيفيتها.
انليه عن التشبه بالكفار.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ (الاكشف عن حقائق السنن) ،رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،املحقق :د .عبد احلميدهنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف اِلاز  -مكة املكرمة  -الرياض ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
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ُ ي ُ ْ َ ُ ًّ َ ْ َ ًّ
َ ُ َ
َُْ َ َ
امة َد َف َع ُ
ك م َِن انلَّ
ار
ك
ِاك
ف
هذا
فيقول:
ا،
ِي
ن
ا
ْص
ن
أو
ا
ِي
د
و
ه
ي
م
ل
س
م
ُك
إىل
اهلل
إذا اكن يوم ال ِقي
ِ
ِ
ٍ
ِ

احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :إذا اكن ُ
يوم القيامة دفع ُ
اهلل إىل لك مسلم يهوديا أو
َ ُ َ
نرصانيا ،فيقول :هذا فِاككك من انلار».
ٌ
ويف رواية« :ييجء َ
أمثال اجلبال يغفرها اهلل هلم».
بذنوب
يوم القيامة ناس من املسلمني
ِ
ٍ
درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
َ َّ َ َ ْ ٌ
ُ ِّ َ َ َ ْ ٌ
َ َ ََ
َّ َ ُ ْ
َّ َ َ َ َ ُ
َمعنَ ُاه َما َج َ
المؤ ِم ُن ِإذا دخل اجلَنة خلفه
ار ،ف
انل
يف
ل
زن
م
و
،
ة
ن
اجل
يف
ل
زن
م
د
ح
أ
لك
ل
«
عنه:
اهلل
ريض
هريرة
يب
اء يف حديث أ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ َ
َ
ْ
َ َ َ ُ َ
َ ُ َ َّ َ
َّ ُ ُ ْ َ ٌّ َ َ
َّ
ك ُكنْ َ
ت ُم َع َّر ًضا ِ ُدل ُخول َّ
الاكفِ ُر يف َّ
ارَ ،وهذا فِاككك؛ ألن اهلل ت َعاىل،
انل
أن
»:
ك
ك
اك
ف
«
ومعىن
»
ه
ر
كف
ب
ك
ل
ذل
ق
ح
ت
س
م
ه
ألن
؛
ار
انل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ َّ َ َ ً َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ
للم ْسلم َ
عىن الف َاكك ُ
اروا يف َم َ
ار ب ُذنُوبه ْم َو ُك ْفره ْمَ ،ص ُ
الك َّف ُ
ني ،واهلل أعلم".
ا
ه
ل
خ
د
ا
إذ
ف
ا،
ه
ؤ
ل
م
ي
ا
د
ار عد
ِِ
ِ
ِِ
ِ ِِ
قدر للن ِ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني،

معاين املفردات:
• فاككك  :الفاكك :اتلخليص.
فوائد احلديث:

 .1أن اهلل يغفر ذنوب املسلمني بفضله ويسقطها عنهم ،ويضع ىلع الكفار مثلها بكفرهم وذنوبهم ،فيدخلهم انلار بعملهم؛ ألن الكفار هم
العاملون بمعصية اهلل وادلاعون هلا اغِلا.
 .2ترشيف اهلل عز وجل هلذه األمة.
 .3هوان ايلهود وانلصارى اذلين حرفوا الكم اهلل ،وقتلوا رسله ،وذللك هم قرابني يُفتدى بهم املسلمون.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه-
2007م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت..
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ُ َ ُ ْ َ ْ َُْ
َّ َ َ ْ ُ
َ ْ
ُُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ
ُ ْ
ُ
كن ينظر إىل قلوبِكم وأعمال ِكم
إن اهلل ال ينظ ُر إىل أجسامِكم ،وال إىل صو ِركم ،ول ِ

ُ َ ْ َ
ً َّ
ْ
ُْ
ُ
ُْ
كمَ ،ولكن ينظ ُر إىل
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن اهلل ال ينظ ُر إِىل أج َسا ِمك ْم ،وال ِإىل صو ِر
قُلُوب ْ
كم وأعمالكم».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إن اهلل ال يثيبكم وال جيازيكم ىلع أجسامكم وصوركم وال حيصل لكم القرب منه سبحانه بذلك ،ولكن حتصل

املجازاة ىلع ما يف قلوبكم من اإلخالص والصدق وىلع األعمال الصاحلة اليت تقومون بها

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرب والصلة  -املراقبة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
• الينظر إىل أجسامكم وال إىل صوركم  :أي ال يثيبكم عليها ،ألن األجر واثلواب متعلق بعمل اإلنسان.

فوائد احلديث:

 .1االعتناء حبال القلب وصفاته ،وتصحيح مقاصده ،وتطهريه عن لك وصف مذموم.
 .2ثواب األعمال يكون بما انعقد عليه القلب من إخالص وحسن نية.
 .3االعتناء بإصالح القلب وبصفاته مقدم ىلع عمل اجلوارح ،ألن عمل القلب هو املصحح لألعمال الرشعية وال يصح العمل من الاكفر.
 .4مسؤويلة الفرد ىلع نيته وعمله ،وهذا ما حيمله ىلع تصويب العمل القليب للك ما يريض اهلل ورسوهل.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من اِلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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َْ َ ُ ْ َ ْ َْ ُ
َّ
َ ُ ْ
إن اهلل ينهاكم أن حتلِفوا بِآبائ ِكم

َْ ُ َ
َ َ
ُ
َّ
احلديث :عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال :قال َر ُسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم« :-إن اهلل ين َهاك ْم أن
َْ ُ
حت ِلفوا بِآبَائِكم».
َ
ْ
َْ ْ
َوملسلم« :ف َمن اكن َحا ِلفا فليَح ِلف ِباهلل أو ِ َيلص ُمت».
ً
ََْ َْ َ ً
َ
ْ
َويف ر َوايَة قَ َال ُع َم ُر -ريض اهلل عنه -قال« :فَ َواهلل ما َحلَ ْف ُ
ت بِ َها منذ َس ِمعت َر ُسول اهلل ينىه عن َها ،ذاكرا َوال آثِرا».
ِ ِ ٍ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ًَ
ُ
َْ ُ َ ََ َ
اداهم َّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -را ِفعا
عمر -ريض اهلل عنه -وهو حي ِلف بِأبيه فن
س ِمع
ََ
َ ُ
ََْ ُ ْ َ ْ َْ ُ
َ ْ َ َّ
َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأصبحوا ال حي ِلفون إال
ول ا ِ
صوته«:إن اهلل ينهاكم أن حت ِلفوا بِآبائِكم» فامتثل الصحابة أمر رس ِ
ُ ِّ ً
ً
َ
ُ
َّ
باهللَّ ،
حَّت ذكر ُع َم ُر أنه لم حي ِلف بغري اهلل منذ َسمع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم – ينىه عن ذلك ،ال متعمدا وال نا ِقال
بغري اهلل .
غريه ِ
حل ِلف ِ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
ََ
ْ َ َّ َ
ات.
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األد ِب  -الكفار ِ
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ
ْ
• ِيلَص ُمت  :ليَ ْسكت.
ً
ً
• ذا ِكرا  :اع ِمدا.
ً
ً
َّ َ ََ
َْ
ريي أنه حلف بها.
• آثِرا  :حا ِكيا عن غ ِ

فوائد احلديث:

َّ
َّ
 .1حتْ ُ
اعدات اجلَا ِه ِلي ِة
وخص احل ِلف بِاآلباء ألنه من
بغري اهلل
ريم احل ِلف
ِ
ِ
َ
َ
َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َّ
َ َ
ت فإن هذا أسلم هل.
َ .2م ْن أ َراد احل َ ِلف بغري اهلل فليلزمِ الصم
ُ
َ
ْ َ
َ
َْ
يلة ُع َمر-ريض اهلل عنه -ب ُ ْ
رس َع ِة ام ِتث ِاهل َو ُح ْس ِن فه ِم ِه وت َو ُر ِعه.
 .3ف ِض
َِ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ ْ ْ ْ
ُ َُ
ْ
ُ
ْ َ
صورة املمنُ ِ َ ْ
َ
ريه لي َس َعليْه َش ٌء.
ورته
ان ما ص
 .4املبالغة يف االح ِتي ِ
وع رشاع ألن ِ
اط وأن ال جي ِري ىلع اللس ِ
احلايك عن غ ِ

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق)1422 ،ه صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادراألرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
 تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه
 -اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
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َّ
َ َ َ َ َّ َ
َ ْ َ َّ َ َ َ ْ
َّ
َ
ُ
ني كما بني السماء واألرض
إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهِدين يف سبِيل اهلل ما بني ادلرجت ِ

َّ
َ َ َ َ َ َّ َ
َّ
أعدها
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن يف اجلنة مائة درجة
َ ْ َ َّ َ َ َ ْ
َ
ُ
ني كما بني السماء واألرض».
اهلل للمجا ِهدين يف س ِبيل اهلل ما بني ادلرجت ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ َّ
أعد هلم يف اجلنة مائة
خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث عن فضل املجاهدين يف سبيله وأن اهلل تعاىل قد
َ ْ َ َّ َ َ َ ْ
ني كما بني السماء واألرض.
درجة ما بني ادلرجت ِ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1عظيم ما أعد اهلل للمجاهدين من جزيل اثلواب ورفيع املقامات يف اجلنة.
 .2بيان لعظم اجلنة ،وما فيها من نعيم أعد للمجاهدين يف سبيله.
 .3بيان منازل اجلنة وأنها درجات ،لك امرئ يأخذ ماكنه فيها ىلع قدر عمله.
 .4يف احلديث إشارة إىل أن هذه ادلرجة قد حيصل عليها غري املجاهد ،وذلك إما بانلية أو باألعمال الصاحلة.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.صحيح اِلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،هز
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.-رشح صحيح اِلخارى البن بطال األندليس،حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض الطبعة :اثلانية 1423 ،ـه2003 -م.

الرقم املوحد)3624( :

163

َ َْ ُ
َ ُْ
ُ
َ ْ َُ
ُ َ َّ ُ َ
ُّ
إن اذلين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ،يقال هلم :أحيوا ما خلقتم

احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن اذلين يَ ْصنَ ُعون هذه ُّ
الصور
َ َْ
َ ْ
ُ َّ َ
ي َعذبُون يوم القيامة ،يُقال هلم :أحيُوا ما خلقتُم».

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ْ
ْ
أن اذلين يصنعون ُّ
ًّ
ً
فوتوغرافيا -مما هل روح ،كتصوير آديم أو حيوان ،وسواء
تصويرا
الصور -سواء اكنت الصورة حنتًا أو رس ًما أو
َ ْ
اكنت الصورة ممتهنة أو غري ممتهنة ،فإنهم يُعذبون بفعلهم ذلك يوم القيامة؛ ملضاهاتهم خلق اهلل -تعاىل ،-ويقال هلم" :أحيُوا"
أوجدوا فيها الروح كما أوجدتم اجلَسد "ما َخلَ ْقتُم" ما صورتم من ُّ
الصور املشابهة خللق اهلل -تعاىل ،-فإذا كنتم قد شابهتهم

خلق اهلل -تعاىل -يف الصورة ،فابعثوا فيها الروح ،وهذا من باب اتلهكم واتلقريع واتلوبيخ.
ُ ِّ
ويف الصحيحني من حديث ابن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-من َّ
صور صورة يف ادلنيا لكف
ِّ
أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ،وليس بنافخ) ،ويف رواية اِلخاري( :من صور صورة فإن اهلل ُم َعذبه حَّت ينفخ فيها الروح).

قال انلووي -رمحه اهلل" : -قال العلماء :تصوير صورة احليوان حرام شديد اتلحريم ،وهو من الكبائر؛ ألنه متوعد عليه بهذا
الوعيد الشديد املذكور يف األحاديث ،وسواء صنعه بما يمتهن أو بغريه ،فصنعته حرام بكل حال؛ ألن فيه مضاهاة خللق اهلل

-تعاىل."-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• ُّ
الصور  :صور ذات ُّ
الروح.
َ
َ
َ ْ
ْ
حيُوا ما َخل ْقتُم  :اجعلوا ً
روحا ملا َصنَعتُم ُمشابِها خللق اهلل -تعاىل.-
•أ

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

انليه الشديد واتلحريم األكيد لصنع ُّ
الصور ،وهو مقصور ىلع ذوات األرواح.
ً
ً
حتريم اتلصوير بكافة أشاكهل ،سواء اكن يدويا أو فوتوغرافيا؛ ألن َّ
انلص مطلق ،فال خيصص إال بديلل ،فاتلصوير الفوتوغرايف الشميس من
أنواع اتلصوير املحرم ،فهو واتلصوير عن طريق النسيج والصبغ باأللوان والصور املجسمة سواء يف احلكم ،واالختالف يف وسيلة اتلصوير
وآتله ال يقتيض اختالفا ً يف احلكم ،وكذا ال أثر لالختالف فيما يبذل من جهد يف اتلصوير صعوبة وسهولة يف احلكم ً
أيضا ،وإنما املعترب
الصورة فيه حمرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد.
أن من يصنع ُّ
الصور ُي َع َّذب بها يوم القيامة ،ويأمرهم أمر تعجزي بنفخ الروح فيما َّ
صوروا ،وأىن هلم ذلك.
ً
ً
إذا اقتضت احلاجة إىل اتلصوير يف اتلعليم أو تشخيص املرض وحنو ذلك ،فإن يف األمر سعة ،لكن برشط أال تتخذ هدفا ،واغية يف ذاتها ،فإن
َ ِّ ُ َ
المبَاهاة واملتعة باتلصوير فذلك حرام.
الرضورات تبيح املحظورات ،والرضورة تقدر بقدرها ،فما جاوزها إىل حد
علة حتريم الصور يه مضاهاة خلق اهلل -تعاىل.-
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
رشح صحيح اِلخاري ،تأيلف :يلع بن خلف املشهور بابن بطال ،حتقيق :يارس بن إبراهيم ،انلارش :مكتبة الرشد ،الطبعة :اثلانية 1423 ،ـه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
صحيح اِلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـه
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم  ،انلارش :مكتبة دار اِليان  ،اعم النرش 1410 :ه.
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إن الرحم شجنة آخذة حبجزة الرمحن ،يصل من وصلها ،ويقطع من قطعها

َ
ً َّ َّ َ ْ َ ٌ
ُ
ٌ ُ ْ
ُ
ج َز ِة َّ
ويقطع
محن ،يَ ِصل َمن َو َصلها،
الر
حب
آخذة
ة
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :إن الر ِحم ِشجن
ِ
َ
َمن ق َط َعها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُّ
َّ
الر ِحم هلا تعلق باهلل -عز وجل ،-فقد اشتُ َّق اسمها من اسم الرمحن ،وهذا احلديث يف اجلملة من أحاديث الصفات ،اليت نص
األئمة ىلع أنه يُمر كما جاء ،وردوا ىلع من نىف موجبه ،واحلُجزة ىلع ذلك من الصفات اليت جيب اإليمان بها من غري حتريف
وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل ،فنؤمن بأن الرحم ويه القرابة تعتصم بها ،وأن اهلل عز وجل يصل من وصلها ،ومن

قطع رمحه ولم يصل قرابته ،قطعه اهلل ،ومن قطعه اهلل فهو املقطوع مع عدو اهلل الشيطان الطريد الرجيم ،ولو أراد اخللق لكهم

صلته ونفعه ،لم يفده ذلك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرب والصلة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند اإلمام أمحد.

معاين املفردات:
• َّ
الر ِحم  :القرابة.
ْ
• ِشجنة  :قرابة مشتبكة اكشتباك العروق.
ْ
• ُحجزة  :أصل احلجزة :موضع شد اإلزار ،ثم قيل لإلزار حجزة للمجاورة.
فوائد احلديث:

 .1الرحم اشتق اسمها من اسم الرمحن فلها به تعلق.
َّ
 .2اإليمان بأن احلُجزة واحلقو صفتان ذاتيان خربيتان ثابتتان بالسنة الصحيحة ،نؤمن بها من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال
تمثيل.
ًّ
ً
َّ
 .3جعل اهلل -تعاىل -للر ِحم حقا عظيما ،وأن وصلها من أكرب أفعال الرب ،وأن قطعها من أكرب املعايص.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي  -حممود حممد الطنايح.
خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلار
انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية – بريوت.
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل ،ملكتبة املعارف.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.
َّ َّ
السقاف دار اهلجرة الطبعة  :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م.
صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد القادر
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إن الشمس لم حتبس لَع برش إال يلوشع يلايل سار إىل بيت املقدس

َ
َّ
ُْ
َ
الشمس لم حتبَس ىلع برش إال يلُوشع يلايل سار
احلديث :عن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :إن
َْ
المق ِدس».
إىل بيت

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ما حبس اهلل الشمس عن جريها يف فلكها ىلع برش قط إال ىلع يوشع بن نون -وهو فَّت موىس اذلي سافر معه إىل اخلرض-

حني سار إىل بيت املقدس ،وذلك أنه خىش غروبها قبل دخوهل ،واكن ذلك ايلوم يوم اجلمعة ،ولو غربت الشمس دلخل يوم
السبت والقتال فيه حرام ،فقال للشمس :أنت مأمورة وأنا مأمور ،امهلل احبسها .فوقفت هل حَّت دخل بيت املقدس.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد ،وأصله يف الصحيحني.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:
ُْ
• حتبَس  :تقف ،وقيل :هو بطء حركتها.
فوائد احلديث:

 .1يف احلديث فضيلة ظاهرة يلوشع بن نون -عليه السالم.-
 .2أن خرب رد الشمس ىلع يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -غري صحيح ،ولم يقل( :ورجل يكون بعدي من أميت) وحنو ذلك ،إضاقة إىل أن
املعول عليه صحة اخلرب ولم يصح.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى – مرص ،الطبعة :األوىل.
َّ
َّ
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسِّن ،الكحالين األمري الصنعاين ،املحقق :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم،
انلارش :مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل ،ملكتبة املعارف.
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ً
إن الشيطان يلخاف منك يا عمر ،إين كنت جالسا ويه ترضب فدخل أبو بكر ويه ترضب ،ثم دخل يلع
ويه ترضب ،ثم دخل عثمان ويه ترضب ،فلما دخلت أنت يا عمر ألقت ادلف

َ
احلديث :عن بريدة -ريض اهلل عنه ،-قال :خرج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بعض َمغازيه ،فلما انرصف
ِّ
َ
ُّ ِّ
ٌ
ْ
ُ ََ ْ ُ ْ
َ ْ
َّ
إن َر َّدك ُ
ُ
وأتغىن ،فقال
بادلف
أرضب بني يديْك
اهلل سال ِ ًما أن
سوداء ،فقالت :يا رسول اهلل إين كنت نذرت
جاءت جارية
َّ
ََ
ْ
َ ََ ْ َ ْ
رضب ،فدخل أبو بكر ويه
ت
ت
ل
ع
فج
».
فال
وإال
فارضيب،
كنت نذ ْر ِت
هلا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن
ِ
ِ
ِ
ُّ َّ
َ
ْ
ٌّ
ادلف حتت اس ِتها ،ثم ق َعدت عليه،
فألقت
ترضب ،ثم دخل عمر
ِ
ترضب ،ثم دخل عثمان ويه ِ
ترضب ،ثم دخل يلع ويه ِ
ِ
َ
ِّ
ُ
َّ
َ
ُ
ً
َ
ترضب ،فدخل أبو
فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن الشيطان يلخاف منك يا عمر ،إين كنت جالسا ويه ِ
ُّ َّ
يلع ويه ترضب ،ثم دخل عثمان ويه ترضبَّ ،
َ
بكر ويه ترضب ،ثم دخل ٌّ
ألقت ادلف».
دخلت أنت يا عمر
فلما
ِ
ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
منترصا جاءته جارية سوداء فقالت هل :يا رسول اهلل ،إين
سالما
ملا رجع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من بعض غزواته
ُ
َ
َّ
ِّ
ردك اهلل من غزوتك ً
ً
منصورا أن أرضب قدامك ويف حضورك بادلف وأغِّن .فقال هلا رسول اهلل -صىل
سالما
كنت نذرت إن
نذرت فأويف بنذرك وارضيب بادلف ،وإن لم تكوين نذرت فال تفعيل .فجعلت ترضب بادلف،
اهلل عليه وسلم :-إن كنت
ِ

فدخل أبو بكر ويه ترضب ،ثم دخل يلع ويه ترضب ،ثم دخل عثمان ويه ترضب ،فلما دخل عمر ألقت ادلف حتتها ،ثم
ً
قعدت عليه؛ لتسرته عن عمر هيبة هل وخوفا منه ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-إن الشيطان يلخاف منك يا عمر،
ً
جالسا ويه ترضب ،فدخل أبو بكر ويه ترضب ،ثم دخل يلع ويه ترضب ،ثم دخل عثمان ويه ترضب ،فلما
إين كنت
دخلت أنت يا عمر ألقت ادلف حتتها ،ثم قعدت عليه.

وحتريم املعازف مما أمجع عليه العلماء ودلت عليه نصوص كثرية ،ويستثىن منها الرضب بادلف يف املناسبات للنساء،

اكألعراس والعياد ،وما ورد يف هذا احلديث ،وهو قدوم الغائب العزيز.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املغازي  -املعازف  -انلذر.
َ
راوي احلديث :بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األ ْسلَ ِ ا
يم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

ً

ً
ادلف  :هو ما يُ َّ
• ُّ
طبل به ،واملراد به ادلف اذلي اكن يف زمن املتقدمني ،وأما ما فيه اجلالجل ،فينبيغ أن يكون مكروها اتفاقا.

فوائد احلديث:

 .1أن الوفاء بانلذر اذلي فيه قربة واجب والرسور بمقدمه -صىل اهلل عليه وسلم -قربة.
 .2أن األصل يف الرضب بادلف والغناء أنه من باب اللهو وأنه جير إىل ما ال يرىض فعله ،ويستثىن استعمال ادلف يف بعض املناسبات ،اليت جاء
ادليلل جبواز استعماهل فيها اكألعراس ،وأيام األعياد ،واستعمال ادلف يف قدوم الغائب الكبري كما يف هذا احلديث.
 .3أن صوت املرأة ليس بعورة إذ لو اكن عورة ما سمعه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأقر أصحابه ىلع سماعه ،وحيرم اإلصغاء إيله عند خوف
الفتنة.
 .4فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتيض أن الشيطان ال سبيل هل عليه.
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املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
 مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية – بريوت. طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب ،أبو الفضل زين ادلين عبد الرحيم بن احلسني العرايق الطبعة املرصية القديمة. الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 - 1422 ،ه. -فتاوى نور ىلع ادلرب ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني[ ،الكتاب مرقم آيلا].
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ْ
َ
ي َ
َّ ْ
جلبت
إن ال ِعيافة والطرق والطرية مِن ا ِ

احلديث :عن قَب َ
يصة بن ُخمَارق -ريض اهلل عنه -أنه سمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول«:إن العيَافةَّ ،
والط ْرق،
ِ
ِ
ِ
ْ
ِّ َ
اجلبت».
والطرية من ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ملا اكن املسلمون يف أول اإلسالم ىلع جانب كبري من اعدات اجلاهلية ُ
الـم َ َ
رت ِّسبَة من املايض يف أذهانهم رشع اإلسالم يف
َ َ َ
تطهريهم من تلك اخلُرافات اليت ال ت َ ْستَند إىل ديلل رشيع ،وال ا
حجة عقلية سليمة ،وال جتربة صادقة ُمشاهدة ،ومن ذلك:
ِ
ِ
َ ْ
َ
َ
َ
ُّ
َّ
ا
ْ
ا
ِّ
«ال ِعيَافة» اليت يه زجر الطري واتلفاؤل أو التشاؤم بأسمائها وأصواتها وممرها ،و«الطرق» وهو اخلط يف الرمل ،وريم احلىص
ِّ ْ
الط َرية» اليت يه التشاؤم بيشء مريئ أو مسموع ،وقد ا
حر أو الكشف عن الغيب ،و« ِّ
بني رسول اهلل -صىل اهلل
للوصول إىل الس
ِّ ْ
حر؛ ألنها يُ ادىع بها علم الغيب كما يدعيه السحرة ،وقد َّ
تقرر عند املسلمني بأدلة
عليه وسلم -أن هذه اثلالث ِمن الس
ِّ ْ َ ُّ
َّ َ ُّ ُ
ربؤ منه ومن أهله.
السحر وت َعلمه وتعليمه حرام ،جيب اجتنابه ،واتل
رشعية أن استعمال

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > نواقض اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السحر  -اداعء علم الغيب.
راوي احلديث :قَب َ
يصة بن ُخمَارق اله َال ا
يل -ريض اهلل عنه-
ِ ِ ِ
ِ
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

َ ْ
جر ا
الطري ،كما فرسه عوف أحد رواة احلديث.
• ال ِعيافة  :ز
َُ
• َا
الط ْر ِق  :اخلط خي ُّط باألرض ،كما فرسه عوف أحد رواة احلديث ،وهو خط يكون بالرمل والرضب باحلىص للسحر والكشف عن املغيبات.
اجلبْت  :السحر ،وقال احلسن( :اجلبت رنة الشيطان) ،وهذا تفسري للجبت ببعض أفراده ،والرنة :الصوت ،ويدخل فيه لك أصوات املاليه،
• ِ
وأضافه إىل الشيطان ألنه يدعو إيله.
• ِّ
الطرية  :يه التشاؤم بمريئ أو مسموع.

فوائد احلديث:

ِّ
 .1حتريم اداعء علم الغيب؛ ألنه ينايف اتلوحيد.
 .2حتريم ِّ
الط َ َ
رية؛ ألنها تنايف اتلوحيد أو كماهل.
َ
ِّ
َّ
 .3بيان ثالثة من أنواع السحر ويه :ال ِع ِيافة ،والط ْرق ،والطرية.
 .4حتريم السحر.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  ،اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة -
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ حممد بن عبد العزيز القراعوي ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة،
1424ه2003/م.
َ ا
ا
ادلين األِلاين ،انلارش :مكتَبة َ
الرتهيب ،حممد نارص ا
المعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
ضعيف الرتغيب و
  1421ـه 2000 -م.
كتاب اتلوحيد ،لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،حتقيق :دغش.

الرقم املوحد)5939( :
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إن اهلل -تعاىل -يغار ،وغرية اهلل -تعاىل ،-أن يأيت املرء ما حرم اهلل عليه

ََ َ َ ْ
َ
َّ
ََ ُ َ َُ
ً
يت َ
المرء ما َّ
اىل ،-أ ْن يَأ ِ َ
حرم اهلل
رية اهلل -تع
مرفواع« :إِن اهلل -ت َعاىل -يغار ،وغ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
عليه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جاء احلديث يلبني أن اهلل يغار ىلع حمارمه ،يبغض ويكره انتهاك حدوده ،ومن ذلك فاحشة الزنا ،فهو طريق سافل سيِّئ،
َّ
و ِمن َث َّم َّ
حرم اهلل ىلع عباده الزنا ومجيع وسائله ،فإذا زىن العبد ،فإن اهلل يغار غرية أشد وأعظم من غريته ىلع ما دونه من
َ َ
ُ
َّ
َّ
ِّ َ
فإن هذا أعظم وأعظم؛ وهلذا جعله اهلل تعاىل أشد يف الفحش من الزنا.
املحارم ،وكذلك أيضا اللواط ،وهو إتيان اذلكرِ ،

وكذلك أيضا الرسقة ورشب اخلمر ولك املحارم يغار اهلل منها ،لكن بعض املحارم تكون أشد غرية من بعض ،حسب
َّ
َّ
اجلُرم ،وحسب املضار اليت ترتتب ىلع ذلك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد  -الصفات  -حمارم اهلل.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ ٌ
َّ ٌ
ٌ
َََْ
رية املخلوق ،ومن الزمها كراهيته
خربية تليق جبالهل وعظمته ،ال تشبه غ
فعلية
• الغرية  :األنفة هذا يف اللغة ،وأما يف حق اهلل فيه صفة
سبحانه لليشء وبغضه.

فوائد احلديث:

ُ
 .1اتلنفري من ارتكاب املحرمات؛ ألنها ت َسبِّب غضب اهلل -سبحانه وتعاىل.-
 .2إثبات الغرية هلل -تعاىل ،-ىلع الوجه الالئق -سبحانه وتعاىل.-
 .3مراقبة اهلل -تعاىل ،-واخلوف من غضبه وعقوبته إذا انتُ ِهكت حمارمه.

املصادر واملراجع:

تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من اِلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
َّ َّ
السقاف  -دار اهلجرة  -الطبعة :اثلاثلة 1426 ،ـه2006 -م.
صفات اهلل -عز وجل -الواردة يف الكتاب والسنة ،لعلوي بن عبد القادر
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إن اهلل -تعاىل -يقول يوم القيامة :أين املتحابون جباليل؟ ايلوم أظلهم يف ظَل يوم ال ظل إال ظَل

ُ ُّ
َ
َّ
َ َ َ ُ َْ َ َ َ َْ َ ُ َ َ َ
ً
حابُّون ِجبَال ِيل؟ ايلَوم أ ِظل ُهم
مرفواعِ « :إن اهلل تعاىل يقول يوم ال ِقيامة :أين المت
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
َ َّ َّ ِّ
ِّ
ِيف ِظيل يَ ْو َم ال ِظل ِإال ِظيل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ينادي اهلل -جل يف عاله -يوم القيامة يف أهل املوقف فيقول( :أين املتحابون جباليل؟) والسؤال عنهم مع علمه بماكنهم وغريه
من أحواهلم؛ يلنادي بفضلهم يف ذلك املوقفُ ،
وي ِّ
رصح به؛ ِليان عظمته ،واملعىن :أين اذلين حتابوا جلاليل وعظميت ال لغرض
سوى ذلك من دنيا أو حنوها ،ثم يقول -تعاىل( :-ايلوم أظلهم يف ظيل) وإضافة الظل إيله -تعاىل -إضافة ترشيف ،واملراد ظل
ُّ
ٌّ
العرش ،وجاء يف غري رواية مسلم" :ظل عرَش" (يوم ال ظل إال ظيل) أي ال يكون يف ذلك ايلوم ِظل إال ِظل عرش الرمحن.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :توحيد األسماء والصفات  -احلب يف اهلل -تعاىل.-
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ
• ِجبَال ِيل  :أي :حتابوا يف اهلل؛ وألجل عظمته ،ال لغرض من أغراض ادلنيا.
• يف ظيل  :يف ظل عرش اهلل ،وإضافته إىل اهلل إضافة ترشيف.
فوائد احلديث:

 .1إثبات صفة الالكم هلل تعاىل ،وأنه يتلكم بمشيئته بصوت وحرف يُسمع.
 .2اإلشادة بمن يفعل اخلري ،وإبراز ماكنتهم يف املحافل؛ تشجيعا لغريهم ،هذا إذا لم يرتتب ىلع ذلك رضر.
 .3فضل احلب يف اهلل.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن اِلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة 1423 :ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
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إن اهلل -عز وجل -يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدين

َ َ َ
َُ ُ
ُ
َّ
ول يَ َ
"إن َ
وم
اهلل -عز وجل -يق
احلديث :عن أيب هريرة-ريض اهلل عنه-قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
ُ َ ً
َ َ َ َ ِّ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ
َ َ َ ْ َ ََ َ ْ ُ ََْ َُ
ت أن عب ِدي فالنا
دين! قال :يا رب ،كيف أعودك وأنت رب العال ِمني؟! ،قال :أما ع ِلم
ال ِقيام ِة :يا ابن آدم ،م ِرضت فلم تع ِ
َ َ َ َ ِّ َ ْ َ ْ َ
َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ
َُْ َ ْ َ ََ َْْ َُْ َ ََْ ُْ
أط ِع ُمك
مِّن! قال :يا رب ،كيف
م ِرض فلم تعده! أما ع ِلمت أنك لو عدته لوجدتِّن ِعنده! يا ابن آدم ،استطعمتك فلم تط ِع ِ
ُ ٌ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َ
َ َْ
َ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ
أط َعمتَه ل َو َجدت ذلِك
ت أنه استَ ْط َع َمك عب ِدي فالن فلم تط ِعمه! أما ع ِلمت أنك لو
وأنت رب العال ِمني؟! قال :أما ع ِلم
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُْ َ ََ ْ َ
ُ َ ٌ
ْ
َ َ َ َ ِّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
ْ
ِعن ِدي! يا ابن آدم ،استسقيتك فلم تس ِق ِِّن! قال :يا رب ،كيف أس ِقيك وأنت رب العاملني؟! قال :استسقاك عب ِدي فالن
ََ َ
َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ
ت أنك ل ْو َسقيتَه ل َو َجدت ذلِك ِعن ِدي".
فل ْم ت ْس ِق ِه! أما ع ِلم

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :يقول اهلل تعاىل يوم القيامة :يا ابن آدم مرضت فلم

تعدين ،قال :كيف أعودك ،وأنت رب العاملني" ،يعِّن :وأنت لست حباجة إيل حَّت أعودك ،قال :أما علمت أن عبدي فالنا

مرض فلم تعده ،أما إنك لو عدته لوجدتِّن عنده .هذا احلديث ليس فيه إشاكل يف قوهل تعاىل :مرضت فلم تعدين؛ ألن اهلل

تعاىل يستحيل عليه املرض؛ ألن املرض صفة نقص واهلل سبحانه وتعاىل مزنه عن لك نقص ،لكن املراد باملرض مرض عبد
من عباده الصاحلني وأويلاء اهلل سبحانه وتعاىل هم خاصته ،وهلذا قال :أما إنك لو عدته لوجدتِّن عنده ،ولم يقل لوجدت ذلك

عندي كما قال يف الطعام والرشاب ،بل قال :لوجدتِّن عنده ،وهذا يدل ىلع قرب املريض من اهلل عز وجل ،وهلذا قال العلماء:

إن املريض حري بإجابة ادلاعء إذا داع لشخص أو داع ىلع شخص.
ً
قوهل" :يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمِّن" ،يعِّن طلبت منك طعاما فلم تطعمِّن ،ومعلوم أن اهلل تعاىل ال يطلب الطعام نلفسه
لقول اهلل تبارك وتعاىل" :وهو يُطعم وال يُ َ
طعم" األنعام ،14 :فهو غِّن عن لك َشء ال حيتاج لطعام وال رشاب ،لكن جاع عبد
ِ
من عباد اهلل فعلم به شخص فلم يطعمه ،قال اهلل تعاىل" :أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي" ،يعِّن :لوجدت ثوابه عندي
ً
مدخرا لك احلسنة بعرش أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية.
قوهل" :يا ابن آدم استسقيتك" ،أي :طلبت منك أن تسقيِّن فلم تسقيِّن ،قال" :كيف أسقيك وأنت رب العاملني؟" ،يعِّن :لست
ً
يف حاجة إىل طعام وال رشاب ،قال" :أما علمت أن عبدي فالنا ظمئ أو استسقاك فلم تسقه ،أما علمت أنك لو سقيته لوجدت
ً
ُ
إسقاء من طلب منك السقيا فأسقيته جيعلك جتد ذلك عند اهلل مدخرا احلسنة بعرش أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف
ذلك عندي"،

إىل أضعاف كثرية.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
طلبت منك السقيا لعبدي.
• استسقيتك :
ُ
طلبت منك الطعام لعبدي.
• استطعمتك :

فوائد احلديث:

 .1إثبات صفة الالكم هلل -تعاىل.-
 .2احلث ىلع عيادة املريض وإطعام الطعام وبذل املاء ملن حيتاج إيله.
 .3احلسنات ال تضيع ،وأنها عند اهلل بماكن.
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ً

 .4احلديث حجة تبطل عقيدة احللول واالحتاد ،فهو ظاهر يف العيادة واإلطعام واإلسقاء حيث أثبت عبد ومعبود ،ورب ومربوب ،وخالق وخملوق،
ً
ً
تعاىل اهلل عما يصفون علوا كبريا.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من اِلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة  ،الطبعة :األوىل1423 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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إن اهلل اصطىف كنانة من ودل إسماعيل ،واصطىف قريشا من كنانة ،واصطىف بين هاشم من قريش،

واصطفاين من بين هاشم ،فأنا سيد ودل آدم وال فخر ،وأول من تنشق عنه األرض ،وأول شافع ،وأول مشفع

َ
َّ َ ْ
اهلل اص َطىف ِكنانة
احلديث :عن واثلة بن األسقع -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن
َ ِّ ُ َ َ
َ
ُ
ُ ً
ْ
ْ
ْ
من َودل إسماعيل ،واص َطىف قريشا من ِكنانة ،واص َطىف بَِّن هاشم ِم ْن ق َريش ،واص َطفاين ِم ْن بِّن هاشم ،فأنا سيد ودل آدم
َ َّ
َ ْ
وأو ُل شافعَّ ،
وأو ُل َمن تَنْ َش ُّق عنه األرضَّ ،
خرَّ ،
وأول ُمشفع».
وال ف

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ا
ا
يف احلديث أن اهلل -تعاىل -اختار كنانة وفضله ىلع أبناء إسماعيل من العرب ،واختار قريشا وفضلهم ىلع بقية قبيلة كنانة،
ا
ا
ً
حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -وفضله ىلع بِّن هاشم ،فهو -صىل اهلل
واختار بِّن هاشم وفضلهم ىلع بقية قبيلة قريش ،واختار
ً
عليه وسلم -سيد ودل آدم لكهم ،وأعظمهم فضال ،وهو بذلك ال يفخر ىلع أحد ،إنما يبلغ ما أوحاه اهلل إيله ،وهو كذلك -صىل
ُ
اهلل عليه وسلم -أول من يُبعث يوم القيامة ،وأول من يشفع ،وأول من تقبل شفاعته.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل اِليت ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ايلوم اآلخر  -الشفاعة.
راوي احلديث :واثلة بن األسقع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن حبان ،وأصله يف صحيح مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح ابن حبان.

معاين املفردات:
• اصطىف  :اختار ،وصفوة اليشء :خالصه.
• ِكنانة  :قبيلة كبرية من العرب ،أبوهم يسىم كنانة بن خزيمة ،من ذرية إسماعيل -عليه السالم.-
• سيِّد  :السيد هو اذلي يفوق قومه يف اخلري.
َ َّ
ُ
• أول ُمشفع  :أول َمن تقبل شفاعته ىلع اإلطالق يف أنواع الشفااعت.
َ
قبائل العرب.
• ودل إسماعيل  :أي :من
ِ
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سيد ودل آدم ىف ادلنيا واآلخرة ،وأنه -صىل اهلل عليه وسلم -أفضل من مجيع بِّن آدم ومجيع األنبياء واملرسلني،
وإيله يلجأ انلاس مجيعهم يوم القيامة ليشفع هلم يف موقف يوم القيامة.
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أول من يُبعث من قربه وحيرض يف املحرش.
ُ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته يوم القيامة.
ثبوت الشفاعة لغريه -صىل اهلل عليه وسلم -من األنبياء واملالئكة واملؤمنني.
جواز اتلحدث بنعمة اهلل -عز وجل -ىلع عبده؛ إذا أمن بها العجب والفخر ،وخلص من الكرب.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.ُ
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،املؤلف :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ البسيت ،ترتيب :األمري عالء ادلين يلع بن بلبانالفاريس ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل  1408 ،ـه 1988 -م.
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ِ -لنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعةوالنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني اِلواب ،انلارش :دار الوطن– الرياض.
ُ ْ
املفاتيح يف رشح املصابيح ،احلسني بن حممود بن احلسن المظ ِهري ،حتقيق جلنة من املحققني بإرشاف :نور ادلين طالب ،دار انلوادر ،وهو منإصدارات إدارة اثلقافة اإلسالمية  -وزارة األوقاف الكويتية ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.
ََ
ُّ ُّ َ
َّ ُ ُ ِّ ِّ
ا
الملك ،حتقيق :جلنة خمتصة بإرشاف :نور ادلين طالب،
رماين ،املشهور بـ ابن
ويم الك
ين الر
رشح مصابيح السنة لإلمام اِلغوي ،حممد بن عز ادل ِإدارة اثلقافة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.

الرقم املوحد)10859( :

176

ْ ُ ْ ُ
َ ي ْ َ
َ َ
إن اهلل جتَاوز ِيل عن أميت اخلطأ والنسيان وما استك ِرهوا عليه

َ ِّ
َ
ْ ْ ُ
احلديث :عن عبد اهلل ابن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفواعً« :إن اهلل َ َ
جت َ
اوز ِيل عن أميت اخلطأ والن ْسيان وما استُك ِرهوا
عليه».

درجة احلديث :صحيح لطرقه.

املعىن اإلمجايل:

من رمحة اهلل -تعاىل -بهذه األمة أن عفا عن إثم اخلطأ -وهو ما لم يتعمدوه من املعايص -والنسيان للواجبات أو فعل
ً
املحرمات ،لكن إذا تذكر الواجب الحقا أىت به ،وكذلك ما استكرهوا عليه وأرغموا ىلع فعله من املعايص واجلنايات ،فقال
َ َ َ ََ َ َْ ُ
ك ْم يف ِّ
ين ِم ْن َح َر ٍج}.
ادل
تعاىل{ :-وما جعل عليِ
ِ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابن ماجه.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
• جتاوز  :رفع.
• عن أميت  :أمة اإلجابة ،اذلين آمنوا باهلل وبنبيه -صىل اهلل عليه وسلم.-
• اخلطأ  :أن يقصد بفعله شيئا فيصادف غري ما قصد.
• والنسيان  :ضد اذلكر.
• استكرهوا عليه  :محلوا عليه قهرا.
فوائد احلديث:

 .1رفع اإلثم عن املخطىء وانلايس واملستكره.
 .2سعة رمحة اهلل  -ا
عز وجل -ولطفه بعباد ه حيث رفع عنهم اإلثم إذا صدرت منهم املعصية ىلع هذه الوجوه اثلالثة ،ولو شاء اهلل لعاقب من
خالف أمره ىلع لك حال.
 .3فضل اهلل ىلع أمة حممد -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .4من صفات اهلل اتلجاوز ،وهو العفو وترك املؤاخذة.

املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويِّن ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس اِلايباحلليب.
مشاكة املصابيح ،اخلطيب اتلربيزي ،املحقق :حممد نارص ادلين األِلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت  -الطبعة اثلاثلة1985 ،م.ً
اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية  -ومعها :رشح األحاديث اليت زادها ابن رجب احلنبيل ،انلارش :مطبعة دار نرش اثلقافة،اإلسكندرية-الطبعة األوىل1380 ،ه.
رشح األربعني انلووية ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني -دار الرثيا للنرش.الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،من أمايل فضيلة الشيخ عبد الرمحن بن نارص الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض.-اجلامع يف رشح األربعني انلووية ،حممد يرسي ،دار اليرس ،القاهرة -الطبعة اثلاثلة1430 ،ه.
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ً
إن اهلل تعاىل ٌ
طيب ال يقبل إال طيبا ،وإن اهلل أمر املؤمنني بما أمر به املرسلني فقال تعاىل :يا أيها الرسل لكوا
ً
صاحلا
من الطيبات واعملوا

َّ َ َ ِّ ٌ َ َ ْ ُ َّ
َّ
ب ال يقبَل إِال َطيِّبًاَ ،و ِإن
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالِ :إن اهلل طي
َ
َ
ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ ُّ ُ ُ ُ ُ
َ ْ َ ُ َ ً ِّ َ َ ْ َ ُ َ
َ َّ ِّ َ
ون َعليم}ٌ
َ َ َ ُْ ْ َ َ َ َ
احلا ،إِين بِما تعمل
ات واعملوا ص ِ
ِ
اهلل أمر المؤ ِم ِنني بِما أمر بِ ِه المرس ِلني ،فقال{ :يا أيها الرسل لكوا ِمن الطيب ِ
ُ َّ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ
َْ ُ
[املؤمنونَ ]51 :وقَ َال{ :يَا أَ ُّي َها َّ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ِّ َ
السف َر أش َعث
ات َما َر َزقناك ْم} [اِلقرة ]172 :ثم ذكر الرجل ي ِطيل
ِ
اذلين آمنوا لكوا ِمن طيب ِ
َ ْ َ َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ِّ َ َ ِّ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ٌ َ ُ َ ْ
جابُ
احل َ َرامِ  ،فَأَ َّىن ي ُ ْستَ َ
أغرب ،يمد يدي ِه إِىل السماءِ ،يا رب ،يا رب ،ومطعمه حرام ،ومرشبه حرام ،وملبسه حرام ،وغ ِذي بِ
َ َ
ِذللِك؟.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إن اهلل -تعاىل -مزنه عن انلقائص والعيوب ،موصوف بصفات اجلالل واجلمال والكمال؛ فال يتقرب إيله بنفقة أو صدقة من
حرام أو ما فيه شبهة أو بالرديء من الطعام ،وأن اهلل قد أباح للمؤمنني األكل من الطيبات كما أباحه للمرسلني مع العمل

الصالح والشكر هلل ىلع نعمه.

ثم بني الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أن اهلل -سبحانه -كما حيب اإلنفاق من الطيب ،فإنه تعاىل كذلك ال حيب من األعمال
إال طيبها ،وال تطيب األعمال إال باملتابعة واإلخالص.

ثم ذكر -صىل اهلل عليه وسلم -حتذيرا ألمته من احلرام ،فذكر -صىل اهلل عليه وسلم -الرجل يطيل السفر ،أي :يف وجوه
الطااعت من حج وجهاد واكتساب معيشة ،أشعث شعر الرأس ُم َّ
غرب اللون من طول سفره يف الطاعة ،يمد يديه إىل السماء
بادلاعء إىل اهلل واتلرضع إيله واتلذلل بني يديه ،ومع ذلك يبعد أن يستجاب هل ،خلبث كسبه ،حيث اكن مطعمه ومرشبه من

احلرام.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أسباب إجابة ادلاعء وموانعه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري -الرقاق  -آداب ادلاعء.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َّ
مقدس َّ
مزنه عن انلقائص والعيوب.
طيب :
ال يقبل  :من األعمال واألموال.
إال َطيابًا  :وهو من األعمال ما اكن خايلا من الرياء والعجب ،وغريهما من املفسدات ،ومن األموال احلالل اخلالص.
بما أمر به املرسلني  :من األكل من الطيبات والعمل الصالح.
أشعث  :جعد الشعر.
ْ
أغرب ُ :مغرب اللون لطول سفره يف الطااعت.
ُ
ا
غذي  :بضم الغني وكرس اذلال؛ أي :تغذى باحلرام احلاصل من فعل غريه.
يمد يديه  :يرفعها بادلاعء إىل اهلل -تعاىل.-
فأىن يستجاب هل  :من أين يستجاب ملن هذه صفته ،واملراد أنه ليس أهال لإلجابة؛ ألن أكل احلرام من موانع إجابة ادلاعء.

اهلل َطيِّ ٌ
 .1من أسماء اهلل تعاىل الطياب ،لقوهل :إ َّن َ
ب وهذا يشمل طيب ذاته ،وأسمائه ،وصفاته ،وأفعاهل ،وأحاكمه.
ِ
 .2كمال اهلل  -ا
عز وجل -يف ذاته ،وصفاته وأفعاهل ،وأحاكمه.
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

.12

َ َ ُ َّ
إال َطيِّبَاً" فالعمل اذلي فيه رشك اليقبله اهلل  -ا
اهلل -تعاىل -ا
عز وجل-؛ ألنه ليس بطيب،
غِّن عن اخللق فال يقبل إال الطيب ،لقوهل" :اليقبل
ا
ا
ا
وكذا اتلصدق باملال املرسوق ال يقبله اهلل ألنه ليس بطيب ،واتلصدق باملحرم لعينه ال يقبله اهلل ألنه ليس بطيب.
ً
َ َ ْ َ ُ َّ َ ِّ َ ً
تقسيم األعمال إىل مقبول ومردود ،لقول" :ال يقبل إِال طيبا" فنيف القبول يدل ىلع ثبوته فيما إذا اكن طيبا ،وهذا َشء ظاهر.
األمر بإخالص العمل هلل -عز وجل.-
ُ
الرسل -عليهم الصالة والسالم -يُؤمرون وينهون.
خمتص
األصل استواء األنبياء مع أممهم يف األحاكم الرشعية ،إال ما قام ادليلل ىلع
بهمَ َ َ .
أنه َ
َّ
ُ َ ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
استعمال ما يشجع ىلع العمل ،وجهه :قول انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ " :-إن اهلل أمر المؤمنني بِما أمر بِ ِه المرس ِلني" ،فإذا علم املؤمن أن هذا
ا
من مأمورات املرسلني فإنه َّ
ويتشجع ىلع االمتثال.
يتقوى
تكريم املؤمنني خبطابهم بوصف اإليمان.
اتلوسع يف احلرام يمنع قبول العمل وإجابة ادلاعء.
من أسباب إجابة ادلاعء أربعة أشياء :أحدها :إطالة السفر ملا فيه من االنكسار اذلي هو من أعظم أسباب اإلجابة .اثلاين :رثاثة اهليئة ،ومن
ثم قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم": -رب أشعث أغرب ذي طمرين مدفوع باألبواب لو أقسم ىلع اهلل ألبره" .اثلالث :مد ايلدين إىل السماء
فإن اهلل حيي كريم ،يستيح إذا رفع الرجل إ يله يديه أن يردهما خائبتني .الرابع :اإلحلاح ىلع اهلل بتكرير ذكر ربوبيته ،وهو من أعظم ما
يطلب به إجابة ادلاعء.
استشهاد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالقرآن.

املصادر واملراجع:

ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،إلسماعيل بن حممد بن مايح السعدي األنصاري ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة:
األوىل1380 ،ه.
رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش.
الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض.
اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد اِلايق.
انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
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َ
َ
َّ ُ ً
َ
إن اهلل تعاىل فرض فرائ ِض فال تضيعوها ،وحد حدودا فال تعتدوها ،وحرم أشياء فال تنتهكوها ،وسكت عن
ً
َْ َ ُ
رمحة لكم َ
َ
نسيان فال تبحثوا عنها
غري
أشياء
ٍ

َ
َ
احلديث :عن أيب ثعلبة اخلشِّن -ريض اهلل عنه ،-عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن اهلل تعاىل فرض فرائِض
َْ ُ
ً
َْ َ
ً
َّ
ُ َ
َ
رمحة لكم َ
َ
نسيان فال
غري
أشياء
وسكت عن
فال تضيِّ ُعوها ،وحد ُحدودا فال تعتَ ُدوها ،وحرم أشياء فال تنتَ ِهكوها،
ٍ
َْ َُ
حثوا عنها».
تب

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َّ
قسم -صىل اهلل عليه وسلم -األحاكم إىل فرائض وحدود وحمرمات وحذر من إتيان املحرمات ،وانتهاك احلدود ،وإضاعة
الفرائض ،وذكر قسما أخريا وهو املسكوت عنه من األشياء ،وما ُسكت عنه فال يسأل عنه يف زمن الويح خشية أن حيرم أما
اآلن فلك فعل قد استقر حكمه يف الرشع.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > عموم ادلين اإلساليم
َ ََْ
َ
ُ َْ
اهلل عنه-
راوي احلديث :أبو ثعلبَة اخلُش ِِّن -ريض
اتلخريج :رواه ادلارقطِّن واحلاكم واِليهيق وقال :موقوف.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
• فرائض  :ويه ما أوجبه اهلل ىلع عباده ،وألزمهم القيام به.
• فال تضيعوها  :بالرتك أو اتلهاون فيها ،بل قوموا بها كما فرض عليكم.
• وحد حدودا  :ويه مجلة ما أذن اهلل يف فعله ،سواء اكن ىلع طريق الوجوب أو انلدب أو اإلباحة.
• فال تعتدوها  :فال جتاوزوا ما حد لكم من الواجبات واملباحات فتقعوا يف املحرمات.
• فال تنتهكوها  :ال تتناولوها وال تقربوها.
• وسكت عن أشياء  :وسكت عن أشياء فلم حيكم فيها بوجوب وال حل وال حرمة.
• رمحة لكم  :بعدم حتريمها حَّت يعاقب ىلع فعلها ،وعدم إجيابها حَّت يعاقب ىلع تركها.
• غري نسيان  :ألحاكمها قال تعاىل( :ال يضل ريب وال ينىس).
• فال تبحثوا عنها  :ال تفتشوا عنها ،ألن ذلك ربما يفيض إىل اتللكيف الشاق.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12
.13

وجوب اإليمان بالرشع.
إثبات أن األمر هلل  -ا
عز وجل -وحده.
الرشع أمر ونيه وإباحة.
ا
وجوب املحافظة ىلع فرائض اهلل -عز وجل ،-مأخوذ من انليه عن إضاعتها ،فإن مفهومه وجوب املحافظة عليها.
ً
اهلل  -ا
عز وجل -حد حدودا ،بمعىن أنه جعل الواجب بينًا واحلرام بينًا.
َ
َ
َ
َ
حتريم تعدي حدود اهلل ،لقوهل" :فال تعتَدوها".
ً
ويغرب ً
ا
ً
اعما ،وال جيوز أن نزيد ىلع مائة جدلة ،ونقول
بكرا فإنه جيدل مائة جدلة
ال جيوز جتاوز احلد يف العقوبات ،فالزاين مثال إذا زنا واكن
ً
جيدل مائة ومخسني مثال ،فإن هذا حمرم ،وكذلك ال جيوز انلقص عنه.
عز وجل بالسكوت ،هذا من تمام كماهل  -ا
وصف اهلل ا
عز وجل َ ،-أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتلكم.
ُ
َ
َ
َ
عز وجل ،لقوهلَ :
حيرم ىلع اإلنسان أن ينتهك حمارم اهلل ا
"ح َّر َم أشيَاء فال تنتَ ِهكوها".
ما سكت اهلل عنه -يف غري العبادات -فلم يفرضه ،ولم حيده ،ولم ينه عنه فهو احلالل.
ال ينبيغ اِلحث عما سكت اهلل تعاىل عنه ورسوهل -صىل اهلل عليه وسلم -يف زمن الويح ،أما اآلن فيبحث عنه ملعرفة حكمه.
َ ًَ ُ
إثبات رمحة اهلل  -ا
محة بِكم" ،ولك الرشع رمحة.
عز وجل -يف رشعه ،لقوهل" :ر
َ
عز وجل ،-لقوهل "غ َ
انتفاء النسيان عن اهلل  -ا
ري نسيَان".

180

 .14إثبات كمال العلم هلل -عز وجل.-

املصادر واملراجع:

ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه.رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش.فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2003/م.الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض.األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس.سنن ادلارقطِّن ،حتقيق :شعيب االرنؤوط وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2004 -م.املستدرك ىلع الصحيحني ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية – بريوتِ ،لنان ،الطبعة :األوىل 1411 ،ـه– 1990م.-السنن الكربى للبيهيق ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :اثلاثلة 1424 ،ـه2003 -م.
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إن اهلل جعل احلق لَع لسان عمر وقلبه

َّ
اهلل َج َعل َّ
إن َ
احلق ىلع لِسان
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :
َْ
َ
أمر ُّ
عمر وقَلْبه» .وقال ابن عمر :ما نَ َزل بانلاس ٌ
قط فقالوا فيه ،وقال فيه عمر ،إال ن َزل فيه القرآن ىلع حن ِو ما قال عمر.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ذكر ابن عمر -ريض اهلل عنهما -يف هذا احلديث أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أخرب أن اهلل أجرى احلق وأظهره ىلع
َ
لسان عمر وقلبه ،وذلك أمر خليق ثابت مستقر هل.
وقال ابن عمر :ما حدث يف انلاس ٌ
أمر يف العهد انلبوي فقال الصحابة يف ذلك األمر برأيهم واجتهادهم ،وقال فيه عمر برأيه
ً
واجتهاده ،إال نزل القرآن موافقا لقول عمر -ريض اهلل عنه.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:
• إن اهلل جعل احلق  :أي :أظهره ووضعه.
فوائد احلديث:

 .1فيه منقبة عظيمة لعمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-وأن اهلل أجرى احلق ىلع لسانه وقلبه.
 .2احلديث فيه كرامة ظاهرة لعمر -ريض اهلل عنه ،-وهو أصل يف إثبات كرامات األويلاء.

املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية – بريوت. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي ،املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دارالعاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
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إن اهلل عز وجل حيي ستري حيب احلياء والسرت فإذا اغتسل أحدكم فليسترت

ً
َ
َّ
رجال يغتسل َ
ُبالرباز بال إزار،
احلديث :عن يعىل بن أمية -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم رأى
ْ
َّ َ َّ َّ َ
َ
احلياء َّ
َ
يي َست ٌ
َ
والسرت؛
ري ،حيب
فص ِعد ال ِمنرب ،فح ِمد اهلل وأثىن عليه ،ثم قال صىل اهلل عليه وسلم« :إن اهلل عز وجل ح ِ ٌّ ِ
فإذا اغتسل ُ
أحدكم فليسترت».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ْ
ً
َ
فحمد َ
اهلل
رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم رجال يغتسل يف الفضاء الواسع عريانا ،فص ِعد انليب صىل اهلل عليه وسلم ال ِمنربِ ،
والسرت؛ فإذا اغتسل ُ
َّ َ َّ َّ َ
احلياء َّ
يي َست ٌ
َ
أحدكم فليسترت» أي :إن من أسماء اهلل
ري ،حيب
وأثىن عليه ،ثم قال« :إن اهلل عز وجل ح ِ ٌّ ِ
تعاىل احليي الستري ،فهو سبحانه حيب احلياء والسرت ،فال ينبيغ ملسلم أن يكشف عورته أمام انلاس إذا اغتسل ،بل جيب
عليه أن يسترت ،وحياؤه تعاىل وصف يليق به ،ليس كحياء املخلوقني ،اذلي هو تغري وانكسار يعرتي الشخص عند خوف
ما يعاب أو يُذم ،بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رمحته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطهارة  -اآلداب.
راوي احلديث :يعىل بن أمية -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
• الرباز  :الفضاء الواسع.
• إزار  :ثوب حييط بانلصف األسفل من اِلدن.
فوائد احلديث:
 .1احليي والستري من األسماء احلسىن.
 .2وجوب االستتار عند الغسل.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،لألِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية  1405ـه1985 -م.
معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
َّ َّ
السقاف دار اهلجرة الطبعة  :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م.
صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد القادر
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إن اهلل عز وجل خلق خلقه يف ظلمة ،فألىق عليهم من نوره ،فمن أصابه من ذلك انلور اهتدى ،ومن أخطأه
ضل ،فذللك أقول :جف القلم لَع علم اهلل

َّ
إن َ
اهلل َّ
عز
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو-ريض اهلل عنهما -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :
َّ
َّ
فمن أصابه من ذلك انلور اهتدىَ ،
وجل خلق َخلْ َقه يف ُظلْمة ،فألَق عليهم من نورهَ ،
ومن أخطأه ضل» ،فذللك أقول:
ِ
َّ
َجف القلم ىلع علم اهلل.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

ا
يبني أن اهلل -عز وجل -خلق اخللق يف ظلمة ،وألَق عليهم شيئا من نوره ،فمن أصابه َشء من ذلك انلور اهتدى
هذا احلديث ِ

إىل طريق اجلنة ،ومن أخطأه ذلك انلور وجاوزه ولم يصل إيله ضل وخرج عن طريق احلق؛ ألن االهتداء والضالل قد جاء
ً
َ
موافقا لعلم اهلل ،وما َحكم به يف األزل ،ال يتغري وال يتبدل ،وجفاف القلم عبارة عنه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مراتب القضاء والقدر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :بدء اخللق  -الصفات.
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

فوائد احلديث:

 .1إثبات صفة انلور هلل -عز وجل.-
 .2اهلداية والضالل من عند اهلل -سبحانه ،-يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
 .3إثبات علم اهلل -عز وجل.-
 .4لك َشء سيكون كتبه اهلل يف اللوح املحفوظ ،ال يتغري وال يتبدل.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي -أبو العال حممد عبد الرمحن املباركفورى -انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت.
فقه األسماء احلسىن -عبد الرزاق العباد -داراتلوحيد -الرياض.
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إن اهلل قال :إذا تلقاين عبدي بشَب ،تلقيته بذراع ،وإذا تلقاين بذراع ،تلقيته بباع ،وإذا تلقاين بباع أتيته
بأَسع

َ َ َّ
َ َ َّ
َ َ َّ ْ ُ
ً َّ َ
بذراع ،وإذا تلقاين
بشرب ،تلقيته ِ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن اهلل قال :إذا تلقاين عبدي ِ
َ َ َّ
بذراع ،تَلَ َّقيْتُه َ
بباع ،وإذا تلقاين بباع أتيتُه بأرسع».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إذا تقرب العبد إىل الرب بمقدار شرب ،تقرب الرب إيله بمقدار ذراع ،وإذا تقرب العبد إىل الرب بأكرث من ذلك ،تقرب اهلل

إيله بأكرث مما تقرب به إيله ،وإذا أىت العبد إىل ربه أتاه اهلل أرسع منه ،والقرب واإلتيان صفتان ثابتتان هلل -عز وجل -نؤمن

بهما من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال تأويل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرقاق.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• ذراع  :جزء ممتد من طرف املرفق إىل طرف اإلصبع الوسط.
• باع  :مسافة ما بني ايلدين إذا امتدت اذلرااعن يمينا وشماال.
فوائد احلديث:
.1

القرب واإلتيان صفتان ثابتتان هلل -عز وجل -نؤمن بهما من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال تأويل.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
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إن اهلل قال :من اعدى يل ويلا فقد آذنته باحلرب ،وما تقرب إيل عبدي بيشء أحب إيل مما افرتضت عليه،
وما يزال عبدي يتقرب إيل بانلوافل حَّت أحبه

َّ
إن َ
اهلل قالَ :من اعدى يل ًّ
ويلا
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-
ُ
َّ
فقد آذنتُه باحلرب ،وما َّ
افرتضت عليه ،وما يزال عبدي يتقرب َّ
إيل عبدي بيشء أحب َّ
تقرب َّ
إيل بانلوافل حَّت
إيل مما
َ
َ
كنت َ
َّ
أحبه ،فإذا أحببتُهُ :
َ
وبرصه اذلي يُبرص به ،ويده اليت يبطش بها ،ورجله اليت يميش بها ،وإن
سمعه اذلي يسمع به،
ُ
ُ َّ
ُّ
َ
َّ
َّ ُ
سألِّن ألعطينه ،ولِئ استعاذين ألعيذنه ،وما ترددت عن َشء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن ،يكره املوت وأنا
َ
أكره مساءته».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ويلا ،فقد آذنته باحلرب» يعِّن :من آذى ًّ
قوهل -تعاىل« :-من اعدى يل ًّ
ويلا هلل تعاىل -وهو املؤمن اتليق املتبع لرشع اهلل تعاىل-
ً
ًّ
حماربا يل بمعاداة أويلايئ.
عدوا ،فقد أعلمته بأين حمارب هل ،حيث اكن
واختذه
َّ
ُ
افرتضت عليه ،وما يزال عبدي َّ
وقوهل« :وما َّ
يتقرب َّ
إيل عبدي بيشء أحب َّ
تقرب َّ
إيل بانلوافل حَّت أحبه»  :ملا ذكر أن
إيل مما
معاداة أويلائه حماربة هل ،ذكر بعد ذلك وصف أويلائه اذلين حترم معاداتهم ،وجتب مواالتهم ،فذكر ما يُ َّ
تقرب به إيله ،وأصل
الوالية القرب ،وأصل العداوة اِلعد ،فأويلاء اهلل هم اذلين يتقربون إيله بما يُ ِّ
قربهم منه ،وأعداؤه اذلين أبعدهم عنه بأعماهلم
املقتضية لطردهم وإبعادهم منهَّ ،
فقسم أويلاءه َّ
املقربني قسمني :أحدهماَ :من تقرب إيله بأداء الفرائض ،ويشمل ذلك فعل
املحرمات؛ ألن ذلك لكه من فرائض اهلل اليت افرتضها ىلع عباده .واثلاينَ :من َّ
َّ
تقرب إيله بعد الفرائض
الواجبات ،وترك

ُّ
اتلقرب بانلوافل أفيض ذلك إىل أن حيبه اهلل.
بانلوافل ،وإذا أدام العبد
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
كنت سمعه اذلي يسمع به ،وبرصه اذلي يبرص به ،ويده اليت يبطش بها ،ورجله اليت يميش بها» واملراد
قوهل« :فإذا أحببتُه:
َّ ً
باتلقرب إىل اهلل بالفرائض ،ثم بانلوافلَّ ،
ُّ
قربه اهلل إيله ،واكن مسددا هل يف هذه األعضاء األربعة؛
بهذا الالكم :أن من اجتهد
ُ ِّ
سدده يف سمعه فال يسمع إال ما يريض اهلل ،كذلك ً
أيضا برصه ،فال ينظر إال إىل ما حيب اهلل انلظر إيله ،وال ينظر
يف السمع ،ي
َّ
َّ
ِّ
إىل املحرم ،ويده؛ فال يعمل بيده إال ما يريض اهلل ،وكذلك رجله؛ فال يميش إال إىل ما يريض اهلل؛ ألن اهلل يسدده ،فال يسىع
َّ
إال إىل ما فيه اخلري ،فهذا هو املراد بقوهل« :كنت سمعه اذلي يسمع به ،وبرصه اذلي يبرص به ،ويده اليت يبطش بها ،ورجله اليت
يميش بها» وليس فيه حجة ألهل احللول واالحتاد اذلين يقولون :إن الرب َح َّل يف العبد أو احتد به ،تعاىل اهلل عن ذلك ًّ
علوا
ً
كبريا؛ فإن هذا كفر عياذا باهلل ،واهلل ورسوهل بريئان منه.
ُ
َّ
ألعيذنَّه» يعِّن أن هذا املحبوب َّ
املقرب إىل اهلل ،هل عند اهلل مزنلة خاصة تقتيض
قوهل« :وإن سألِّن ألعطينه ،ولِئ استعاذين
أنه إذا سأل اهلل شيئًا ،أعطاه إياه ،وإن استعاذ به من َشء ،أاعذه منه ،وإن داعه ،أجابه ،فيصري جماب ادلعوة لكرامته ىلع اهلل
عز وجل.-َ
ُ ُّ
َّ
َ
ُ
وقوهل« :وما ترددت عن َشء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن ،يكره املوت وأنا أكره مساءته» املراد بهذا أن اهلل تعاىل قىض
ىلع عباده باملوت ،كما قال تعاىل{ :لك نفس ذائق ة املوت} واملوت هو مفارقة الروح للجسد ،وال حيصل ذلك إال بألم عظيم
ًّ
جدا ،فلما اكن املوت بهذه الشدة ،واهلل تعاىل قد حتمه ىلع عباده لكهم ،وال بد هلم منه ،وهو -تعاىل -يكره أذى املؤمن
َّ ً
ومساءتهُ ،س ِّيم ذلك ترددا يف حق املؤمن.

قال الشيخ ابن باز -رمحه اهلل:-

والرتدد وصف يليق باهلل -تعاىل -ال يعلم كيفيته إال هو سبحانه وليس كرتددنا ،والرتدد املنسوب هلل ال يشابه تردد املخلوقني
بل هو تردد يليق به سبحانه كسائر صفاته -جل وعال.-

___________________________
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اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرىِّ :
الرقاق.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
• ًّ
ويلا  :ويل اهلل -عز وجل -هو اذلي يتبع رشع اهلل ،قال -تعاىل( :-أال إن أويلاء اهلل ال خوف عليهم وال هم حيزنون ،اذلين آمنوا واكنوا يتقون).
ُ
ُ
• آذنته  :أعلمته.
• يبطش  :يأخذ.
َّ
• استعاذين  :الذ يب وجلأ إيل واعتصم يب.
• ألعيذنَّه ِّ :
أؤمنه مما خياف.
• كنت سمعه اذلي يسمع به ،وبرصه اذلي يبرص به ،ويده اليت يبطش بها ،ورجله اليت يميش بها : ،ومعىن هذا أن اهلل -تعاىل -يسدد هذا الويل
ً
ً
ً
وتسديدا منه -
إخالصا ،وباهلل -تعاىل -استعانة
يف سمعه وبرصه وعمله ،حبيث يكون إدراكه بسمعه وبرصه وعمله بيده ورجله لكه هلل -تعاىل-
سبحانه.-

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

أويلاء اهلل جتب مواالتهم ،وحترم معاداتهم ،كما أن أعداءه جتب معاداتهم ،وحترم مواالتهم.
مجيع املعايص حماربة هلل -عز وجل.-
من ادىع والية اهلل ،وحمبته بغري طاعة اهلل اليت رشعها ىلع لسان رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم ،-تبني أنه اكذب يف دعواه.
َّ
دل احلديث ىلع أنه ال تقدم نافلة ىلع فريضة عند اتلعارض.
األعمال الواجبة من صالة ،وصدقة ،وصوم ،وحج ،وجهاد ،وعلم ،وغري ذلك؛ أفضل من األعمال املستحبة.
إثبات صفة املحبة هلل -عز وجل.-
ً
إذا تقرب اإلنسان إىل اهلل بانلوافل مع القيام بالواجبات فإنه يكون بذلك معانا يف مجيع أموره.
من أراد أن حيبه اهلل ،يقوم بالواجبات ويكرث من اتلطوع بالعبادات ،فبذلك ينال حمبة اهلل ،وينال والية اهلل -تعاىل.-
إثبات عطاء اهلل -عز وجل ،-وإجابة دعوته لويله.
إثبات صفة الالكم هلل -عز وجل -ىلع ما يليق جبالل اهلل -سبحانه.-

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش:
1417ه.
جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع اللكم ،البن رجب احلنبيل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط-إبراهيم باجس ،نرش :مؤسسة الرسالة -
بريوت.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ِ -لنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
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َ
َ
ً
ً
َ َ
َ
إن اهلل َك َت َب احلسنات والسيئات ثم بَ َّ َ
ني ذلك ،فمن ه َّم حبسن ٍة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنة اكملة،
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
أضعاف كثري ٍة
حسنات إىل سب ِعمائ ِة ِضع ٍف إىل
عرش
وإن ه َّم بها فع ِملها كتبها اهلل عنده
ٍ
ٍ
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآهل وسلم -فيما يرويه عن ربه -
َ
ً
فمن َه َّم حبسنة فَلم َ
ني ذلكَ ،
ب احلسنات والسيئات ثم بَ اَ َ
تبارك وتعاىل -قال« :إن اهلل َك َت َ
يعملها كتبها اهلل عنده حسنة
ٍ
ِ
ِ
ً
َ
ْ
َ
ُ َ
َ
أضعاف كثري ٍة ،وإن ه َّم بسيئ ٍة فلم
حسنات إىل َسب ِعمائ ِة ِضع ٍف إىل
عرش
اهلل عنده
اكملة ،وإن ه َّم بها فع ِملها كتبها
ٍ
ٍ
ً
ً
يعملها كتبها اهلل عنده حسنة اكملة ،وإن َه َّم بها فعملها كتبها ُ
اهلل سيئة واحدة».
ِ
َ ٌ
َْ ُ
هلل إال هالِك».
زاد مسلم« :وال يه ِلك ىلع ا ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ُ
يف هذا احلديث العظيم أن اهلم باحلسنة مع احلرص ىلع عملها يُكتب حسنة وإن لم تعمل ،وإذا ُعملت احلسنة فإنها تضاعف
بعرش أمثاهلا إىل أضعاف كثرية ،ومن هم بالسيئة ثم تركها هلل ُكتبت هل حسنة ،ومن عمل سيئة ُكتبت هل سيئة واحدةَ ،
ومن
ُ
هم بالسيئة ثم تركها لم تكتب شيئا ،ولك ذلك يدل ىلع َسعة رمحة اهلل عز وجل ،حيث تفضل عليهم بهذا الفضل العظيم
واخلري اجلزيل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• تبارك  :تعاظم.
• وتعاىل  :تزنه عما ال يليق بكماهل.
• كتب احلسنات والسيئات  :قدرهما يف علمه ىلع وفق الواقع.
• بني ذلك  :للكتبة من املالئكة.
َ
َّ
وترجح فعلها عنده ،ولكن لم يأت معها باملقدور أو بعضه.
• ه َّم  :أرادها
• إىل أضعاف كثرية  :حبسب أسباب املضاعفة مثل الزيادة يف اإلخالص وصدق العزم ،وحضور القلب ،وتعدى انلفع.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10

بيان فضل اهلل العظيم ىلع هذه األمة ،إذ لوال ما ذكر يف احلديث لعظمت املصيبة ،ألن عمل العباد للسيئات أكرث.
احلفظة يكتبون أعمال القلوب ،خالفا ملن قال إنهم ال يكتبون إال األعمال الظاهرة.
ً
ً
ً
إثبات كتابة احلسنات والسيئات وقواع وثوابا وعقابا ،لقوهل" :إن اهلل كتب احلسنات والسيئات".
فرغ منها وكتبت واستقرت ،والعباد يعملون بمشيئتهم ىلع وفق املكتوب عليهم.
احلسنات الواقعة والسيئات الواقعة
قد ِ
َ
"كتَ َ
ب" ،وسواء قلنا إنه أمر بأن يكتب ،أو كتب بنفسه ا
إثبات أفعال اهلل  -ا
عز وجل ،لورود أحاديث أخرى يف ذلك ،مثل قوهل
عز وجل -لقوهل:
صىل اهلل عليه وسلم( :-وكتب اتلوراة بيده) دون تمثيل أو تأويل .ً
ً
عناية اهلل  -ا
عز وجل -باخللق حيث كتب حسناتهم وسيئاتهم قدرا ورشاع.
اعتبار انلية يف األعمال وأثرها.
اتلفصيل بعد اإلمجال من اِلالغة.
اهلم باحلسنة يكتب حسنة اكملة.
فضل اهلل  -ا
عز وجل -ولطفه وإحسانه أن من هم باحلسنة ولم يعملها كتبها اهلل حسنة ،ومن هم بسيئة فرتكها هلل كتبت هل حسنة ،واملراد
باهلم :العزم ،ال جمرد حديث انلفس.

188

املصادر واملراجع:

ً
اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه.
-1
 -2رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش.
 -3فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2003/م.
 -4الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض.
 -5األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.
 -6اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس.
 -7صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
 -8صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
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إن اهلل يلمَل للظالم ،فإذا أخذه لم يفلته

ً
ُْ ُْ
ْ
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن اهلل يلُم ِيل للظالم ،فإذا أخذه لم يف ِلته» ،ثم قرأ( :وكذلك
أخذ ربك إذا أخذ القرى ويه ظاملة إن أخذه أيلم شديد).

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اهلل -عز وجل -يمهل الظالم ويدعه يظلم نفسه؛ حَّت إذا أخذه لم يرتكه حَّت يستويف عقابه،

ثم تال -صىل اهلل عليه وسلم -قوهل -تعاىل( :-وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ويه ظاملة إن أخذه أيلم شديد).

___________________________

اتلصنيف :العقيدة
العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يميل للظالم  :أي :يمهل ويؤخر ويطيل هل يف املدة.
• لم يفلته  :أي:لم خيلصه ولم يرتكه حَّت يستويف عقابه.
• أخذ ربك  :أي :مؤاخذة ومعاقبة ربك ألهلها.

فوائد احلديث:

 .1العاقل ال يأمن من مكر اهلل إذا ظلم ولم يصبه أذى بل يعلم أن ذلك استدراج فيسارع إىل إاعدة احلقوق ألهلها.
ً
 .2يستدرج اهلل الظاملني لزيدادوا إثما فيضاعف هلم العذاب.
 .3خري ما يفرس به احلديث أو القرآن هو الكم اهلل ورسوهل.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. صحيح اِلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه. -مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان القاري -دار الفكر ،بريوت – ِلنان الطبعة األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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إن اهلل حمسن حيب اإلحسان إىل ُك يشء ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،وإذا ذحبتم فأحسنوا اذلبح ،ويلحد
أحدكم شفرته ،ولريح ذبيحته

احلديث :عن شداد بن أوس -ريض اهلل عنه -قال :حف ُ
ظت من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اثنتني قال« :إن اهلل
ِ
ِّ
َّ
َ ََْ
ْ
َ
ُ َّ
ُ
سن ُّ
َ
ُحم ٌ
فأحسنوا ال ِقتلة ،وإذا ذحبتم فأحسنوا اذلبح ،ويل ِحد أحدكم شفرته،
حيب اإلحسان إىل لك َشء ،فإذا قتلتم
ِ
ُ
ولريح ذبيحتَه».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب شداد بن أوس -ريض اهلل عنه -أنه تعلم من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمرين األول :قوهل -صىل اهلل عليه وسلم:-
ِّ
َ
ِّ
سن ُّ
«إن اهلل ُحم ٌ
حيب اإلحسان إىل لك َشء» فمن أسمائه -تعاىل -املحسن ،أي املتفضل املنعم الرحيم الرؤوف ،فهو -سبحانه-

حيب اتلفضل واإلنعام والرمحة والرأفة يف لك َشء .أما األمر اثلاين وهو مرتتب ىلع األمر األول فهو قوهل -صىل اهلل عليه
َّ
ْ
بح ،ويلُح َّد أ ُ
حدكم َش ْف َرتَهُ ،
ولريح ذبيحتَه» أي إذا قتلتم ً
اذل َ
نفسا
فأحسنوا ال ِقتلة ،وإذا ذحبتم فأحسنوا
وسلم« :-فإذا قتلتم
ِ
ِ
ِ
ُ
من انلفوس اليت يُباح قتلها من اكفر حريب أو مرتد أو قاتل أو غري ذلك ،فيجب عليكم أن حتسنوا صورة القتل وهيئته،
ُ
كذلك إذا ذحبتم احليوانات جيب عليكم أن حتسنوا ذحبها بإراحة اذلبيحة وإحداد السكني وتعجيل إمرارها وغري ذلك،
ويستحب أن ال يسن السكني حبرضة اذلبيحة ،وأن ال يذبح واحدة حبرضة أخرى ،وال جيرها إىل مذحبها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اذلبائح.
راوي احلديث :شداد بن أوس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه عبد الرزاق ،وأصل احلديث يف صحيح مسلم ،ولفظه« :إن اهلل كتب اإلحسان ىلع لك َشء »...احلديث.
مصدر منت احلديث :رواه عبد الرزاق ،وأصل احلديث يف صحيح مسلم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ِّ
حمسن  :متفضل ُمن ِعم.
ال ِقتلة  :بكرس القاف :هيئة وحالة القتل.
ُ
حيد  :يسن.
ِ
شفرته  :الشفرة يه ِّ
السكني.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

هذا احلديث من األحاديث اجلامعة لقواعد اإلسالم.
املحسن من األسماء احلسىن.
وجوب اإلرساع يف قتل انلفوس اليت يباح قتلها ىلع أسهل الوجوه.
يستحب أن ال حيد السكني حبرضة اذلبيحة ،وأن ال يذبح واحدة حبرضة أخرى وال جيرها إىل مذحبها.
ينبيغ اإلحسان إىل لك اخللق والرفق بهم والشفقة عليهم.
ٌّ
جيب اإلتقان يف لك األعمال لكن لك حبسبه.
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املصادر واملراجع:

املصنف ،لعبد الرزاق بن همام بن نافع احلمريي ايلماين الصنعاين ،املحقق :حبيب الرمحن األعظيم ،انلارش :املجلس العليم -اهلند ،املكتب
اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية 1403 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.
جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع اللكم ،البن رجب احلنبيل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط-إبراهيم باجس ،نرش :مؤسسة الرسالة-
بريوت.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
 -القواعد املثىل يف صفات اهلل وأسمائه احلسىن للعالمة ابن عثيمني بتحقيق أرشف عبد املقصود طبعة دار أضواء السلف الطبعة األوىل .1416
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إن اهلل هو املسعر القابض ابلاسط الرازق ،وإين ألرجو أن ألىق اهلل وليس أحد منكم يطابلين بمظلمة يف دم
وال مال

ً
َ
ُ
رسول اهللَ ،غ َال ِّ
الس ْع ُر َ
فس ِّع ْر نلا ،فقال رسول اهلل
انلاس :يا
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع :قال
ُ
َّ
ٌ
ُ
اهلل هو ُ
الرازق ،وإين ألرجو أن ألَق َ
إن َ
ُ
أحد منكم يُ ِ ُ
طاِلِّن
اهلل وليس
اِلاسط
الم َس ِّعر القابض
صىل اهلل عليه وسلم« :
مال».
بمظلم ٍة يف دمٍ وال ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ِّ
ارتفعت أسعار السلع يف زمان انليب صىل اهلل عليه وسلم ،فطلب انلاس منه أن حيدد هلم أسعار السلع ،فقال هلم رسول اهلل
ِّ
ُ
ِّ
َّ
ُ
اهلل هو ُ
إن َ
ُ
اِلاسط الرازق» أي :إن اهلل تعاىل هو اذلي يُ َرخص األشياء ويغليها ،وهو
القابض
الم َس ِّعر
صىل اهلل عليه وسلم« :

اذلي يضيق الرزق ىلع من يشاء ويوسعه ىلع من يشاء ،أي :فمن حاول التسعري فقد اعرض اهلل ونازعه فيما يريده ،ويمنع

العباد حقوقهم مما أوالهم اهلل تعاىل يف الغالء والرخص.
ٌ
ثم قال صىل اهلل عليه وسلم« :وإين ألرجو أن ألَق َ
اهلل وليس أحد منكم يُ ِ ُ
مال» وهذا إشارة إىل أن
طاِلِّن بمظلم ٍة يف دمٍ وال ٍ
املانع هل من التسعري خمافة أن يظلمهم يف أمواهلم؛ فإن تسعري السلع ترصف فيها بغري إذن أهلها فيكون ظلما ،لكن إذا تواطأ

اِلاعة مثال من جتار وحنوهم ىلع رفع أسعار ما دل يهم أثرة منهم ،فلويل األمر حتديد سعر اعدل للمبيعات مثال؛ إقامة للعدل
بني اِلائعني واملشرتين ،وبناء ىلع القاعدة العامة ،قاعدة جلب املصالح ودرء املفاسد ،وإن لم حيصل تواطؤ منهم وإنما ارتفع

السعر بسبب كرثة الطلب وقلة العرض ،دون احتيال ،فليس لويل األمر أن حيد السعر ،بل يرتك الرعية يرزق اهلل بعضهم من

بعض ،وىلع هذا فال جيوز للتجار أن يرفعوا السعر زيادة عن املعتاد وال التسعري ،وعليه حيمل هذا احلديث.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اِليوع.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
ََ
• غال  :ارتفع.
• ِّ
سعر  :ضع السعر للسلعة.
ُ َ ِّ
ِّ
ِّ
ويغليها.
املسعر  :اذلي يرخص األشياء
•
• القابض  :من معانيها أنه تعاىل مضيق الرزق ىلع من يشاء.
• اِلاسط  :من معانيها أنه تعاىل ِّ
موسع الرزق ىلع عباده.
• مظلمة  :ظلم.
فوائد احلديث:

 .1فيه ديلل ىلع أن التسعري مظلمة ،وإذا اكن مظلمة فهو حمرم ،إال إذا رأى اإلمام أن التسعري فيه مصلحة ودفع للظلم عن انلاس فيجوز.
 .2اِلاسط والرازق من أسماء اهلل -تعاىل -ويوصف اهلل بالقبض والبسط.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس اِلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل – بريوت.
مشاكة املصابيح ،حتقيق األِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي ،نرش :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :اثلانية1415 ،ه.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية – بريوت.
َّ َّ
السقاف دار اهلجرة الطبعة  :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م.
صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة :علوي بن عبد القادر
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إن اهلل يصنع ُك صانع وصنعته

ُ َّ
ً َّ
َ
إن َ
وصنعتَه».
صانع
يصنع لك
اهلل
احلديث :عن حذيفة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :
ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إن اهلل خلق لك صانع وما يصنعه من الصنااعت ،ويف هذا ديلل ىلع أن أفعال العباد خملوقة ،فاهلل خلق العباد وخلق أعماهلم،

قال ابن تيمية -رمحه اهلل( : -فما من خملوق يف األرض وال يف السماء إال اهلل خالقه سبحانه ،ال خالق غريه وال رب سواه ،ومع
ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته ،وهو سبحانه حيب املتقني واملحسنني واملقسطني ويرىض عن

اذلين آمنوا وعملوا الصا حلات وال حيب الاكفرين وال يرىض عن القوم الفاسقني وال يأمر بالفحشاء وال يرىض لعباده الكفر
وال حيب الفساد ،والعباد فاعلون حقيقة واهلل خالق أفعاهلم ،والعبد هو املؤمن والاكفر والرب والفاجر واملصيل والصائم ،وللعباد

قدرة ىلع أعماهلم وهلم إرادة ،واهلل خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعاىل{ :ملن شاء منكم أن يستقيم} {وما تشاءون
إال أن يشاء اهلل رب العاملني}).

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري( :واهلل خلقكم وما تعملون).
راوي احلديث :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري يف خلق أفعال العباد وابن أيب اعصم يف السنة وابن منده يف كتاب اتلوحيد.
مصدر منت احلديث :خلق أفعال العباد للبخاري.

فوائد احلديث:

 .1أفعال العباد خملوقة.
 .2إثبات صفة الصنع هلل تعاىل ،وهو صنع اكمل ال عيب فيه وحبكمة تامة وال يشبه صنع املخلوقني.

املصادر واملراجع:

خلق أفعال العباد ،ملحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اِلخاري ،املحقق :د .عبد الرمحن عمرية ،انلارش :دار املعارف السعودية – الرياض
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل ،ملكتبة املعارف
السنة  -أبو بكر بن أيب اعصم حتقيق حممد نارص ادلين األِلاين -املكتب اإلساليم – بريوت الطبعة :األوىل1400 ،
كتاب اتلوحيد البن منده -حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه :ادلكتور يلع بن حممد نارص الفقييه ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،دار العلوم
واحلكم ،سوريا  -الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م
َّ َّ
السقاف دار اهلجرة الطبعة  :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م
صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد القادر
جمموع فتاوى ابن تيمية ،ط .جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.
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ً
إن اهلل يقول ألهون أهل انلار عذابا :لو أن لك ما يف األرض من يشء كنت تفتدي به؟ قال :نعم ،قال :فقد
سأتلك ما هو أهون من هذا وأنت يف صلب آدم ،أن ال ترشك يب ،فأبيت إال الرشك

َّ
ً َّ
إن َ
األرض
انلار عذابًا :لو أن لك ما يف
أهل
ألهون
يقول
اهلل
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ
َ ْ
ُ
أن ال ت ُ ْرش ْك يب ،فأبيتَ
َ
ُ
ب آدم،
من َش ٍء كنت ِ
تفتدي به؟ قال :نعم ،قال :فقد سأتلك ما هو أهون ِمن هذا وأنت يف صل ِ
ِ
َّ ِّ
إال الرش َك».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إن اهلل تعاىل يقول ألقل أهل انلار عذابًا يوم القيامة :لو أنك تملك لك ما يف األرض ،أكنت تدفعه تلتخلص من هذا العذاب؟
ُ
ُ
أخذت عليك العهد
طلبت منك شيئا هو أيرس عليك من ذلك ،وأنت يف ظهر أبيك ،حيث
فيقول :نعم .فيقول اهلل تعاىل :لقد

وامليثاق أن ال ترشك يب شيئا ،ولكنك امتنعت وأرشكت يب ،قال اهلل تعاىل( :وإذ أخذ ربك من بِّن آدم من ظهورهم ذريتهم

وأشهدهم ىلع أنفسهم ألست بربكم قالوا بىل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا اغفلني).

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ايلوم اآلخر.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

أهون  :أيرس.
تفتدي  :من االفتداء ،وهو خالص نفسه من اذلي وقع فيه بدفع ما يملكه.
َ ْ
ُصلب  :عظم يف أسفل الظهر.
أبيت  :امتنعت.

 .1إثبات الالكم هلل تعاىل.
 .2أخذ اهلل امليثاق ىلع بِّن آدم وهم يف ظهر أبيهم آدم بعدم الرشك.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
معارج القبول برشح سلم الوصول إىل علم األصول -حافظ احلكيم -املحقق  :عمر بن حممود أبو عمر دار ابن القيم – ادلمام -الطبعة  :األوىل 1410 ،
 ـه 1990 -م.
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َْ
ََ ْ َ ُ
ََ
َّ
َّ ْ َ
الس َحابَ -ف َت ْذ ُك ُر األمر قُ ِ َ
رتق الشيطان السمع،
س
ي
ف
السماء،
يف
يض
وهو
ان
ن
الع
يف
ل
زن
ِ
ِ
إن املالئكة ت ِ
َُْ
ُ َّ
َ َْ
ُ َ
حيه إىل الكهان ،فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنف ِسهم
فيسمعه ،فيو ِ

َ
ْ
ُ َّ
َُ ٌ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالتَ :سأل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أناس عن الكهان ،فقال« :لي ُسوا
َّ
ُ ِّ ُ َ ْ َ
بيشء» فقالوا :يا رسول اهلل إنهم حيَدثونا أحيَانا بيشء ،فيكون َحقا؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-تلك
َ
ُُ
َ ْ
َ ِّ ْ ُ
َ
َ ُ َ
اجل ِِّّن ف َيق ُّرها يف أذ ِن ويلِّه ،ف َيخ ِل ُطون معها مائة ك ِذبَة».
اللكمة من احلق خيطفها ِ
ويف رواية للبخاري عن اعئشة -ريض اهلل عنها :-أنها سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إن املالئكة
َْ
ََ ْ َ ُ
ُ َّ
ََ
َّ َ
َّ ْ َ
ُ
ََْ ُُ
ُ َ
وحيَه إىل الكهان،
رتق الشيطان السمع ،فيسمعه ،في ِ
زنل يف العن ِ
ان -وهو السحاب -فتذ َكر األمر ق ِيض يف السماء ،فيس ِ
ت ِ
َ ْ
ُْ
فيكذبون معها مائة كذبَة من عند أنف ِسهم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن ً
أناسا سألوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن اذلين خيربون عن املغيبات يف املستقبل فقال:
ال تعبأوا بهم وال تأخذوا بكالمهم وال يهمكم أمرهم.

فقالوا :إن قوهلم يوافق الواقع ،كما لو أخربوا عن وقوع أمر غييب يف شهر كذا يف يوم كذا ،فإنه يقع ىلع وفق قوهلم ،فقال -

صىل اهلل عليه وسلم :-إن اجلن خيطفون ما يسمعونه من خرب السماء ،فيزنلون إىل أويلائهم من الكهان فيخربونهم بما سمعوا،
ثم يَضيف هذا الاكهن إىل هذا اذلي سمعه من السماء مائة كذبة.
ومعىن رواية اِلخاري :أن املالئكة تسمع يف السماء ما قىض اهلل تعاىل يف لك يوم من احلوادث ىلع أهل ادلنيا ثم يزنلون يف
ُ َ ِّ
حدث بعضهم بعضا ،فيسرتق الشيطان تلك األخبار ،ثم يزنل بها إىل أويلائهم من الكهان فيخربونهم بما سمعوا،
السحاب في
ثم يضيف الاكهن ىلع ما سمعه مائة كذبة وأكرث.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > مسائل اجلاهلية
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليها.
الرواية اثلانية :رواها اِلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• الك َّهان  :من خيربون عما سيقع يف املستقبل من أمور غيبية.
• ليْ ُسوا بيشء  :أي من احلَق ِّ
والصدق.
َّ
• َحقا  :أي يقع ىلع وفق قوهلم.
• تلك اللكمة  :الكمهم اذلي وافق الواقع.
ْ ُ
يأخذها برسعة.
• خيطفها :
ُ
ْ
ُ
َ
• َفيَ ُق ُّرها يف أذن  :يلق َ
يها ىلع َ
مسا ِمع.
ِ
ِ
• ويلِّه  :اذلي يستخدمه من الكهان.
َ ْ ُ
• فتَذك ُر األمر  :خبرب بعضهم بعضا به.
ْ
َْ َ ُ
رتق  :يسمع ُم ْستَخ ِفيًا.
• يس ِ
ُ
وحيه  :بقوهل أو يلقيه.
•ي ِ

فوائد احلديث:
.1

ُ
انليه عن تصديق الكهان ،وأن ما يقولونه كذب واختالق وإن َصدق يف بعض األحيان.
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َ ْ ُ
اجلن للسمع ،وقد اكنوا قبل بعثة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقعدون مقاعد دون السماء ادلنيا
 .2ما يصدق من قول الكهان هو من ِ
اسرتاق ِ
ُْ َُ
َ
ُ
اسرتاقا فيقذفون
يستمعون ما جيري يف املأل األىلع ،فبطل ذلك ومنعوا منه ببعثة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فأصبحوا يسرتقون السمع ِ
ُّ
بالشهب ،وهو ما أخرب به القرآن الكريم.
اجلن يتخذون هلم أويلاء من اإلنس.
.3
ِ
َ ْ
َ َّ َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
 .4بقاء اس ِرتاق الشياطني السمع ،لكنه قل وندر حَّت اكد يضم ِحل بالنسبة ملا اكنوا فيه من اجلاهلية.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش1418 :ه1997 -م.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
صحيح اِلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة األوىل1422 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
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َ ْ ُ َ َ ُ
إن ايلهود وانلصارى ال يصبغون ،فخال ِفوهم
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن ايلهود وانلصارى ال يصبغون،
فخالفوهم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أخربهم بأن ايلهود وانلصارى أي ال يصبغون شعر رؤوسهم
َّ
َّ
وحلاهم ،بل يرتكون الشيب فيها ىلع حاهل ،فأمر أن خيالفوهم بصبغ الشعر ،وخضب اللحية والرأس.
ِ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > التشبه املنيه عنه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اللباس  -أهل اذلمة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ْ ُ َ
ون  :املراد :خضاب شعر اللحية والرأس األبيض ُ
بصفرة أو ُمحرة؛ وأما َّ
السواد ،فمنيه عنه.
• ال يصبغ
ِ
• ايلهود  :ايلهود هم املنتسبون إىل دين موىس -عليه الصالة والسالم.-
• َّ
انلصارى  :هم أتباع عيىس -عليه الصالة والسالم.-

فوائد احلديث:

َّ
 .1استحباب صبغ الشيب باحلناء وغريه ،سواء اكن يف اللحية أم يف غريها.
 .2احلث ىلع خمالفة ايلهود وانلصارى يف عوائدهم وما اكن من شأنهم من مظهر وِلاس وغري ذلك.
 .3للمسلم شخصية متمزية عن غريه يف َملْبَسه وهنْ َدامه ُ
وسلو ِكه ،فليحرص لك مسلم ىلع الزتام السنة انلبوية املطهرة ،وال يليق به تقليد غري
ِ
ِ
املسلمني يف شؤونهم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه.ـ
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
صحيح اِلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
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ً
ً
إن إبليس يضع عرشه لَع املاء ،ثم يبعث َساياه ،فأدناهم منه مزنلة أعظمهم فتنة

ُ َْ
َّ
َ
عرشه ىلع املاء ،ثم
إبليس يضع
احلديث :عن جابر -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن
ً
ً
ْ
ََْ َ
َ
ُ
ُ
صنعت شيئًا .قال:
فعلت كذا وكذا ،فيقول :ما
أعظمهم فتنة ،ييجء أحدهم فيقول:
مزنلة
يبعث رساياه ،فأدناهم منه ِ
ْ
ثم ييجء أحدهم فيقول :ما ُ
تركته حَّت َف َّر ُ
قت بينه وبني امرأتِه ،قال :فيُد ِنيه منه ويقول :نعم أنت» .قال األعمش :أراه
َ َْ
زت ُمه».
قال« :فيل ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يضع إبليس عرشه -وهو رسير ملكه -ىلع املاء ،ثم يبعث جنوده من اجلن يلفتنوا انلاس ويضلوهم ،فأقربهم من إبليس مرتبة
ً
ُ
ُ
أمرت بالرسقة ،ورشب اخلمر
فعلت كذا ،وكذا ،أي:
أعظمهم إضالال للناس ،فييجء أحد هؤالء الشياطني فيقول إلبليس:
ً
َ
ُ
ً
صنعت ً
تركت
كبريا ،أو شيئًا يُعتد به ،حَّت ييجء أحد هؤالء الشياطني فيقول إلبليس :ما
أمرا
مثال ،فيقول إبليس هل :ما
ً
فالنا حَّت فرقت بينه وبني امرأته وجعلته يطلقها ،فيقربه إبليس منه ،ويضمه إيله ويعانقه ،ويقول هل« :نعم أنت» ،أي :نعم
أنت اذلى فعلت رغبيت ،وحققت أمنييت يف إضالل انلاس وإفسادهم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > اجلن
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت  -الطالق.
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• عرشه  :العرش :رسير امللك.
• رساياه  :مجع رسية ،ويه قطعة من اجليش توجه حنو العدو تلنال منه.
• أدناهم  :أقربهم.
• يدنيه  :يقربه.
• يلزتمه  :يضمه إىل نفسه.
فوائد احلديث:

 .1اإليمان بأن إبليس يضع عرشه ىلع املاء.
 .2تعظيم أمر الفراق والطالق وكثري رضره وفتنته ،وعظيم اإلثم يف السيع فيه.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعةوالنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
 -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه ينايج ربه ،أو إن ربه بينه وبني القبلة ،فال يزبقن أحدكم قبل قبلته،
ولكن عن يساره أو حتت قدميه

َْ َ َ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رأى َُنْ َ
امة يف ال ِقبلة ،فش َّق ذلك عليه
َْ
ْ
َُ
َ َ َّ َ
ُ
ايج َر َّبه ،أو إن َر َّبه بينه وبني ال ِقبلة،
حَّت ر ِيئ يف وج ِهه ،فقام فحكه ِبيده ،فقال« :إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه ين ِ
َ
َ
َّ ْ َ ُ
ََ
ْ
ْب َق َّن ُ
فال يَ ْ ُ
أحدكم قِبَل قِبل ِته ،ولكن عن ي َ َساره أو حتت قد َميه» ثم أخذ َطرف ِردائِه ،ف َب َص َق فيه ثم رد َبعضه ىلع
بعض ،فقال« :أو يفعل هكذا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
ُ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رأى َُن َ
امة يف جدار املسجد اذلي يَيل ال ِقبلة ،فصعب عليه هذا الفعل حَّت شوهد أثر املشقة
ً
يف وجهه -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقام بنَ ْفسه-صىل اهلل عليه وسلم -فأزال أثر ُّ
تعليما ألمته ،وتواضعا
انلخامة بيده الرشيفة
ِ
َ
َّ
ِّ
ُ
لربه -جل جالهل -وحمبة َِلي ِته ،ثم ذكر أن العبد إذا قام يف الصالة ،فإنه ينايج ربه ِبذكره وداعئه ،وتالوة آياته ،فالالئق به يف
َ
هذا املقام أن خيشع يف صالته ويتذكر عظمة من يُناجيه ُ
ويقبل عليه بِقلبه ،وأن يَبتعد عن إساءة األدب مع اهلل -تعاىل ،-فال
يَبصق إىل جهة قِبْلته ،ثم أرشد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل ما ينبيغ فعله للمصيل يف مثل هذه احلال ،وذلك بأن يبصق
عن يَساره ،أو حتت قدمه اليُرسى ،أو بأن يبصق يف ثوبه وحنو ذلك ،وحيك بعضه ىلع بعض إلزاتله.
وىلع املصيل أن يستشعر مقابلته هلل -تعاىل -وإقباهل عليه وإن اكن سبحانه وتعاىل يف السماء فوق عرشه ،فإنه أمام املصيل؛
َ ْ َ َ ْ َ ْ ٌ ُ َ َّ ُ ْ
اِلص ُ
ري) (الشورى ،)11 :وليس معىن ذلك أنه خمتلط بانلاس أو أنه
ألنه حميط بكل َشء و (ليس ك ِمث ِل ِه
َشء َوهو الس ِميع َ ِ
ً
يف املاكن اذلي فيه املصيل ،تعاىل اهلل عن ذلك ،فاهلل تعاىل قريب من املصيل ،وقريب من ادلايع قربا يليق جبالهل ،ليس كقرب
املخلوق من املخلوق ،وإنما هو قرب اخلالق جل وعال من املخلوق ،ومثال ذلك يف خلقه وهلل املثل األىلع ،الشمس يه فوقك

ومع ذلك تكون أمامك يف حال الرشوق والغروب.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :أحاكم املساجد.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني ،بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
َ
َُ
َن َ
امة  :ما يدفعه اإلنسان من َصدره أو أن ِفه من بَلغم أو حنوه.
•
َ َّ
• حكه  :أزاهل.
ا ا
َُ
وجل -يرد عليه ،وأصل ا ُ
َّ
املسارة.
لمنَاجاة:
ايج َر َّبه  :يعِّن أن املصيل إذا اكن يف صالته فإنه خياطب اهلل تعاىل ،واهلل -عز
• ين ِ
َ
ً
اِلصق أو َ ْ
• يَ ْ ُ
ْب َق َّن َ :
الْبق ،إخراج ماء الف ِّم ،وقبل إخراجه يسىم ِريقا.
• ال ِقبلة  :جدار املسجد اذلي من جهة ال ِقبلة.
• فشق ذلك عليه  :كره ذلك كرها شديدا حَّت ريئ ذلك يف وجهه.
• قِبَل  :مقابل.
ْ
• بينه وبني القبلة  :أي :أن اهلل -سبحانه وتعاىل -أمامك بينك وبني ال ِقبلة ،وإن اكن -سبحانه وتعاىل -يف السماء فوق عرشه ،فإنه أمامك؛ ألنه
َ ْ َ َ ْ َ ْ ٌ ُ َ َّ ُ ْ
اِلص ُ
ري) (الشورى ،)11 :وليس معىن ذلك أنه خمتلط بانلاس أو أنه يف املاكن اذلي فيه
حميط بكل َشء و (ليس ك ِمث ِل ِه
َشء َوهو الس ِميع َ ِ
ً
املصيل ،تعاىل اهلل عن ذلك ،فاهلل -تعاىل -قريب من املصيل ،وقريب من ادلايع قربا يليق جبالهل ،ليس كقرب املخلوق من املخلوق ،وإنما هو
قرب اخلالق -جل وعال -من املخلوق.
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ا
• ثم رد بعضه ىلع بعض  :أي :رد بعض الرداء ىلع بعض يلذهب أثر الْباق.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

َ
َ
غضب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا انتُ ِهكت حمارم اهلل.
ُْ
المنكر.
وجوب األمر باملعروف وانلَّيه عن
َ
َّ
أن ُّ
َ
جنسة لم يأذن باِلصق يف ثوبه.
انلخامة طاهرة؛
ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -حكها بيده ،وكذلك قوهل( :أو يفعل هكذا) ولو اكنت ِ
ً
أن الصالة ً
فرضا أو نفال َموطن ُمنَاجاة هلل -تعاىل ،-واتصال العبد بربه.
ِّ
َ
َّ
َ
دعوة اإلسالم إىل َّ
والوساخة.
انلظافة والطهارة والزناهةَ ،و ُينَف ُر من القذارة
ُّ
احلث ىلع احرتام املساجد وتنظيفها من األقذار وعدم اِلصق فيها إال يف ثوب أو منديل وحنوه.
ُ
َ ْ
َّ
انليه عن ُ
اِلصق
اِلصاق إىل جهة ايلمني؛ يؤخذ هذا من مفهوم احلديث ،فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -أرشد أ َّمته يف حال احتاج املصيل إىل
ً
َّ
َّ
فليكن عن يساره حتت قدمه ،ويؤيده رواية ( :فإن عن يمينه ملاك ) ،والبن أيب شيبة "فإن عن يمينه اكتب احلسنات".
َ
ِّ
ِّ
ُ
ُ
الشمال ،فيجعل ايلمني للم َ
ستطابات ،والشمال للمستقذرات.
أن َجهة ايلَمني أرشف من ِجهة
ََ
ِّ
الملَك ُ
أن َ
الملك املقيم يف جهة الشمال.
المقيم يف َجهة ايلَمني ،أرشف من
َ َ
َ
َّ
أن من ِحكمة الشارع إذا ذكر املمنوع فتح باب اجلائز؛ لقوهل بعد املنع( :ولكن عن ِشماهل أو حتت قدمه).
َ َّ
يف احلديث اتلعليم بالفعل؛ لقول انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-أو يقول هكذا ،وبصق يف ثوبه وحك بعضه ببعض).
جواز َ
احلركة اليَسرية للحاجة؛ لقوهل( :ولكن عن شماهل أو حتت قدمه أو يفعل به هكذا.)..
أن اإلنسان ال حرج عليه أن يَبصق أمام انلاس ،وال سيما إذا اكن للتعليم ،لكن إذا اكن مما يُنكره أهل اِلدل فال يَبصق أمام انلاس.
َّ
َّ
أن من املروءة أال يَرى يف ثوبك َشء يستقذره انلاس -ألنه َحك بعضها ببعض -ئلال تبَق صورتها يف اثلوب فإذا رآها انلاس تأذوا منه وكرهوه.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
معجم لغة الفقهاء ،تأيلف :حممد رواس قلعيج  -حامد صادق قنييب ،انلارش :دار انلفائس للطباعة والنرش واتلوزيع ،الطبعة :اثلانية  1408 ،ـه-
1988م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة اِلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة 1404 -
ه.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املك ارمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل   1427 ،ـهـ 1431ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
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إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعيش ،إن اكن من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة ،وإن اكن
من أهل انلار فمن أهل انلار

َّ
َ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن أحدكم إذا مات
َ
ُ
بالغ َداة َ
والع ِيش ،إن اكن من أهل اجلنة ف ِمن أهل اجلنة ،وإن اكن من أهل انلار ف ِمن أهل انلار،
مقعده
ُع ِرض عليه
ُ
مقعدك حَّت يبعثك اهلل يوم القيامة».
فيُقال :هذا

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إذا مات اإلنسان ُعرض عليه ماكنه ومقعده من اجلنة أو انلار لك صباح ومساء ،فإن اكن امليت من أهل اجلنة فمقعده من
مقاعد أهل اجلنة يُعرض عليه ،وإن اكن امليت من أهل انلار فمقعده من مقاعد أهل انلار يُعرض عليه ،ويف هذا العرض
تبشري للمؤمن وختويف للاكفر حيث يقال هل :هذا مقعدك ال تصل إيله حَّت يبعثك اهلل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة الربزخية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلنة وانلار  -اجلنائز  -الزهد
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:

َ
الغ َداة َ
والع ِيش  :وقت الصباح واملساء.
•

فوائد احلديث:

 .1أن اجلنة وانلار خملوقتان.
 .2أن عذاب القرب ونعيمه حق.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
حممد إسحاق َّ
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح األمري الصنعاين ،املحقق :دَّ .
حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم،
الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش1417 :ه.
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إن أدىن مقعد أحدكم من اجلنة أن يقول َل :تمن ،فيتمىن ويتمىن فيقول َل :هل تمنيت؟ فيقول :نعم،
فيقول َل :فإن لك ما تمنيت ومثله معه

َّ
ََْ
أحدكم من اجلنة
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن أدىن مقع ِد ِ
َ
َّ
َّ
تمن َ
تمن َ
َّ
َّ
يت ومثله معه».
يت؟ فيقول :نعم ،فيقول هل :فإن لك ما
ويتمىن فيقول هل :هل
فيتمىن
أن يقول هل :ت َم َّن،

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
إن أقل أهل اجلنة ملاك وأنزهلم مرتبة َمن ينال أمانيه لكها حبيث ال تبَق هل أمنية إال حتققت ،حيث يقول اهلل هل« :تمن» فيتمىن
ً
ً
وإكراما من اهلل -تعاىل.-
ما يشاء ،حَّت إذا تمىن مجيع أمانيه ،قال اهلل تعاىل هل« :فإن لك ما تمنيت ومثله معه» زيادة وفضال

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصفات :الالكم.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أدىن  :أقل.
• مقعد أحدكم  :مزنتله يف اجلنة.
• هل تمنيت  :هل استوفيت ما تشتهيه وحتبه؟

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن اهلل تعاىل يعطي عباده يف اجلنة ما يتمنون ،ويزيدهم من فضله.
إثبات صفة الالكم هلل -تعاىل.-
منازل أهل اجلنة متفاوتة ادلرجات.
أدىن أهل اجلنة مزنلة هل أضعاف ُملك ملوك ادلنيا.
بيان عظم كرم اهلل  -سبحانه وتعاىل ،-وأن خزائنه مألى ال تنفذ.
ال ينحرص نعيم اجلنة ىلع َشء معني ،بل جيد فيها املؤمن لك ما يتمناه وتشتهيه نفسه فضال وجودا وكرما من عند اهلل  -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل آل مبارك ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة 1425ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
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ُ
إن أكَث منافيق أميت ق َّراؤها
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو بن العايص -ريض اهلل عنهما -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول:
ُ َّ ُ
َّ
إن َ
أكرث ُمنافِيق أميت ق َّراؤها».
«

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
احلديث فيه ذم ق َّراء القرآن اذلين يتأولونه ىلع غري وجهه ويضعونه يف غري مواضعه ،أو حيفظون القرآن تقية إلبعاد اتلهمة

عن أنفسهم ،وال يعملون به ويعتقدون خالفه ،وأنهم أكرث املنافقني يف هذه األمة ،وقيل :املراد يف احلديث نفاق العمل ال

االعتقاد ؛ ألن املنافق أظهر االيمان باهلل ،وأضمر عصمة دمه وماهل ،وكذلك القارئ اذلي أظهر بعمله إرادة اآلخرة ،وأضمر
ثناء انلاس وعرض ادلنيا ،فاستويا يف خمالفة اِلاطن للظاهر.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > انلفاق
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلفاق  -عوائق طلب العلم.
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:
• قراؤها  :هم قراء القرآن اذلي يتأولون القرآن ىلع غري وجهه ويضعونه يف غري مواضعه ،أو حيفظون القرآن تقية للتهمة عن أنفسهم ،وال
يعملون به ويعتقدون خالفه ،واكن املنافقون يف عرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بهذه الصفة.
• منافيق  :من انلفاق وهو أن يكون ما يف الظاهر خالف ما يف اِلاطن.

فوائد احلديث:
.1

أكرث املنافقني يف هذه األمة هم قراء القرآن اذلين يقرؤونه وال يعملون به ،ويعتقدون خالفه ،ويتأولونه ىلع غري وجهه ويضعونه يف غري
مواضعه.

املصادر واملراجع:

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى – مرص ،الطبعة :األوىل. سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
 اتليسري برشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي ،مكتبة اإلمامالشافيع – الرياض ،الطبعة :اثلاثلة 1408 ،ـه1988 -م.
 الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين ،أمحد بن عبد الرمحن بن حممد اِلنا السااعيت،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية.
 رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ (الاكشف عن حقائق السنن) ،رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،املحقق :د .عبد احلميدهنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف اِلاز ،مكة املكرمة  -الرياض ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
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إن أمركن ملما يهمين بعدي ،ولن يصَب عليكن إال الصابرون

َّ
َّ
أمركن ل ِم َّما يُ ِه ُّمِّن بعدي،
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقول« :إن
ْ
ولن يصرب عليكن إال الصابرون» .قال :ثم تقول اعئشة ،فسَق اهلل أباك من َسل َسبيل اجلنة ،تريد عبد الرمحن بن عوف،
وقد اكن َو َصل أزواج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بمال ،يقال :بيعت بأربعني ألفا.

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

حييك أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف -رمحه اهلل -أن أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :إن رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -خاطب أزواجه قائال :إنه يلحزنِّن شأنكن ومعيشتكن بعد وفايت ،حيث لم أترك لكن مرياثا ،وإنه لن يصرب
ىلع حتمل اإلنفاق عليكن إال الصابرون .ثم قالت اعئشة أليب سلمة :سَق اهلل أباك عبد الرمحن بن عوف من عني اجلنة اليت

تسىم سلسبيال ،وقد اكن عبد الرمحن بن عوف قد تصدق ىلع أزواج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حبديقة بيعت بأربعني

ألف دينار.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > آل اِليت > فضل أمهات املؤمنني
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلفقات  -اآلداب  -الصرب.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:
ُ
• يُ ِه ُّمِّن  :حيزنِّن.
• سلسبيل  :عني يف اجلنة.
• وصل  :تصدق.
فوائد احلديث:

 .1شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أزواجه ورأفته بهن حَّت بعد وفاته.
 .2فضيلة لعبد الرمحن بن عوف ،وأنه من األسخياء الصابرين.
 .3إثبات اجلنة ،والعني اليت فيها اليت تسىم سلسبيال.
 .4االعتناء باألقارب بعد املوت من الوفاء حبق الشخص بعد وفاته.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد اِلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف اِلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األِلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل ملكتبة
املعارف1422 ،ه.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوتِ ،لنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.

الرقم املوحد)11196( :

206

إن أول ما خلق اهلل القلم ،فقال َل :اكتب .فقال :رب ،وماذا أكتب؟ قال :اكتب مقادير ُك يشء حَّت تقوم
الساعة

احلديث :عن عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه -قال :يا بُ َ َّ
ِّن ،إنك لن جتد طعم اإليمان حَّت تعلم أن ما أصابك لم

يكن يلخطئك ،وما أخطأك لم يكن يلصيبك ،سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إن أول ما خلق اهلل
القلم ،فقال هل :اكتب .فقال :رب ،وماذا أكتب؟ قال :اكتب مقادير لك َشء حَّت تقوم الساعة» .يا بِّن سمعت رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :من مات ىلع غري هذا فليس مِّن».

ويف رواية ألمحد« :إن أول ما خلق اهلل تعاىل القلم ،فقال هل :اكتب ،فجرى يف تلك الساعة بما هو اكئن إىل يوم القيامة».
ويف رواية البن وهب قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-فمن لم يؤمن بالقدر خريه ورشه أحرقه اهلل بانلار».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

الصامت -ريض اهلل عنه -يُويص ابنه الويلد باإليمان بالقدر خريه ورشهِّ ،
أن ُع َبادة بن َّ
رتتَّ ُ
ويبني هل ما يَ َ َ
ب ىلع اإليمان به من
ِ

اثلمرات الطيبة وانلتائج احلسنة يف ادلنيا واآلخرة ،وما يرتتب ىلع إنكار القدر من الرشور واملحاذير يف ادلنيا واآلخرة،
َّ
قدر املقادير َ
ويستدل ىلع ما يقول بسنة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -اليت تُثْب ُ
وأمر القلم بكتابتها قبل وجود
ت أن اهلل
ِ
َ
َ
هذه املخلوقات ،فال يقع يف الكون َشء إىل قيام الساعة إال بقضاء وقدر.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مراتب القضاء والقدر
َُ َ
اد َة بْن َّ
الصا ِمت -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :عب
ِ
َ
َ
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد وابن وهب يف «القدر».
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

َ َّ
• لن جتد طعم اإليمان  :أي :لن جتد حالوة اإليمان ،واإليمان هل حالوة وطعم من ذاقه ت َسىل به عن ادلنيا وما عليها.
ُ َ َّ
ُ ِّ
• ما أصابك لم يكن يلخطئك  ...إلخ  :أي :أن ما قدر عليك من اخلري والرش فلن يتجاوزك ،وما لم يقدر عليك فلن يصيبك.
• إن أول ما خلق اهلل القلم  :أي :هو أول َشء خلقه اهلل قبل خلق السماوات واألرض ،وليس هو أول املخلوقات مطلقا.
• من مات ىلع غري هذا فليس مِّن  :أي :من مات غري مؤمن بالقدر خريه ورشه من اهلل فليس من مجاعة املسلمني؛ ألن اإليمان بالقدر أحد
أراكن اإليمان ،والكفر به كفر بها جمتمعة.
• الساعة  :يه القيامة.
َّ
• من لم يؤمن بالقدر  :أي :بما قدره اهلل وقضاه يف خلقه.
• أحرقه اهلل بانلار  :لكفره وبدعته؛ ألنه جحد قدرة اهلل اتلامة ومشيئته انلافذة وخلقه للك َشء وكذب بكتبه ورسله.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

وجوب اإليمان بالقدر.
الوعيد الشديد املرتتب ىلع إنكار القدر.
إثبات القلم وكتابة املقادير املاضية واملستقبلة به إىل قيام الساعة.
مرشوعية نصح اآلباء لألبناء وتعليمهم.
إثبات صفة القول هلل -تعاىل -ىلع الوجه الالئق به -سبحانه.-
كفر من أنكر القدر خريه ورشه.
األعمال خبواتيمها.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد اِلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف اِلايب احلليب  -مرص  -الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
 اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد -حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي -دارسة وحتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد -مكتبة السوادي ،جدة،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م.
 امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان  -دار العاصمة الرياض  -الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م. القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد -حممد بن صالح بن حممد العثيمني  -دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اثلانية ،حمرم 1424ه. القدر وما ورد يف ذلك من اآلثار :عبد اهلل بن وهب املرصي  -املحقق :د .عبد العزيز عبد الرمحن العثيم -دار السلطان  -مكة املكرمة الطبعة:األوىل 1406 ،ه.
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إن شئت صَبت ولك اجلنة ،وإن شئت دعوت اهلل -تعاىل -أن يعافيك

َ
َ ُ َ
َّ
ً
هل اجلَنة؟ قال
أ
ن
م
امرأة
ريك
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أنه قال لعطاء بن أيب رباح :أال أ
ِ
ِ
َ
ُ
َ ُ
ِّ َ َ َ َّ
عطاءَ :ف ُقلت :بَ َىل ،قال :هذه املرأة َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقالت :إ ِّين أ َ
السوداء أتَت َّ
وإين أتكشف ،فادع
ع،
رص
ِ
ِ
ِّ
َ
َّ ُ
ْ
ْ َ ُ
َ َ
أن ُي َعا ِفيك» فقالت :أَ ُ
صرب ،فقالتِ :إين
ت د َعوت اهلل تعاىل
ئت صرب ِت ول ِك اجلَنةَ ،و ِإن ِشئ ِ
اهلل تعاىل ِيل ،قالِ « :إن ِش ِ
ِ
ََ َ َ
َ ُ
َ َ َ َ َ َّ
َ َ َ َّ
َ
أتكشف فادع اهلل أن ال أتكشف ،فداع لها.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جاء يف احلديث أن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال تللميذه عطاء بن أيب رباح" :أال أريك امرأة من أهل اجلنة؟ قلت :بىل!

قال :هذه املرأة السوداء".

َ
ُ
امرأة سوداء ال يؤبه هلا وال يعرفها أكرث انلاس ،اكنت ترصع وتنكشف ،فأخربت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وسأتله أن

يدعو اهلل هلا بالشفاء من الرصع ،فقال هلا -صىل اهلل عليه وسلم" :-إن شئت دعوت اهلل لك ،وإن شئت صربت ولك اجلنة"،
َّ
فقالت :أصرب ،وإن اكنت تتألم وتتأذى من الرصع ،لكنها صربت من أجل أن تفوز باجلنة ،ولكنها قالت :يا رسول اهلل إين
َّ
ُ
أتكشف ،فادع اهلل أن ال أتكشف ،فداع اهلل أن ال تتكشف ،فصارت ترصع وال تتكشف.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر
الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطب  -اتلوحيد  -فضائل الصحابة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• الرصع  :الرصع نواعن :رصع اخللط :يكون سببه األخالط الرديئة ،فيحدث تشنجات وتصلب يف اجلسم ،وقد يقذف املرصوع حينها
بالزبد ،رصع اجلن :وهو تلبس اجلِّن باإلنسان ،واملراد بالرصع يف احلديث رصع اجلن.
َّ
• أتكشف  :يظهر بعض بدين من الرصع ،واملراد :أنها خشيت أن تظهر عورتها ويه ال تشعر.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

الصرب ىلع اِلالء يف ادلنيا يورث اجلنة.
عالج األمراض بادلاعء واالتلجاء الصادق إىل اهلل نافع مع تعايط ادلواء.
األخذ بالعزيمة أفضل من األخذ بالرخصة ملن وجد من نفسه قدرة ىلع حتملها ،واكن هل فيها مزيد من األجر.
جواز ترك اتلداوي.
َّ
ٌ
ِشدة حياء الصحابيات -ريض اهلل عنهن ،-فهذه املرأة اكنت أكرث ما ختشاه أن ينكشف َشء من جسمها.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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إن صاحبكم حنظلة تغسله املالئكة ،فسلوا صاحبته

ُ
سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول :وقد اكن
احلديث :عن عبد اهلل بن الزبري -ريض اهلل عنهما -قال:
َْ
ُ
ُ
ُ
جبل بناحي ِة املدينة،
انلاس انهزموا عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حَّت انتىه بعضهم إىل د
ون األعراض ىلع ٍ
حربَّ ،
اتل ََق هو وأبو سفيان بن ْ
ثم رجعوا إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وقد اكن َحنْ َظلة بن أيب اعمر ْ َ
فلما
َْ
َ َ َ َّ
َ َّ
َْ
ْ ْ
ْ
ْ
فعاله شداد بالسيف حَّت قتله ،وقد اكد يقتل أبا سفيان ،فقال رسول اهلل -صىل
استَعاله َحنظلة رآه شداد بن األسود،
َْ ُ َُ ُ
ُ
َّ
فسلُوا صاحبتَه» ،فقالت :خرج وهو ُجنُ ٌ
املالئكةَ ،
ب ملا س ِمع اهلائِ َعة،
اهلل عليه وسلم« :-إن صاحبَكم َحنظلة تغ ِّسله
ُ
َ َْ
فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-فذاك قد غ َّسلته املالئكة».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ملا اكن يوم أحد اكنت الغلبة للمسلمني ،ثم إن الرماة عصوا أمر الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -فحدثت اهلزيمة ،وفر بعض
انلاس عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حَّت وصل ُ
بعضهم إىل بعض القرى ىلع مشارف جبل بناحية املدينة ،ثم رجعوا

إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مرة أخرى.
َْ
وقد اكن َحنظلة بن أيب اعمر قد اتلَق يف املعركة هو وأبو سفيان بن حرب زعيم املرشكني ،فلما تمكن حنظلة منه واكد يقتله
َ
َ َّ
رآه رجل من املرشكني وهو شداد بن األسود ،فرضب حنظلة بالسيف فقتله ،فلما انتهت املعركة أخربهم رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -أن املالئكة تغ سل حنظلة ،وأمرهم أن يسألوا زوجته عن شأنه ،فسألوها فأخربتهم أنه ملا سمع انلداء للجهاد
ب ،فأخربهم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن املالئكة َغ َّسلَتْه ألجل كونه استشهد وهو ُجنُ ٌ
خرج وهو ُجنُ ٌ
ب.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املغازي – فضائل الصحابة  -اجلنائز.
راوي احلديث :عبد اهلل بن ُّ
الزبري -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابن حبان واحلاكم واِليهيق.
مصدر منت احلديث :صحيح ابن حبان.

املفردات:
معاين
َْ
• األعراض  :أعراض املدينة :قراها اليت يف أوديتها ىلع مشارف جبل.
• صاحبته  :زوجته.
• اهلائِ َعة  :الصوت الشديد ،واملراد املنادي للجهاد.
فوائد احلديث:
 .1اإليمان باملالئكة وأنها قامت بتغسيل حنظلة -ريض اهلل عنه.-
 .2فيه منقبة عظيمة حلنظلة -ريض اهلل عنه.-

املصادر واملراجع:

املستدرك ىلع الصحيحني ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية – بريوتِ ،لنان ،الطبعة :األوىل1411 ،ه – 1990م.سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
ُ
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،املؤلف :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ البسيت ،ترتيب :األمري عالء ادلين يلع بن بلبانالفاريس ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل  1408 ،ـه 1988 -م.
تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.-معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
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إن عظم اجلزاء مع عظم ابلالء ،وإن اهلل -تعاىل -إذا أحب قوما ابتالهم؛ فمن ريض فله الرىض ،ومن سخط
فله السخط

َ
َ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال" :إن ِعظ َم اجلزا ِء مع ِعظ ِم
ُّ ْ
َ َ
السخ ُط".
الرضا ،ومن َس ِخ َط فله
اِلالءِ ،وإن اهلل -تعاىل -إذا أحب قوما ابتالهم ،فمن ر ِيض فله ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أن املؤمن قد حيل به َشء من املصائب يف نفسه أو ماهل أو غري ذلك ،وأن
اهلل سيثيبه ىلع تلك املصائب إذا هو صرب ،وأنه لكما عظمت املصيبة وعظم خطرها عظم ثوابها من اهلل ،ثم يبني -صىل اهلل

عليه وسلم -بأن املصائب من عالمات حب اهلل للمؤمن ،وأن قضاء اهلل وقدره نافذان ال حمالة ،ولكن من صرب وريض ،فإن
اهلل سي ثيبه ىلع ذلك برضاه عنه وكىف به ثوابا ،وأن من سخط وكره قضاء اهلل وقدره ،فإن اهلل يسخط عليه وكىف به عقوبة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :القدر  -اآلداب.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• إن عظم اجلزاء مع عظم اِلالء  :أي لكما عظم بالؤه عظم ثوابه.
• ابتالهم  :أي اخترب إيمانهم باملصائب.
• فمن ريض  :أي ريض بقضاء اهلل وقدره.
• فله الرضا  :أي هل الرضا من اهلل -تعاىل.-
• سخط  :السخط من اليشء الكراهية هل وعدم الرضا به.
• فله السخط  :أي فله السخط من اهلل -تعاىل.-
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

أن املصائب مكفرات لذلنوب ما لم يرتتب عليها ترك واجب كرتك الصرب أو فعل حمرم كشق اجليوب أو لطم اخلدود.
إثبات صفة املحبة هلل ىلع وجه يليق جبالهل.
أن اِلالء للمؤمن من عالمات اإليمان.
إثبات صفة الرضا والسخط هلل ىلع وجه يليق جبالهل.
استحباب الرضا بقضاء اهلل وقدره.
حتريم السخط من قضاء اهلل وقدره.
احلث ىلع الصرب ىلع املصائب.
ٌ
اإلنسان قد يكره اليشء وهو خري هل.
إثبات احلكمة هلل سبحانه يف أفعاهل.
اجلزاء من جنس العمل.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،ت :د .دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر ،الطبعة اخلامسة1435 ،ه.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،ت :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1422ـه2001 -م.
جامع الرتمذي ،ت :أمحد شاكر ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه.
صحيح اجلامع الصغري  ،لألِلاين  ،املكتب اإلساليم.
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إن فيك خصلتني حيبهما اهلل :احللم واألناة
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ألشج عبد القيس« :إن
فيك خصلتني حيبهما اهلل :احللم واألناة»

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لألشج من بِّن عبد قيس :إن فيك خلصلتني أي صفتني حيبهما اهلل ورسوهل ،وهما احللم

وعدم الترسع ،والسبب أن األشج تأىن حَّت نظر يف مصاحله ولم يعجل يف القدوم مع قومه (واحللم) وذلك يف خماطبته للنيب
ً
-صىل اهلل عليه وسلم -فالكمه اكن داال ىلع صحة عقله وجودة نظره للعواقب.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• احللم  :العقل.
• األناة  :ترك العجلة.
فوائد احلديث:

 .1إثبات صفة احلب هلل -تعاىل.-
 .2األخالق منها ما هو جبيل ومنها ما هو مكتسب؛ ألنه قال يف احلديث :أخلقني ختلقت بهما أم جبلِّن اهلل عليهما؟ قال( :بل جبلك اهلل
عليهما).
 .3احلض ىلع اتلثبت يف األمور وانلظر يف العواقب.
 .4احللم واألناة من صفات العقالء.

املصادر واملراجع:

املسند الصحيح (صحيح مسلم) ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبداِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطرز رياض الصاحلني ،تأيلف :فيصل مبارك ،دار العاصمة ،ط.2002 – 1423
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،تأيلف :أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،ط 2اعم .1392
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إن للك أمة أمينا ،وإن أميننا -أيتها األمة -أبو عبيدة بن اجلراح

َّ
َّ
ً
ُ َّ
ً
مرفواع« :إن للك أمة أ ِمينا ،وإن أ ِميننا -أيتُها األمة -أبو ُعبيدة بن
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اجل َ َّراح».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف لك أمة من األمم رجل أمني اشتهر باألمانة أكرث من غريه ،وأشهر هذه األمة باألمانة أبو عبيدة اعمر بن اجلراح -ريض اهلل

عنه ،-فإنه وإن اكنت األمانة صفة مشرتكة بينه وبني الصحابة -عليهم الرضوان ،-لكن سياق احلديث يشعر بأنه يزيد
عليهم يف ذلك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > درجات الصحابة ريض اهلل عنهم
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

فوائد احلديث:

 .1دل هذا احلديث ىلع فضل أيب عبيدة ،وتفوقه ىلع غريه بقدر زائد من األمانة.
 .2جواز اثلناء ىلع أهل الفضل.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
منار القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عِّن بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش:
مكتبة دار اِليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،اعم النرش1410 :ه1990 ،م.
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ً
إن هلل تسعة وتسعني اسما مائة إال واحدا ،من أحصاها دخل اجلنة

ًَ
ْ ًَ ْ َ ْ
ني ،اس ًماِ ،مائة
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن هلل تِسعة ،وتِس ِع
َ ْ َ
إال واحدا َم ْن أح َصاها دخل اجلنة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
أن أسماء اهلل احلسىن منها ً 99
اسما من حفظها وآمن بها وعمل بمدلوهلا فيما ال خيتص به -سبحانه-
هذا احلديث فيه بيان

واحد منها ،وانعقاده بها ،فايلمني اليت جتب بها الكفارة إذا حنث فيها يه ايلمني باهلل -تعاىل،-
فله اجلنة ،وجيوز القسم بأي
ٍ
والرمحن الرحيم ،أو بصفة من صفاته تعاىل؛ كوجه اهلل -تعاىل -وعظمته وجالهل وعزته.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :االستثناء  -اجلنة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• من أحصاها  :املراد بإحصائها هو حفظها ،واإليمان بها ،وبمقتضاها ،والعمل بمدلوالتها فيما ال خيتص به -سبحانه.-
• اجلنة  :يه ادلار اليت أعد اهلل فيها ِمن َّ
انلعيم ما ال خيطر ىلع بال ملن أطاعه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ايلمني باهلل -تعاىل -منعقدة بأسماء اهلل احلسىن ،اكلرمحن والرحيم واليح ،وغريها باتفاق.
َّ
َّ
ً َ ْ َ ْ
َّ
ٌ
حرص ألسمائه -تعاىل -باالتفاق ،وإنما املقصود منه أن هذه التسعة والتسعني اسما من أحصاها دخل اجلنة.
احلديث ليس فيه
فيه عظمة اهلل -تعاىل -ألن تعدد األسماء يدل ىلع عظمة املسىم.
فيه التشجيع ىلع االجتهاد يف طلب األسماء احلسىن؛ ألنها أبهمت.
من إحصاء األسماء احلسىن ادلاعء بها.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ،الرياض ،الطبعة األوىل.1427 ،
منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي ،انلارش :دار الفلق ،الرياض ،الطبعة:
السابعة 1424 ،ه.
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إن هلل مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين من أميت السالم

ً
َّ
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن هلل مالئكة
الس َ
َس َّياحني يف األرض ُيبَلِّغوين من أُ َّميت َّ
الم».
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث بأن هلل -تعاىل -مالئكة َّ
سيارين بكرثة يف ساحة األرض ،فإذا سلم أحد
ً َّ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -السالم ،يقولون :إن فالنا سلم
من هذه األمة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فإنهم يبلغون
عليك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضل الصالة والسالم ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه النسايئ وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :سنن النسايئ.

معاين املفردات:
• َس َّياحني  :سيارين بكرثة يف ساحة األرض.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

ا
الرتغيب واحلث ىلع االستكثار من السالم ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
َ
أن سالم املسلم ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصل إيله ،بتبليغ املالئكة هل ،ق ُرب املسلم أم َب ُعد.
مرشوعية السالم ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأنه ال كراهة يف إفراده من الصالة.
ا
بيان فضل من يسلم عليه -صىل اهلل عليه وسلم -من أمته ،حيث إن سالمه يبلغ إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأنه يرد عليه بنفسه ،كما
ورد يف األحاديث األخرى.
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يح يف قربه حياة برزخية اكملة.
ا
ا
بيان تعظيم اهلل -سبحانه وتعاىل -نلبيه -صىل اهلل عليه وسلم -وإجالل مزنتله الرفيعة ،حيث سخر مالئكته الكرام تلبليغ سالم من يسلم
ا ا
َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ
ك َعظ ً
يما} [النساء.]113 :
اّلل علي
ِ
عليه من أمته إيله ،قال اهلل -عز وجل{ :-واكن فضل ِ
أن املالئكة أقسام ،منهم من ا
خص بنوع من األعمال ،كهؤالء اذلين يكرثون السياحة يف األرض ،ويبلغون انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ا
سالم من سلم عليه من أمته.

املصادر واملراجع:

السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م.مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) ،أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسدادلاراين ،دار املغِّن للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.َ َّ
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة
رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويبللنرش  -دار آل بروم للنرش واتلوزيع.
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إن ما أختوف عليكم رجل قرأ القرآن حَّت إذا رئيت بهجته عليه ،واكن ردئًا لإلسالمَ ،غ َّ َ
ريه إىل ما شاء اهلل،
فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره ،وسىع لَع جاره بالسيف ،ورماه بالرشك

َّ َ َ ُ
ٌ َ
احلديث :عن حذيفة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن ما أخت َّوف عليكم رجل ق َرأ
َْ ََ ْ َ
َ
ُ َ ْ
وراء َظ ْهرهَ ،
ت َب ْهجتُه عليه ،واكن ر ْدئًا لإلسالمَ ،غ َّ َ
ون َب َذه َ
وس َىع ىلع
ريه إىل ما شاء اهلل ،فانسلخ ِمنه
القرآن حَّت إذا ر ِئي
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِّ
بالسيفَ ،
بالرشكَ ،
بالرشك» ،قالُ :
جاره َّ
نيب اهلل ،أيُّهما ْ
الرايم؟ قال« :بل َّ
الم ْريم أم َّ
قلت :يا َّ
الرايم».
أوىل
ورماه
ِ

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ُ
انلاس عليه نور القرآن
إن من أكرث األشياء اليت يتخوفها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته رجل قرأ القرآن ورأى
ً
ً
ومدافعا عنهم ،ثم إذا به يغري ذلك ويفارق اإلسالم ويرتك القرآن ويقتل جاره
وحسنه وأثره الطيب ،واكن عونا لإلسالم وأهله

ويتهمه بالرشك ،فسألوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-من أحق بالرشك ،هذا الرجل اذلي قتل جاره واتهمه بالرشك أم اجلار؟

فأخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن الرجل اذلي اتهم جاره بالرشك وقتله هو أحق بالرشك وأوىل به.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > اِلدعة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أمراض القلوب
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت  -السنة.
راوي احلديث :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن حبان.
مصدر منت احلديث :صحيح ابن حبان.

معاين املفردات:

• اِلهجة  :احلُسن.
ًْ
ً
• ِردئا  :عونا.
• انسلخ  :فارق وترك.
• نبذه  :ألقاه.

فوائد احلديث:

قراءة القرآن والعمل به يف الظاهر ال يفيد شيئًا حَّت يصاحبه اإليمان القليب واتباع السنة ،واثلبات ىلع ذلك.

.1
 .2اتلحذير من قتل املسلمني وتكفريهم.
 .3اذلي يكفر املسلمني وخيرج عليهم هو أوىل بالكفر منهم.

املصادر واملراجع:

اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،املؤلف :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ البُسيت ،ترتيب :األمري عالء ادلين يلع بن بلبانالفاريس ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل  1408 ،ـه 1988 -م.
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلارانلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 -م.
معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.-رشح مشلك اآلثار ،أبو جعفر أمحد بن حممد الطحاوي ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1415 -ه 1494 ،م.
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إن من رشار انلاس من تدركهم الساعة وهم أحياء ،واذلين يتخذون القبور مساجد

ً
ُ
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفواع" :إن من رشار انلاس من تدركهم الساعة وهم أحياء ،واذلين
يتخذون القبور مساجد".

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
ٌ
أحياء أنهم رشار انلاس ،ومنهم اذلين يصلون عند القبور وإيلها
اّلل َعلي ِه َو َسل َم -عمن تقوم الساعة عليهم وهم
خيرب -صىل
ٌ
ويبنون عليها القباب ،وهذا حتذير ألمته أن تفعل مع قبور أنبيائهم وصاحليهم مثل فعل هؤالء األرشار.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -أرشاط الساعة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• رشار انلاس  :بكرس الشني مجع ا
رش ،أي أرشار انلاس.
• من تدركهم الساعة  :أي :مقدماتها :كخروج ادلابة ،وطلوع الشمس من مغربها.
• يتخذون القبور مساجد  :أي :بالصالة عندها وإيلها.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

إثبات قيام الساعة.
أن الساعة تقوم ىلع رشار انلاس.
حتريم بناء املساجد ىلع القبور أو الصالة عندها بدون بناء؛ ألن املسجد اسم ملا يسجد فيه ولو لم يكن فيه بناء.
ٌ
اتلحذير عن الصالة عند القبور ،ألنه وسيلة إىل الرشك.
أن من اختذ قبور الصاحلني مساجد للصالة فيها فهو من رشار اخللق ،وإن اكن قصده اتلقرب إىل اهلل.
اتلحذير من الرشك ووسائله وما يقرب إيله ،مهما اكن قصد صاحب تلك الوسائل.
معجزة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث وقع ما أخرب به من بناء املساجد ىلع القبور.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد ،لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،حتقيق :د .دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر ،الطبعة اخلامسة1435 ،ه.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،ت :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح اجلامع الصغري لألِلاين ،املكتب اإلساليم.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
أحاكم اجلنائز ،حممد نارص ادلين األِلاين ،املكتب اإلساليم ،الطبعة :الرابعة 1406 ،ـه1986 -م.
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ً َ ًّ
ً
ستريا ،ال يرى من جدله يشء استحياء منه ،فآذاه من آذاه من بين إَسائيل
إن موىس اكن رجال حيِيا

َّ
"إن موىس اكن ُ
رجال َحي ًّيا َست ً
ريا،
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
ِ ِ
ْ
َّ ُّ
ْ
ال يُرى من ِجدله َشء استحياء منه ،فآذاه َمن آذاه ِمن بِّن إرسائيل فقالوا :ما ي َ ْستَ ِرت هذا التسرت ،إال من عيب جبدله:
َ َ
ُْ
َّ
َ ْ
حده ،فَ َو َضع ثيابه ىلع احل َ َ
وإن اهلل أراد أن يُ ِّ
جر ،ثم اغتسل،
ربئه مما قالوا ملوىس ،فخال يوما و
إما بَ َرص وإما أدرة ،وإما آفة،
َ َ
ََ ْ
َ َ
أقبَل إىل ثيابه يلأخذها ،وإن احلَ َ
وطلب احل َ َجر ،فجعل يقول :ثويب َح َجر،
جر عدا بثوبِ ِه ،فأخذ موىس عصاه
فلما فرغ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ثويب َح َ
ْ
جر ،حَّت انتىه إىل مإل من بِّن إرسائيل ،فرأوه عريانا أحسن ما خلق اهلل ،وأب َرأه مما يقولون ،وقام احلَجر ،فأخذ
َ
وطفق باحلجر رضبا بعصاه ،فواهلل إن باحلجر نلُ ْدبا م ْن أَثَر َ ْ
َ
رضبِه ،ثالثا أو أربعا أو مخسا ،فذلك قوهل:
ِ
ثوبه فل ِبسهِ ،
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُ َّ ُ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ
اّلل َوج ً
يها}" [األحزاب.]69 :
اذلين آمنوا ال تكونوا اك ِ
{ياأيها ِ
ذلين آذوا موىس فربأه اّلل ِمما قالوا واكن ِعند ِ ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
رجال كثري احلياء ،حيب السرت والصون ،ال جيعل ً
أحدا يرى شيئا من جدله استحياء منه،
اكن نيب اهلل موىس -عليه السالم-
ُْ
ُّ
فآذاه بنو إرسائيل فقالوا :ما يسترت هذا التسرت ،إال من عيب جبدله :إما بَ َرص ،وهو بياض يظهر يف اجلدل ،وإما أدرة ،ويه نفخة
َّ
وإن اهلل أراد أن يُربئه ويزنهه مما قالوا ،فانفرد موىس ً
يوما وحده ،فوضع ثيابه ىلع
يف اخلصية ،وإما عيب آخر ،أو من مرض،

حجر ،ثم اغتسل ،فلما انتىه من اغتساهل أقبل إىل ثيابه يلأخذها ،فوجد احلجر قد جرى بثوبه ،فأخذ موىس عصاه وجرى
عريانًا وراء احلجر يلأخذ ثيابه ،وجعل يقول :رد َّ
إيل ثويب يا حجر .حَّت مر ىلع مجاعة من بِّن إرسائيل ،فرأوه عريانا أحسن
ما خلق اهلل ،وعلموا أنه ليس به مرض وال عيب ،وبرأه اهلل مما يقولون ،وأدرك موىس احلجر ،فأخذ ثوبه فلبسه ،وجعل يرضب
احلجر بعصاه ،حَّت إن باحلجر ً
آثارا باقية من رضب موىس هل إما ثالثة آثار أو أربعة أو مخسة ،وهذا األذى اذلي آذاه بنو
َ ُ َ َ ْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ
ربأَ ُه َّ ُ
وىس فَ َ َّ
اّلل ِم َّما قالوا َواكن ِعن َد
ذلين آذوا م
اذلين آمنوا ال تكونوا اك ِ
إرسائيل نليب اهلل موىس نزل فيه قوهل -تعاىل{ :-ياأيها ِ
َّ
اّلل َوج ً
يها} [األحزاب .]69 :أي :احذروا أن تكونوا مؤذين للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -كما آذى بنو إرسائيل موىس -صىل
ِ ِ
اهلل عليه وسلم -فأظهر اهلل براءته مما قالوه فيه ،واكن موىس صاحب جاه ومزنلة عند اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األخالق  -اتلفسري.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
• َح ِي ًّيا  :كثري احلياء.
ً
ستريا  :من شأنه وإرادته حب السرت والصون.
•
• ُبَ َرص  :بياض يظهر يف ظاهر اِلدن.
ْ
• أدرة  :نفخة يف اخلصية.
• آفة  :مرض أو عيب.
• خال  :انفرد.
ً
مرساع.
• عدا  :مىض
• مإل  :مجاعة.
• طفق  :جعل.
ُْ
• ندبًا  :هو األثر اِلايق يف احلجر ،من رضب موىس هل.
ً
وجيها  :صاحب جاه أي ماكنة ومزنلة.
•
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فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

األنبياء -صىل اهلل تعاىل عليهم وسلم -مزنهون عن انلقائص والعيوب الظاهرة واِلاطنة.
من نسب ًّ
نبيا من األنبياء إىل نقص يف خلقه فقد آذاه وخيىش عليه الكفر.
يف احلديث بيان بيان لفضل ملوىس -عليه الصالة والسالم -كما أن فيه معجزة ظاهرة هل.
من صفات املؤمن أنه حيي ،وأنه يسترت عند اغتساهل.
ً
جواز االغتسال يف اخللوة عريانا.
جواز امليش عريانا للرضورة.
جواز انلظر إىل العورة عند الرضورة للمداواة وحنوها.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش:1417ه.
 فتح اِلاري رشح صحيح اِلخاري ،لزين ادلين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل ،حتقيق :حممود بن شعبان بن عبد املقصود وآخرين ،انلارش:مكتبة الغرباء األثرية  -املدينة انلبوية ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1996 -م.
 معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م. عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
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ُ
إن هذه األمة تبتىل يف قبورها ،فلوال أن ال تدافنوا دلعوت اهلل أن يسمعكم من عذاب القَب اذلي أسمع منه

َّ
احلديث :عن أيب سعيد -ريض اهلل عنه -قال :ولم أشهده من انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولكن حدثنيه زيد بن
ُْ
ْ
َ
ثابت ،قال :بينما انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حائط ِلِّن َّ
انل َّجار ،ىلع َبغلة هل وحنن معه ،إذ حادت به فاكدت تلقيه،
أقرب ستة أو مخسة أو أربعة -قال :كذا اكن يقول اجلريري -فقالَ « :من يعرف أصحاب هذه ُ
وإذا ُ
األقرب؟» فقال رجل :أنا،
ُ َ ْ
ُْ
ََ
اهلل أن
قال :فمَّت مات هؤالء؟ قال :ماتوا يف اإلرشاك ،فقال« :إن هذه األمة تب َتىل يف قبورها ،فلوال أن ال تدافنوا دلعوت
ي ُ ْسم َعكم من عذاب القرب اذلي أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه ،فقالَّ « :
تعوذوا باهلل من عذاب انلار» قالوا :نعوذ باهلل
ِ
َّ
َّ
من عذاب انلار ،فقال« :تعوذوا باهلل من عذاب القرب» قالوا :نعوذ باهلل من عذاب القرب ،قال« :تعوذوا باهلل من الفنت ،ما
َّ َّ
ظهر منها وما َب َطن» قالوا :نعوذ باهلل من الفنت ما ظهر منها وما َب َطن ،قالَّ « :
ادلجال» قالوا :نعوذ
تعوذوا باهلل من فتنة
باهلل من فتنة َّ
ادل َّجال.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
حييك زيد بن ثابت أنهم بينما هم مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بستان لقبيلة من األنصار ،تسىم بِّن انلجار ،واكن

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يركب ىلع بغلة هل ،وفجأة مالت بغلته عن الطريق ونفرت به ،فاكدت أن تسقطه وترميه
عن ظهرها ،ويف هذا املاكن أربعة قبور أو مخسة أو ستة ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-من يعرف أصحاب هذه

القبور؟ فقال رجل :أنا أعرفهم ،فقال -صىل اهلل عليه وسلم :-إذا كنت تعرفهم فمَّت ماتوا؟ قال :ماتوا يف زمن الرشك ،فقال
ُ َّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-إن هذه األمة تُمتحن يف قبورها ،ثم تُ َّ
نعم أو تعذب ،فلوال خمافة أن ال تدفنوا أمواتكم؛
دلعوت اهلل أن يُسمعكم من عذاب القرب اذلي أسمعه ،فإنكم لو سمعتم ذلك تركتم اتلدافن من خوف قلع صياح املوىت
ُ
أفئدتكم ،أو خوف الفضيحة يف القرائب؛ ئلال ي َّطلع ىلع أحواهلم ،ثم أقبل ىلع أصحابه بوجهه فقال -صىل اهلل عليه وسلم-
 :اطلبوا من اهلل -تعاىل -أن يدفع عنكم عذاب انلار ،فقالوا :نعتصم باهلل من عذاب انلار ،قال -صىل اهلل عليه وسلم:-
اطلبوا من اهلل -تعاىل -أن يدفع ع نكم عذاب القرب ،قالوا :نعتصم باهلل ونلتجئ إيله من أن يصيبنا عذاب القرب ،ثم قال -

صىل اهلل عليه وسلم :-اطلبوا من اهلل -تعاىل -أن يدفع عنكم الفنت ما ظهر وبان واتضح منها وما خيف ،قالوا :نعتصم باهلل
من الفنت ما ظهر منها وما خيف ،فقال :اطلبوا من اهلل -تعاىل -أن يدفع عنكم فتنة املسيح ادلجال؛ فإنه أكرب الفنت حيث

يؤدي إىل الكفر املفيض إىل العذاب املخدل يف انلار ،فقالوا :نعتصم باهلل من فتنة ادلجال.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة الربزخية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلار  -الفنت  -عالمات الساعة.
راوي احلديث :زيد بن ثابت األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

ُ
• حائط ِلِّن َّ
انل َّجار  :بستان لقبيلة من األنصار تسىم بِّن انلجار.
َ
• حادت  :مالت ونفرت.
ُْ
• تبتَىل  :تمتحن.
• َّ
تعوذوا  :اطلبوا منه أن يدفع عنكم.
• نعوذ  :نعتصم.
• َب َطن  :خيف.
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فوائد احلديث:

 .1معجزة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أسمعه اهلل عذاب القرب.
 .2إثبات عذاب القرب ،واالمتحان فيه.
 .3مرشوعية اتلعوذ من عذاب انلار وعذاب القرب وفتنة ادلجال ،والفنت لكها.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوتِ ،لنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.
معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م.

الرقم املوحد)11208( :
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إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من الكم انلاس ،إنما هو التسبيح واتلكبري وقراءة القرآن

ُّ َ
ُ ِّ
َْ
السليم -ريض اهلل عنه -قال :بَينا أنا أصيل مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-إذ
احلديث :عن معاوية بن احلَكم
ُ
َ
َْ َُ َ
َ ُ ُ
ُ ْ َ ِّ
َع َطس ُ
كم تنظرون َّ
إيل؟،
محك اهلل ،ف َر َم ِاين القوم بأبْ َصارهم ،فقلتَ :واثكل أميَاهْ ،ما شأن
رجل من القوم ،فقلت :ير
ِّ َ َ
َّ
ْ َ
َ
ك ُّ
ت ،فلما صىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
فجعلوا يرضبون بأيْ ِديهم ىلع أفخا ِذهم ،فلما رأيتهم يُ َص ِّمتُون ِِّن لكِّن س
َ َ
ْ
وأيم ،ما رأيت َ
وسلم ،-فَبأَيب هو ِّ
معلِّما َقبْلَه وال بَ
أح َسن تَعليما منه ،فواهلل ،ما َك َه َرين َو َال َ َ
رضبِّن َوال شتَ َم ِِّن ،قال:
عده
ِ
ِ ِ
َّ
َ
َّ
«إن هذه الصالة ال يصلح فيها َشء من الكم انلاس ،إنما هو التسبيح واتلكبري وقراءة القرآن» ،أو كما قال رسول اهلل
ِّ
إين حديث َعهد جبَاهلية ،وقد جاء اهلل باإلسالم ،وإن م َّنا َ
رجاال يَأتون
صىل اهلل عليه وسلم -قلت :يا رسول اهلل،ِ
ِ
َْ
َ َ
َ
َ ُ َّ َّ
َّ َ َ َ َ َّ ُ َ
ُ َّ
َّ
ُ
َّ
ْ
ُ
اح:
جيدونه يف صدورهم ،فال يصدنهم -قال ابن الصب ِ
الكهان ،قال« :فال تأتِ ِهم» قال :و ِمنا رجال يتطريون ،قال :ذاك َشء ِ
ََ
َ
َُ
َ
َُ َ
َّ
فال يَ ُص َّدنَّ ُ
كم -قال قلت :و ِمنا رجال خي ُّطون ،قال« :اكن ن ِيب من األنبياء خي ُّط ،فمن وافق خ َطه فذاك» ،قال :واكنت يل
ُ
ْ
ٌُ
َ
َ
ِّ
َ
َ
اطلَ ْع ُ
واجل َ َّوان َّية ،فَ َّ
رجل من بَِّن آدم،
ت ذات يوم فإذا اذليب قد ذهب بِشاة من غنَ ِم َها ،وأنا
َجارية ترىع غنَما يل ِقبَل أ ُح ٍد
ِ ِ
ْ
َ
َ ْ
َّ َ َ
ُ َ
َ َّ
َ
عظم ذلك َّ
يلع ،قلت :يا رسول
آسف كما يَأ َسفون؛ لكِّن َصككتُ َها َصكة ،فأتيْت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ف
َ
َ
اهلل أفال أُ ْعت ُق َها؟ قال« :ائْتِّن بها» ،فَأتَيْتُ ُه بها ،فقال هلا« :أيْن اهلل؟» قالت :يف َّ
السماء ،قال« :من أنا؟» ،قالت :أنت رسول
ِ
ِِ
ُ ْ ٌَ
َ ْ َْ َ
اهلل ،قال« :أع ِتقها ،ف ِإنها مؤ ِمنة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُّ َ
السليم -ريض اهلل عنه -عما حصل هل عندما اكن يصيل مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف إحدى
خيرب معاوية بن احلكم
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
صلوات اجلماعة ،إذ َسمع رجال عطس فح ِمد اهلل ،فبادره -ريض اهلل عنه :-بقوهل( :يرمحك اهلل) ىلع أصله ،وهو قوهل -صىل
اهلل عليه وسلم( :-إذا َعطس أحدكم فليقل :احلمد هلل ،ويلقل هل أخوه أو صاحبه يرمحك اهلل) ،ولم يعلم -ريض اهلل عنه-

أن استحباب تشميت العاطس إنما هو يف غري الصالة.
َ
َ
"ف َر َم ِاين القوم بأبْ َصارهم" أي :أشاروا إيله بأبصارهم من غري الكم ،ونظروا إيله نظر زجر ،إال أنه -ريض اهلل عنه -لم يعلم
َ ُ َْ ُ
َ
"واثكل أ ِّميَاهْ" ،واملعىن :وافقدها يل فإين هلكت.
سبب إنكارهم عليه ،فما اكن منه إال أن خاطبهم بقوهل:
َ
َ
ما َشأنُ ُ
َّ
كم؟ أي :ما حالكم وأمركم".تنظرون َّ
إيل" أي :ملاذا تنظرون إيل نظر الغضب؟.
ْ َ
"فجعلوا يرضبون بأيْ ِديهم ىلع أفخا ِذهم" أي :أنهم زادوا يف اإلنكار عليه برضب األيدي ىلع األفخاذ ،ففهم منهم أنهم يريدون
ِّ َ َ
َ
َ
ك ُّ
ت" واملعىن :ملا عرفت أنهم يأمرونِّن
منه أن يَسكت ،وأن ينتيه عن الالكم ،ف َسكت" ،فلما رأيتهم يُ َص ِّمتُون ِِّن لكِّن س
ُ َ
َ
ُ
اصمهم ،لكِّن سكت
خ
بالسكوت عن الالكم ،عجبت جلهيل بقبح ما ارتكبت ،ومبالغتهم يف اإلنكار يلع وأردت أن أ ِ
ً
امتثاال؛ ألنهم أعلم مِّن ،ولم أعمل بمقتىض غضيب ،ولم أسأل عن السبب.
َّ
"فلما صىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم "-أي :انتىه وفرغ من صالته.
َ
وأيم" أيُ :م َف َّدى بأيب ِّ
"فَبأَيب هو ِّ
وأيم ،وهذا ليس بقسم ،وإنما يه تفدية باألب واألم.
ِ ِ
َ ِّ َ ْ َ
ْ َ َ
َّ
َ
َ
"ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه"؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يعنفه ولم ينهره ،بل بني هل احلكم
الرشيع بطريقة أدىع للقبول واإلذاعن.
"فواهلل ،ما َك َه َرين" لم َ
ينهرين ولم يغلظ َّ
يلع بالقول.
ِ
"و َال َ َ
َ
رضبِّن" لم يؤدبِّن بالرضب ىلع ما اقرتفته من خمالفة.
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ََ َ
َّ
"وال شتَ َم ِِّن" ما أغلظ يلع بالقول بل بَني يل احلكم الرشيع بِرفق ،حيث قال يل" :إن هذه الصالة ال يَصلح فيها َشء من الكم
واتلكبري وقراءة القرآن" ،يعِّن :ال حيل يف الصالة الكم انلاس اذلي هو َّ
انلاس ،إنما هو التَّسبيح َّ
اتلخاطب فيما بينهم وقد اكن
ذلك َسائغا يف أول اإلسالم ثم نسخ ،وإنما اذلي يف الصالة :التسبيح واتلكبري وقراءة القرآن.
ِّ
َّ
ُ
"قلت :يا رسول اهلل ،إين حديث َعهد ِجبَاهلية" يعِّن :قريب عهد جباهلية ،واجلاهلية :تطلق ىلع ما قبل ورود الرشع ُسموا
ُ ْ
جاهلية؛ لكرثة جهاالتهم وفح ِشهم.
"وقد جاء اهلل باإلسالم" يعِّن :انتقلت عن الكفر إىل اإلسالم ،ولم أعرف بعد أحاكم ِّ
ادلين.
ُ
ُ َّ
"وإن م َّنا َ
رجاال يَأتون الكهان" أي :إن من أصحابه من يَأيت الكهان ،ويسأهلم عن أمور غيبية حتدث يف املستقبل.
ِ
َْ
ُ
ُ
"فقال :فال تأتِ ِهم" وإنما نيه عن إتيان الك هان؛ ألنهم يتلكمون يف أمور غيبية قد يصادف بعضها اإلصابة فيخاف الفتنة ىلع
ِّ
اإلنسان بسبب ذلك؛ ألنهم يلبسون ىلع انلاس كثريا من أمر الرشائع ،وقد تظاهرت األحاديث الصحيحة بانليه عن إتيان
ُ
الكهان وتصديقهم فيما يقولون ،وحتريم ما يعطون من احللوان.
َّ
َّ َ َ َ َ َّ ُ َ
ون"َّ ،
اتلطري  :التشاؤم بِمريئ ،أو مسموع ،أو زمان ،أو ماكن.
"قال :و ِمنا رجال يتطري
ً
ً
خريا ،ثم رأى َّ
باتلطري ،حَّت لو أراد اإلنسان منهم ً
واكنت العرب معروفة َّ
الطري ذهبت يمينًا أو شماال حسب ما اكن معروفا
ً
ً
شخصا تشاءم ،ومنهم من يتشاءم من شهر شوال
عندهم ،جتده يتأخر عن هذا اذلي أراده ،ومنهم من إذا سمع صوتا أو رأى
ً
ً
وتفكريا
بالنسبة للناكح ،ومنهم من يتشاءم بيوم األربعاء ،أو بشهر صفر ،وهذا لكه مما أبطله الرشع؛ لرضره ىلع اإلنسان عقال
ً
وسلواك ،وكون اإلنسان ال يبايل بهذه األمور ،هذا هو اتلولك ىلع اهلل.
"قالَ :ذاك ََشء َجيدونه يف ُصدورهم ،فال يَ ُص َّد َّن ُه ْم" ِّ
الط َرية َشء جيدونه يف نفوسهم رضورة ،وال َعتب عليهم يف ذلك؛ فإنه
ِ
َ
َ
َّ
غري ُمكتسب هلم فال تكليف به ،ولكن ال يمتنعوا بسببه من اتلرصف يف أمورهم ،فهذا هو اذلي يقدرون عليه وهو
اتللكيف ،فنهاهم انليب -عليه الصالة والسالم -عن العمل ِّ
ُمكتسب هلم ،فيقع به َّ
بالطرية ،واالمتناع من ترصفاتهم بسببها،
اتلطريِّ ،
انليه عن َّ
وقد تظاهرت األحاديث الصحيحة يف َّ
والطرية هنا :حممولة ىلع العمل بها ،ال ىلع ما جيده اإلنسان يف نفسه

من غري عمل ىلع مقتضاه عندهم.
ُ
َّ ْ
َُ
َُ َ
َّ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
"قال قلت :و ِمنا رجال خي ُّطون" ،اخلط عند العرب :أن يأيت الرجل العراف وبني يديه غالم ،فيأمره بأن خيط يف الرمل خطوطا
كثرية ،ثم يأمره أن يَمحو منها اثنني اثنني ،ثم ينظر إىل آخر ما يبَق من تلك اخلطوط ،فإن اكن اِلايق منها ً
زوجا؛ فهو ديلل
َّ
الفالح والظفر ،وإن اكن فردا؛ فهو ديلل اخلَيبة وايلأس.
َّ ْ
َُ
َ
الرمل فيعرف األمور بالفراسة بتوسط تلك اخلطوط ،وقيل هو
"قال :اكن ن ِيب من األنبياء خي ُّط" ،أي :يرضب خطوطا كخطوط
إدريس أو دانيال -عليهما الصالة والسالم.-
ََ
َ
"فمن وافق خ َطه" أي :خط ذلك انليب -عليه الصالة والسالم" -فذاك" أي :من وافق خط ذاك انليب فهو مباح هل ،ولكن ال
طريق نلا إىل العلم ايلقيِّن باملوافقة فال يباح ،واملقصود أنه حرام؛ ألنه ال يباح إال بيقني املوافقة ،وليس نلا يقني بها ،وحيتمل:
ُ
َ
أن هذا نسخ يف رش ِعنا ،وحيتمل :أن يكون إباحة اخلط؛ علما نلبوة ذاك انليب ،وقد انقطعت فنهينا عن تعايط ذلك ،فاحلديث
َّ ْ
الرمل وفسادها؛ ألن املوافقة
يدل ىلع حتريم العمل بعلم اخلَط ،ال ىلع جوازه ،كما يدل ىلع بطالن طريقة انلاس يف علم

تقتيض العلم به ،والعلم يكون بأحد طريقني:
أحدهماَّ :
انلص الرصيح الصحيح يف بيان كيفية هذا العلم.

منتف.
واثلاين :انلقل املتواتر من زمن ذلك انليب إىل زمن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-والك األمرين ٍ

وينبيغ أن يعلم يف هذا املقام أن األنبياء ال يدعون علم الغيب ،وال خيربون انلاس أنهم يعلمون الغيب ،وما أخربوا انلاس
َ َ
َ ُ َْْ َ ُْ
َ
ب فال يظ ِه ُر َىلع غيْ ِب ِه
َبه من الغيب إنما هو من إحياء اهلل إيلهم فال ينسبونه إىل أنفسهم ،كما قال اهلل -تعاىل( :-اعلِم الغي ِ
َ ْ
َّ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ
َْ
َّ َ ْ َ َ
َ ً
ني يَ َديْ ِه َو ِم ْن خل ِف ِه َر َص ًدا) [اجلن ]27 ،26؛ ألن الغيب مما اختص اهلل بعلمه،
أحدا * إِال م ِن ارتىض ِمن رس ٍ
ول فإِنه يسلك ِمن ب ِ
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َ
ٌ
َّ
أحد نلفسه إال اكن ُم َّدعيا ً ِلعض خصائص الربوبية ،وهذا ما يفعله أرباب هذه ِّ
الصناعة ،فظهر بهذا دجل هؤالء
فال يَدعيه

يف دعوى أن هذا انليب الكريم معلم هلم.
َ ُ
َ ُ
َ َّْ
َ
َ
َ
ََ
َ
ُ
َّ
حد.
"قال :واكنت يل جارية ترىع غنما يل قِبل أح ٍد واجلوا ِني ِة" ،يعِّن :اكنت هل جارية ترىع غنمه يف موضع قريب من جبل أ ٍ
ِّ
ِّ
َ
ََ
اطلَ ْع ُ
"فَ َّ
ت ذات يوم فإذا اذليب قد ذهب بِشاة من غن ِم َها" يعِّن :علم أن اذلئب قد افرتس شاة من الشياه ،والغنم هل لكنه قال:

(غنمها) أي :اليت تقوم يه براعيتها.
ِّ
ِّ
َ
َْ َ ُ َ
"وأنا ُ
رج ٌل من بَِّن آدمَ ،
آسف كما يأسفون" األسف :الغضب ،واملعىن :أنِّن غضبت عليها بسبب أكل اذلئب لشاة من الشياه؛
َ
فأردت أن أرضبها رضبا شديدا ىلع ما هو مقتىض الغضب.
َ َ ْ ُ َ َ َّ
َ َّ
َََ ْ
كة" إال أنِّن لم أفعل ،بل اقترصت ىلع أن لطمتها ْ
لط َمة" ،فأتيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فعظم
"لكِّن صككتها ص
ْ
ْ َ
ْ
َ
َ
َ
ذلك َّ
يلع" ،بعد أن لطمها جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأخربه بالقصة ،فأكرب لطمه إياها ،أي :أعظمه.
َ
َ
َ
فلما رأى معاوية بن احلكم ُّ
السليم -ريض اهلل عنه -انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد تأثر من فعله ذلك ،وأخذ يف نفسه،
َ
َ
ُ
ْ
ُ ْ ُ
َ َْ
قال" :قلت :يا رسول اهلل أفال أع ِتق َها؟" يعِّن :أحررها من العبودية جراء َرضيب إياها ،قال« :ائ ِت ِِّن بها» فأتيتُ ُه بها ،فقال هلا« :أيْن
اهلل؟» أي :أين َ
المعبود املستحق املوصوف بصفات الكمال؟ .ويف رواية( :أين َر ُّبك؟) فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -أراد بهذا
السؤال اتلأكد أنها موحدة ،فخاطبها بما يُفهم قصده؛ إذ عالمة املوحدين اعتقادهم أن اهلل يف السماء.
"قالت :يف َّ
السماء" ومعىن يف السماء :العلو ،وأنه -سبحانه -فوق لك َشء وفوق َعرشه اذلي هو سقف املخلوقات.
َ
ْ ٌ
ْ ْ َ
قال« :من أنا؟» قالت :أنت رسول اهلل ،قال« :أع ِتق َها ،ف ِإنها ُمؤ ِمنَة».
َ
فلما ش ِهدت بعلو اهلل -تعاىل -وبرساتله -صىل اهلل عليه وسلم -أمر بِعتقها؛ ألن ذلك ديلل ىلع إيمانها وسالمة معتقدها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني
ِّ ا
والرق
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفقه :العمل يف الصالة  -العقيدة :الكهانة ،اتلطري.
ُّ َ
السليم -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :معاوية بن احلَكم
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
ُ َُ َ َ َُ
ُ َْ
يعة.
• ُ َواثك ُل  :اثلُّلك :المصيبة والف ِج
• أ ِّميَاه  :أ ِّيم.
َ
ُ َ ِّ ُ َ
ُْ
كتُون َِّن.
• ي َصمتون ِِّن  :يس ِ
ُِّ
ْ
• بأيب هو ِّ
وأيم  :أي :أف ِديه بأيب وأيم.
ِ ِ َ
َ
َ
َ
• َما ك َه َرين  :ما نه َر ِين.
ُ
األرسار.
• الك َّهان  :الاكهن :هو اذلي يتعاىط اخلرب عن الاكئنات يف مستقبل الزمان ،ويديع معرفة
ُ
َّ
َ َ َ َّ ُ َ
اتلطري :التَّشاؤم بمريئ ،أو مسموع ،أو زمان ،أو ماكن.وأصل اتلطري :التَّشاؤم ،لكن أضيفت إىل َّ
ون َّ :
الطري؛ ألن اغلب التشاؤم عند
• يتطري
ِ
َ
َّ
العرب بالطري ،فعلقت به.
َ ْ َ َّ
َ ُ َّ َّ ُ َ ْ َ َّ
ويمن َعنهم.
رصفنهم
• ي َصدنهم  :ي ِ
َّ ْ
ُ َ
َّ
َ
• ُخي ُّطون  :من اخلط ،وهو :الرضب يف الرمل.
• أ ُحد  :جبل معروف باملدينة ،سيم بذلك؛ تلوحده وانقطاعه عن بقية اجلبال .
• اجل َ َّوا ِن َّية  :موضع يف شمايل املدينة.
ْ
• َ
آسف  :أغ َضب.
ْ
َ
• َصككتُ َها َ :
لط ْمتُها.
َ َّ
َ
• عظم  :جعل فعله باجلَارية عظيما.
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فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

ُ ِّ
َ
ُ
المصيل إذا َعطس؛ رشع هل أن حيمد اهلل يف نفسه.
أن
َ
ُ
ُ
إنكار المنكر ىلع المخالف؛ لقوهل( :فرماين القوم بأبصارهم.)..
ْ َ
ْ
أن َ
احلركة اليَ ِسرية يف الصالة ال تبطلها؛ لقوهل (فجعلوا يَرضبون بأي ِديهم ىلع أفخا ِذهم).
َْ
َ
جواز تف ِدية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باألبوين.
ُ َ ِّ
ُ َ ِّ
ورفقه باجلاهل ،فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يعنفه ولم يوخبه ،بل أرشده إىل الصواب بطريقة
ُحسن تعليم
انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -
َ
أدىع إىل القبول -صىل اهلل عليه وسلم.-
جواز احلَلف من غري استحالف؛ لقوهل( :فواهلل )..ما لم يكن اعدة.
ُ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أن ما يتعلق خبطاب اِلاري -جال وعال -ال تبطل به الصالة ،فلو قال المصيل( :رب أسألك ،رب أستغفرك ،رب أشكرك)؛ ألن هذا ليس مما
يتداوهل انلاس بينهم ،بل هو داعء وعبادة.
َ
َّ
ظاهره أنه ال فرق بني كون الالكم قليال أو كثريا ،وال فرق بني صالة انلفل والفرض؛ لعموم قوهل -صىل اهلل عليه وسلم( -ال يصلح فيها َشء).
أن الصالة ال تبطل بالالكم الصادر عن غري قصد.
ُ
أن من تكلم يف الصالة جاهال باحلُكم فال إاعدة عليه؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يأمر معاوية -ريض اهلل عنه -بإاعدة الصالة
انلايس ،ومن َسبق َ
جلَهله ،ويلحق به َّ
لسانه ،ومن تكلم بغري قصد.
َ
قوهل" :الكم َّ
انلاس" ظاهره ولو اكن الالكم من حرف واحد ،كقول املصيل لشخصِ :
(ع) أمر من الويع ،فهذا الكم تبطل به الصالة ،أما ما ال
يسىم الكما كما لو تنحنح وقال ":أح ،أح" لم تبطل به الصالة؛ ألنه ال يسىم الكما.
ٌ
َّ
أن ُخمَاطبة انلاس يف َّ
الصالة إعراض عن مناجاة اهلل -تعاىل.-
ُْ ُ
ْ
َّ
ُ
ِّ
ويتأكد عليه حضو ُر قلبه يف َّ
الصالة ،فال يلهيه عن معانيها وأحواهلا ُمل ٍه ،بل يف ِرغ قلبه ويستجمعه؛ الستحضار ما يقول
يستحب للمصيل
فيها ويفعل.
َّ
َّ
أن التسبيح واتلكبري وقراءة القرآن واجبات الصالة.
َّ
ُ
َّ
َ
ُ
باتلدرج ،فيعلم المسلم اجلديد أمور َّ
أن أحاكم الرشع تؤخذ َّ
ادلين شيئا فشيئا.
كهانة َّ
واتل َطري قبل اإلسالم.
انتشار ال ِ
ُ
َّ
ُ
َّ
ُ
انليه عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون ،وحتريم ما يعطون من احللوان ،وهو حرام بإمجاع املسلمني.
أن الشعور بالتشاؤم َشء ال يَأثم بمجرده؛ ألن هذه من األمور القلبية اليت ال يؤاخذ عليها اإلنسان ،بل إذا عمل بمقتضاه.
ْ
ْ
جواز َريع املرأة لألغنام ،وان ِفرادها يف الربية إذا أ ِمنَت ال ِفتنَة.
َ
َ
إلهانة ُ
المسلم ،سواء اكن برضبه أو َسبِّه أو حنو ذلك.
تعظيم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
ديلل ىلع إثبات ُعلو اهلل -تعاىل -وأنه فوق ِعباده بَائن من خل ِقه.
بعلو اهلل ىلع َخلقه ديلل ىلع إيمان َ
أن االعرتاف ُ
العبد.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
معالم السنن (رشح سنن أيب داود) ،أبو سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية ،حلب ،الطبعة :األوىل 1351ه1932 ،م.
إكمال املعلم بفوائد مسلم ،عياض بن موىس ايلحصيب السبيت ،املحقق :حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة:
األوىل1419 ،ه1998 ،م.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه.
رشح سنن أيب داود ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيِّن ،حتقيق :خادل بن إبراهيم املرصي ،انلارش :مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة :األوىل1420 ،
ه1999،م.
مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوتِ ،لنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.
رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
اتلنجيم واملنجمون وحكم ذلك يف اإلسالم ،عبد املجيد بن سالم املشعيب ،انلارش :أضواء السلف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة:
الطبعة :اثلانية 1419ه1998 ،م.
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة1423 ،ه 2003 ،م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة :األوىل 1427ه.
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية 1424ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م.

الرقم املوحد)10650( :
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ً
إنا ندخل لَع سالطيننا فنقول هلم خبالف ما نتلكم إذا خرجنا من عندهم ،قال :كنا نعد هذا نفاقا لَع عهد
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

َ
َ
َ ً
الطينِنا فنقول
احلديث :عن حممد بن زيد :أن ناسا قالوا جلده عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما :-إنا ندخل ىلع س ِ
َ ُّ
هلم خبالف ما نتلكم إذا خرجنا من عندهم ،قال :كنا ن ُعد هذا نفاقا ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن ً
أناسا جاءوا إيله وقالوا :إننا ندخل ىلع سالطيننا فنقول هلم قوال ولكن إذا
ً
خرجنا من عندهم قلنا خبالفه ،فقال :كنا نعد ذلك نفاقا ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وذلك ألنهم حدثوا فكذبوا
وخانوا ما نصحوا ،فالواجب ىلع من دخل ىلع السالطني من األمراء والوزراء والرؤساء وامللوك الواجب عليه أن يتلكم باألمر

ىلع حقيقته.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > انلفاق
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• سالطيننا  :حاكمنا وملوكنا.
• فنقول هلم خبالف ما نتلكم إذا خرجنا من عندهم  :نثِّن عليهم حبضورهم ،ونذمهم بغيابهم.
ً
ً
• كنا نعد هذا نفاقا  :نفاقا يف العمل.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

الصدق حبرضة انلاس وغيابهم هو من صفات املؤمنني.
من أنواع انلفاق اتللكم بكالم أمام انلاس وخمالفته عند غيبتهم.
حماولة اتلقرب إىل انلاس بالكذب سبب لإلفساد بني انلاس.
املسلم يبذل انلصيحة للحاكم ،وال ينافق هل ألجل منفعة دنيوية.
الرياء معناه العمل اذلي ظاهره طاعة اهلل ،وحقيقته رصفه لغريه -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،ط2007 ،1م.
صحيح اِلخاري ،برتقيم حممد فؤاد عبد اِلايق.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحني ،رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،ط 1987 .1م.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،ط ،1الرياض2002 ،م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،مؤسسة ابن عثيمني اخلريية ،مدار الوطن للنرش ،الرياض ،ط1426ه.
كنوز رياض الصاحلني ،املجلس العليم كنوز دار إشبيليا ،الرياض ،ط2009 ،1م.

الرقم املوحد)6980( :
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َ
إنك تأيت قوما من أهل الكتاب ،فليكن أول ما تدعوهم إيله شهادة أن ال هلإ إال اهلل
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ملا بعث معاذا إىل ايلمن قال هل:
َ
"إنك تأيت قوما من أهل الكتاب ،فليكن أول ما تدعوهم إيله شهادة أن ال هلإ إال اهلل" -ويف رواية" :إىل أن يوحدوا اهلل-
 ،فإن هم أطاعوك ذللك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم مخس صلوات يف لك يوم ويللة ،فإن هم أطاعوك ذللك فأعلمهم
َ
َ ُ َ ُّ
أمواهلم ،واتق
رتد ىلع فقرائهم ،فإن هم أطاعوك ذللك فإياك وك َرائِ َم
أن اهلل افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ف
ِ
دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ
اّلل َعليْ ِه َو َسل َم -ملا وجه معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -إىل إقليم ايلمن داعيا إىل اهلل ومعلما ،رسم هل اخلطة
أن انليب -صىل
اليت يسري عليها يف دعوته ،فبني هل أنه سيواجه قوما أهل علم َ
وجدل من ايلهود وانلصارى؛ يلكون ىلع استعداد ملناظرتهم
ورد شبههم ،ثم يلبدأ يف دعوته باألهم فاألهم ،فيدعو انلاس إىل إصالح العقيدة أوال؛ ألنها األساس ،فإذا انقادوا ذللك أمرهم

بإقام الصالة ،ألنها أعظم الواجبات بعد اتلوحيد ،فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زاكة أمواهلم إىل فقرائهم؛ مواساة هلم وشكرا
ا
ا
ُ
هلل ،ثم حذره من أخذ جيد املال؛ ألن الواجب الوسط ،ثم حثه ىلع العدل وترك الظلم؛ ئلال يدعو عليه املظلوم ودعوته
مستجابة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -الصالة  -الصيام  -الزاكة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

بعث  :أرسل ،واكن إرسال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ملعاذ سنة عرش قبل حج انليب -عليه الصالة والسالم.-
أهل الكتاب  :هم ايلهود وانلصارى.
شهادة أن ال هلإ إال اهلل  :املراد بذلك نطقا بها ،ومعرفة معناها ،والعمل بمقتضاها.
أطاعوك ذللك  :آمنوا بذلك وعملوا به.
افرتض  :أوجب.
صدقة  :املراد بها الزاكة.
فإياك  :احذر.
كرائم أمواهلم  :خيارها.
اتق دعوة املظلوم  :اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل.
حجاب  :حائل.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مرشوعية إرسال ادلاعة إىل اهلل -تعاىل.-
أن شهادة أن ال هلإ إال اهلل أول واجب ويه أول ما يدىع إيله انلاس.
ُ
توحيد اهلل بالعبادة ،وترك عبادة ما سواه.
أن معىن شهادة أن ال هلإ إال اهلل
أن اإلنسان قد يكون قارئا وهو ال يعرف معىن ال هلإ إال اهلل ،أو يعرفه وال يعمل به كحال أهل الكتاب.
أن خماطبة العالم ليست كمخاطبة اجلاهل" :إنك تأيت قوما أهل كتاب".
ِّ
اتلنبيه ىلع أنه ينبيغ لإلنسان خصوصا ادلاعية أن يكون ىلع بصرية من دينه؛ يلتخلص من شبهات املشبهني ،وذلك بطلب العلم.
أن الصالة أعظم الواجبات بعد الشهادتني.
فرضية الصلوات اخلمس.
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.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

أن صالة الوتر ليست بواجبة.
أن الزاكة أوجب األراكن بعد الصالة.
ال جيوز دفع الزاكة لألغنياء.
مرصف من مصارف الزاكة ،وهم الفقراء وجواز االقتصار عليه ،فال جيب أن يستوعب األصناف اثلمانية من مصارف الزاكة.
بيان
ٍ
املرشوع أن ترصف زاكة أهل لك بدل يف فقرائها؛ هلذا احلديث ،فإن اكن نقل الزاكة إىل بدل آخر ملصلحة راجحة فال حرج يف ذلك؛ كشدة احلاجة
يف اِلدل اآلخر ،أو وجود األقرباء الفقراء وحنو ذلك.
أن الزاكة ال تدفع للاكفر.
أنه ال جيوز أخذ الزاكة من جيد املال إال برضا صاحبه.
حتريم أخذ الزاكة من خيار املال ،وإنما يؤخذ الوسط.
اتلحذير من الظلم ،وأن دعوة املظلوم مستجابة ولو اكن اعصياً.

املصادر واملراجع:

 -1امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م.
 -2اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،حتقيق :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه
 2003م. -3صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد
فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
 -4صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3390( :
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ً
إنكم تسريون عشيتكم ويللتكم ،وتأتون املاء إن شاء اهلل غدا

َ َ َ ََ َ َ
َ ُ َ
َّ ُ
ريون َع ِشيتَك ْم ،وتأتون املاء
احلديث :ع ْن أ ِيب قتَادة ،قال :خطبَنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال« :إنكم ت ِس
ْ
َ
إن شاء اهلل غدا» ،فانطلق انلاس ال يَل ِوي أحد ىلع أحد ،قال أبو قتادة :فبينما رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يسري حَّت
ََ
ُ
ْ
َ َ ْ
ََ
َ
ابه َّ
فمال عن راحلته ،فأتيتُه فدعمته من غري أن
ار الليل ،وأنا إىل جنبه ،قال :فن َعس رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،
ُ
ُ
َ
َ
أوقِظه حَّت اعتدل ىلع راحلته ،قال :ثم سار حَّت ت َه َّو َر الليل ،مال عن راحلته ،قال :فدعمتُه من غري أن أو ِقظه حَّت
ْ
ْ ْ
ْ
األويلني ،حَّت اكد َينْ َ
اعتدل ىلع راحلته ،قال :ثم سار حَّت إذا اكن من آخر َّ
ج ِفل،
الس َحر ،مال َميلة يه أشد من امليلتني
ْ
َ
مسريك مِّن؟» قلت :ما زال هذا
فأتيتُه فدعمته ،فرفع رأسه ،فقالَ « :من هذا؟» قلت :أبو قتادة ،قال« :مَّت اكن هذا
َْ
َ
َم ِسريي منذ الليلة ،قال« :حفظك اهلل بما حفظت به نبيه» ،ثم قال« :هل ترانا َنىف ىلع انلاس؟» ،ثم قال« :هل ترى من
َ ْ
َ
أحد؟» قلت :هذا راكب ،ثم قلت :هذا راكب آخر ،حَّت اجتمعنا فكنا سبعة ركب ،قال :فمال رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم عن الطريق ،فوضع رأسه ،ثم قال« :احفظوا علينا صالتنا» ،فاكن َّ
أول َمن استيقظ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َ َ
ُ
َ
ْ
فق ْمنا َفزعني ،ثم قال« :اركبوا» ،فركبْنا ْ
ُ
فرسنا حَّت إذا ارتفعت الشمس ن َزل ،ثم داع بِ ِميضأة
لشمس يف ظهره ،قال:
وا
ِِ
ِ
اكنت ميع فيها َشء من ماء ،قال :فتوضأ منها ُوضوءا دون ُوضوء ،قال :وبيق فيها َشء من ماء ،ثم قال أليب قتادة:
َّ
َّ
َّ
َ
ْ
احفظ علينا م َ
يضأتك ،فسيكون هلا نبَأ» ،ثم أذن بالل بالصالة ،فصىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ركعتني ،ثم صىل
«
ِ
َّ
َ
َْ
الغداة ،فصنع كما اكن يصنع لك يوم ،قال :ورك َ
ب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وركبْنا معه ،قال :فجعل بعضنا يه ِمس
ِ
ُ
َ
َْ
َّ
كفارة ما صنعنا ب َت ْفريطنا يف صالتنا؟ ثم قال« :أما ل ُ
يف أ ْسوة» ،ثم قالَ « :
كم َّ
أما إنه ليس يف انلوم تفريط،
إىل بعض ما
ِ
ِ
ِّ
ِّ
إنما اتلفريط ىلع من لم يصل الصالة حَّت ييجء وقت الصالة األخرى ،فمن فعل ذلك فليُ َصلها ح َ
ني ينتبه هلا ،فإذا اكن
ِ
ََ
َ
الغد فليصلها عند وقتها» ،ثم قال« :ما ت َر ْون انلاس صنعوا؟» قال :ثم قال« :أصبح انلاس فق ُدوا نبيهم» ،فقال أبو بكر
ِّ
ْ
وعمر :رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َبع َدكم ،لم يكن ِيلُخلفكم ،وقال انلاس :إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ْ
ُ
ْ
َّ
امتد انلهارَ ،
وح ِيم لك َشء ،وهم
بني أيديكم ،فإن يطيعوا أبا بكر ،وعمر يَ ْرش ُدوا ،قال :فانتهيْنا إىل انلاس حني
َ َ ْ
ْ
ُ ْ َ
ك عليكم» ،ثم قال« :أَ ْطلقوا يل ُغ َمري» قال :وداع بالم َ
يضأة ،فجعل
ل
ه
ال
«
فقال:
نا،
ش
عط
نا،
ك
يقولون :يا رسول اهلل هل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ُّ
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يصب ،وأبو قتادة يس ِقيهم ،فلم يعد أن رأى انلاس ماء يف امليضأة تكابوا عليها ،فقال
الم َأل لكُّ ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :أحسنوا َ
كم َ ْ
سري َوى» قال :ففعلوا ،فجعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ُّ
يصب وأس ِقيهم حَّت ما بيق غريي ،وغري رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،قال :ثم صب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،
ُ
ُ
َ
فرشبت ،ورشب
آخرهم رشبا» ،قال:
سايق القوم
فقال يل« :ارشب» ،فقلت :ال أرشب حَّت ترشب يا رسول اهلل قال« :إن
ِّ
ا َ
ني ر َو ً
اء ،قال :فقال عبد اهلل بن رباح :إين ألحدث هذا
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،قال :فأىت انلاس املاء جا ِم ِ
ِّ
احلديث يف مسجد اجلامع ،إذ قال عمران بن حصني انظر أيها الفَّت كيف حتدث ،فإين أحد الركب تلك الليلة ،قال:
َّ
ِّ
قلت :فأنت أعلم باحلديث ،فقالَّ :
ممن أنت؟ قلت :من األنصار ،قال :حدث ،فأنتم أعلم حبديثكم ،قال :فحدثت
القوم ،فقال عمران :لقد شهدت تلك الليلة ،وما َش َع ُ
رت أن أحدا حفظه كما حفظته.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكن يف سفر وانتىه ما معهم من املاء فبرشهم انليب صىل اهلل عليه

وسلم بأنهم جيدونه أمامهم ،مما داع القوم إىل أن يرسعوا وال ينتظروا ،حَّت سبقوا انليب صىل اهلل عليه وسلم وبعض الصحابة،

واكن منهم أبو قتادة فاكن ال ليل وبدأ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ينعس وأبو قتادة يعضده حَّت ال يقع عن الراحلة حَّت
انتبه هل الرسول صىل اهلل عليه وسلم وداع هل باحلفظ كما حفظه ،ثم أخربه أن انلاس سيختلفون يف ماكنه عليه الصالة والسالم
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وأن أبا بكر وعمر سيخربونهم بأنه خلفهم وأنهم إن أطاعوهم سريشدوا ،وهذا من عالمات نبوته عليه الصالة والسالم ،ثم
ناموا يف الليل ولم يوقظهم إال حر الشمس ،فبني الرسول صىل اهلل عليه وسلم أن من نام عن الصالة دون تعمد تركها ليس

بمفرط ،بل هو معذور ،ولكن املفرط من يدع وقت الصالة خيرج دون أن يصليها ،فلما مىش انليب صىل اهلل عليه وسلم

والصحابة اذلين معه وصلوا للقوم وقد اكدوا يهلكون من العطش ،فبرشهم انليب صىل اهلل عليه وسلم بأنهم لن يهلكوا
ً
وسيرشبوا مجيعا وداع بإناء أيب قتادة اذلي يستخدمه للوضوء وهو قدح صغري ،وتوضأ فيه وداع انلاس للرشب منه ،فرشب
انلاس لكهم حَّت لم يبق إال رسو ل اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأبو قتادة ريض اهلل عنه ،فرشب أبو قتادة بعد أن أخربه انليب
صىل اهلل عليه وسلم أن ىلع سايق القوم أن يرشب آخرهم ،وذلك من معجزات انليب صىل اهلل عليه وسلم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الشمائل  -آداب الرشب  -الوضوء  -مواقيت الصالة  -األذان  -صالة اجلماعة.
راوي احلديث :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• ال يلوي ىلع أحد  :ال يعطف ،أي ال يلتفت ألحد.
• ال ضري  :ال يرضكم ذلك عند اهلل -تعاىل.-
• إبهار الليل  :انتصف.
• فنعس  :انلعاس مقدمة انلوم.
• فدعمته  :أقمت ميله من انلوم ورصت حتته اكدلاعمة للبناء فوقها.
• تهور الليل  :ذهب ،أكرثه مأخوذ من تهور اِلناء وهو انهداده.
• ينجفل  :يسقط.
• بما حفظت به نبيه  :بسبب حفظك نبيه صىل اهلل عليه وسلم.
• سبعة ركب  :ركب مجع راكب.
• بميضأة  :بكرس امليم وبهمزة بعد الضاد :ويه اإلناء اذلي يتوضأ به.
ً
ً
وضوءا خفيفا.
• وضوءا دون وضوء :
• يهمس إىل بعض  :يكلمه بصوت خيف.
ُ ْ
• ال هلك عليكم  :هو بضم اهلاء من اهلالك.
• غمري  :هو بضم الغني املعجمة وفتح امليم وبالراء هو القدح الصغري.
• أطلقوا يل  :إيتوين به.
• فلم يعد أن رأى انلاس ماء يف امليضأة  :لم يتجاوز رؤيتهم املاء يف امليضأة.
• أحسنوا املأل  :املأل اخللق والعرشة ،يقال :ما أحسن مأل فالن .أي خلقه وعرشته وما أحسن مأل بِّن فالن .أي عرشتهم وأخالقهم.
• ِّ
جامني  :مسرتحيني ،واجلمام :ذهاب اإلعياء ،واإلمجام :ترفيه انلفس ملدة حَّت يذهب عنها اتلعب وتنشط.
• يف مسجد اجلامع  :اتلقدير هنا مسجد املاكن اجلامع.
• تكابوا عليها  :تزامحوا عليها ًّ
مكبا بعضهم ىلع بعض.
• رواء  :الرواء ضد العطاش.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

فيه أنه يستحب ألمري اجليش إذا رأى مصلحة لقومه يف إعالمهم بأمر أن جيمعهم لكهم ويشيع ذلك فيهم يلبلغهم لكهم ويتأهبوا هل وال خيص
به بعضهم وكبارهم ألنه ربما خيف ىلع بعضهم فيلحقه الرضر.
استحباب قول إن شاء اهلل يف األمور املستقبلة.
وفيه أنه يستحب ملن ُصنع إيله معروف أن يدعو لفاعله.
فيه استحباب األذان للصالة الفائتة.
وفيه قضاء السنة الراتبة ألن الظاهر أن هاتني الركعتني اللتني قبل الغداة هما سنة الصبح.
وقوهل كما اكن يصنع لك يوم فيه إشارة إىل أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها.
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.7
.8
.9
.10
.11

.12
.13

وفيه إباحة تسمية الصبح غداة.
أن انلائم ليس بملكف وإنما جيب عليه قضاء الصالة.
امتداد وقت لك صالة من اخلمس حَّت يدخل وقت األخرى وهذا مستمر ىلع عمومه يف الصلوات إال الصبح فإنها ال تمتد إىل الظهر بل خيرج
وقتها بطلوع الشمس.
إن سايق القوم آخرهم؛ فيه هذا األدب من آداب شاريب املاء واللَب وحنوهما ويف معناه ما يفرق ىلع اجلماعة من املأكول لكحم وفاكهة ومشموم
وغري ذلك.
ويف حديث أيب قتادة هذا معجزات ظاهرات لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،إحداها :إخباره بأن امليضأة سيكون هلا نبأ واكن كذلك ،اثلانية:
تكثري املاء القليل ،اثلاثلة :قوهل صىل اهلل عليه وسلم لككم سريوى واكن كذلك ،الرابعة :قوهل صىل اهلل عليه وسلم قال أبو بكر وعمر
كذا وقال انلاس كذا ،اخلامسة :قوهل صىل اهلل عليه وسلم إنكم تسريون عشيتكم ويللتكم وتأتون املاء واكن كذلك ،ولم يكن أحد
من القوم يعلم ذلك وهلذا قال فانطلق انلاس ال يلوي أحد ىلع أحد إذ لو اكن أحد منهم يعلم ذلك لفعلوا ذلك قبل قوهل صىل اهلل عليه
وسلم.
سنة ختفيف الوضوء مع إتمامه.
جواز انلوم ىلع ادلابة.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد اِلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.
ادليباج ىلع صحيح مسلم بن احلجاج ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل ادلين السيويط ،حققه :أبو إسحق احلويِّن األثري ،انلارش :دار ابن عفان
للنرش واتلوزيع  -اململكة العربية السعودية  -اخلرب ،الطبعة :األوىل   1416ـه 1996 -م.
َ
َ
َ ُ ُ ْ
اىض عيَاض ُ
ُ ْ
َ ْ ُ َ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم ،عياض بن موىس بن عياض ايلحصيب السبيت ،أبو الفضل ،املحقق :ادلكتور
الم َس َّىم ِإكمال
رشح ص ِحيح مس ِل ِم لِلق ِ ِ
ْ
َ
حي َىي إِ ْسما ِعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.

الرقم املوحد)10621( :
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إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر ،ال تضامون يف رؤيته

َ
َ
ِّ
القمر
فنظر إىل
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
احلديث :عن جرير بن عبد اهلل اِلجيل -ريض اهلل عنه -قال :كنا عند
ِ
ْ َ َُْ
َ
َ
ْ
َ َّ
َ ُ َ ُ َ
َّ ُ
ك ْم كما ْ
امون يف ُرؤ َيته ،فإن استطعتم أن ال تغلبُوا ىلع
ترون هذا القمر ،ال تض
اِلدر ،فقال« :إنكم سرتون رب
يللة
ِ
َ ْ ُ
ََْ ُ
ُ ُ ِ َّ ْ
وع الشم ِس َوقبل غ ُروبِ َها ،فاف َعلوا» .ويف رواية« :فنظر إىل القمر يللة أربع عرشة».
صالة قبل طل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن جرير بن عبد اهلل اِلجيل -ريض اهلل عنه -أنهم اكنوا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فنظر إىل القمر يللة اِلدر -يللة

الرابع عرش ،-فقال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر"- ،يعِّن :يوم القيامة ويف اجلنة يراه
املؤمنون كما يرون القمر يللة اِلدر ،ليس املعىن أن اهلل مثل القمر؛ ألن اهلل ليس كمثله َشء ،بل هو أعظم وأجل -عز

وجل ، -لكن املراد من املعىن تشبيه الرؤية بالرؤية ،ال املريئ باملريئ فكما أننا نرى القمر يللة اِلدر رؤية حقيقية ليس فيها
اشتباه ،فإننا سرنى ربنا -عز وجل -كما نرى هذا القمر رؤية حقيقية بالعني دون اشتباه ،وأذل نعيم وأطيب نعيم عند أهل

اجلنة هو انلظر إىل وجه اهلل فال َشء يعدهل ،فيقول رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ملا ذكر أننا نرى ربنا كما نرى القمر
يللة اِلدر" :فإن استطعتم أال تغلبوا ىلع صالة قبل طلوع الشمس وصالة قبل غروبها ،فافعلوا" ،واملراد من قوهل" :استطعتم

أال تغلبوا ىلع صالة" ،أي :ىلع أن تأتوا بهما اكمل تني ،ومنها :أن تصىل يف مجاعة ،إن استطعتم أال تغلبوا ىلع هذا" ،فافعلوا"،
ويف هذا ديلل ىلع أن املحافظة ىلع صالة الفجر وصالة العرص من أسباب انلظر إىل وجه اهلل -عز وجل.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املحافظة ىلع الصلوات  -الرد ىلع املعطلة.
راوي احلديث :جرير بن عبد اهلل اِلجيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال تُ ُ
ضامون  :بضم اتلاء وختفيف امليم :ال يصيبكم ضيم ،أي :تعب ومشقة.
ً
• يللة اِلدر  :يللة الرابع عرش من الشهر ،حيث يكون القمر مكتمال ويسىم ً
بدرا.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

حرص الصحابة ىلع جمالسة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
إثبات البرشى ألهل اإليمان أنهم سريون اهلل -تعاىل -يوم القيامة.
إثبات الرؤية حقيقة ؛ كما أخرب اهلل ورسوهل ،خبالف ما قاهل أهل اتلأويل واتلعطيل.
فضل صاليت الصبح والعرص ،فينبيغ املحافظة عليهما.
َّ
خص هذين الوقتني الجتماع املالئكة فيهما ،ورفعهم األعمال ،ئلال يفوتهم هذا الفضل العظيم.
من أسايلب ادلعوة اتلوكيد والرتغيب.

233

املصادر واملراجع:

 -1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
 -2تذكرة املؤتيس رشح عقيدة احلافظ عبدالغِّن املقديس؛ تأيلف عبدالرزاق بن عبداملحسن اِلدر ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1424 ،ه.
 -3رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 -4رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
 -5صحيح اِلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
 -6صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
 -7نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
 -8كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.
 -9تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)5657( :
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إنما الطرية ما أمضاك أو ردك

َّ
ري ُة ما أَ ْم َض َ
ا
الط َ َ
اك أو َرد َك".
احلديث :عن الفضل بن العباس -ريض اهلل عنهما "إنما ِ

درجة احلديث :إسناده ضعيف.

ً

ملحوظة :هذا حكم حمقيق املسند ،ولم جند حكما لألِلاين.

املعىن اإلمجايل:

ً

ٌ
ُ
ا
امليض فيما أراده أو رده عنه اعتمادا عليها ،فإذا
وضابطها ما محل اإلنسان ىلع
أن الطرية املنيه عنها واليت يه رشك ،حقيقتها
َ
عزم عليها كإرادة السفر وحنوه فقد ولج باب الرشك وبرئ من اتلولك ىلع اهلل وفتح ىلع نفسه باب
ردته عن حاجته اليت ِ
اخلوف .ومفهوم احلديث أن من لم تث ِنه الطرية عن عزمه فإنها ال ترضه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :الفضل بن العباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :اتلوحيد.

معاين املفردات:

ُ
ا
امليض فيما أراده أو رده عنه اعتمادا عليها ،فإذا ردته عن حاجته اليت
وضابطها ما محل اإلنسان ىلع
• إنما الطرية  :أي :املنيه عنها ،وحقيقتها
َ
عزم عليها كإرادة السفر وحنوه فقد ولج باب الرشك وبرئ من اتلولك ىلع اهلل وفتح ىلع نفسه باب اخلوف.
ا
امليض فيما أردت.
• ما أمضاك  :أي :محلك ىلع
ا
• أو ردك  :عن امليض فيه.

فوائد احلديث:

 .1أن حقيقة الطرية الرشكية ما دفعت اإلنسان إىل العمل بها.
 .2أن ما لم يؤثِّر ىلع عزم اإلنسان من التشاؤم فليس َ
بطرية.
 .3حتريم الطرية إذا دفعت صاحبها أو منعته.

املصادر واملراجع:

-1
-2
-3

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.

الرقم املوحد)3391( :
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إنما سيم اخلرض أنه جلس لَع فروة بيضاء ،فإذا يه تهزت من خلفه خرضاء

َ
َّ ُ ِّ َ َ ُ َّ
رض أنه جلس ىلع ف ْر َوة
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إنما سيم اخل ِ
َ ْ َ ْ
بيضاء ،فإذا يه ُّ
تهزت ِم ْن خل ِفه خرضاء».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أن اخلرض إنما ُس ِّيم بهذا االسم؛ ألنه جلس ىلع أرض يابسة ليس فيها

نبات ،فإذا يه تهزت من خلفه خرضاء؛ ملا نبت فيها من عشب أخرض ،واخلرض جاء ذكره يف القرآن الكريم يف قصة موىس يف
سورة الكهف ،وقد اختلف العلماء هل هو نيب أو ويل صالح ،والصحيح أنه نيب.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
َ
• ف ْروة  :األرض ايلابسة.
فوائد احلديث:
.1

يف احلديث بيان لسبب تسمية اخلرض بهذا االسم ،كما فيه كرامة ظاهرة هل.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني اِلواب ،انلارش :دار الوطن– الرياض.
 إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.

الرقم املوحد)10995( :
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َ
َ
َُ
ُ َّ
َ
إنه يلَأيت الرجل السمني العظيم يوم القيامة ال ي ِزن عند اهلل جناح بعوضة

َ
َّ ُ
جل َّ
السمني العظيم
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إنه يلَأيت الر
ُ
يوم القيامة ال يَ ِزن عند اهلل َجناح َب ُعوضة».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إن الرجل العظيم صاحب اِلنية الضخمة املتعاظم ىلع خلق اهلل يف ادلنيا املتجرب املتغطرس بأفعاهل وأقواهل ،فإنه يوم القيامة

ال يزن عند اهلل جناح بعوضة ،وال تكون هل قيمة وال مزنلة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ال يزن عند اهلل  :ال قيمة هل عند اهلل وال مزنلة.
فوائد احلديث:

 .1أن قيمة اإلنسان بعمله ال بشلكه وجسمه يوم القيامة.
 .2العربة باملقاييس الرشعية ال باتلصورات البرشية .
َْ
َ ْ
َّ
 .3أن ذا القدر واجلَاه يف ادلنيا إذا لم يكن ذا تقوى ،فليس هل قدر عند اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ .د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف اِلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل:
  1397ـه 1977م -الطبعة الرابعة عرش   -1407ـه1987م.
رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت
الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م .
صحيح اِلخاري ،ملحمد بن إسماعيل اِلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
تطريز رياض الصاحلني ،املؤلف :فيصل املبارك احلريميل انلجدي ،املحقق :د .عبد العزيزآل محد ،انلارش :دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض،
الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
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إنه خيرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب اهلل رطبا ،ال جياوز حناجرهم ،يمرقون من ادلين كما يمرق
السهم من الرمية

احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قالَ :
بعث ُّ
يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -إىل رسول اهلل -صىل
ُ
ْ
َ َ ََ
َ
ُ ْ
ُ
َ ُ َْ
ربعة نفر ،بني عيَينة بن
يم َمق ُروظ ،لم حتَ َّصل من ت َرابِها ،قال :فق َّسمها بني أ
اهلل عليه وسلمِ -من ايلَمن بذهيبة يف أ ِد ٍ
َ
ُ َّ ْ
َّ
َّ
َ
الط َفيل ،فقال رجل من أَ َ
َ
بن ُّ
وإما َاع ِمر ُ
َْ
صحابه :كنا حنن أحق
يد اخلَيل ،والرابع :إِما َعلق َمة
ِ
بن حابِس ،وز ِ
بدر ،وأقرع ِ
َْ
ْ
َّ
صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :أال تَأ َمنُوين وأنا ُ
أمني َمن يف َّ
السماءِ ،يأتيِّن ُ
َّ
خرب
انليب -
بهذا من هؤالء ،قال :فبلغ ذلك
ِ
ِ ِ
ِّ
َ
ُ
ُ
ٌ
َ َْ ُ
ُ ََْْ ُ ْ
ُّ
ُ َْ
َ َْ
ً
الرأسُ ،م َشمرَّ
وق َّ
ً
ناِش اجلبهة ،كث اللحية ،حمل
ني ،مرشف الوجنتنيِ ،
السما ِء صباحا ومساء» ،قال :فقام رجل اغئِر العين َ ِ
َ
َّ َّ ُ
َّ
ت َّ
رسول اهلل اتَّق اهلل ،قالَ « :ويْلَك ،أ َول َ ْس ُ
يت ِ َ
الرجل ،قال خادل
يق اهلل» قال :ثم وىل
أهل األرض أن
أحق
اإلزار ،فقال يا
ِ
َ
ُ َ ٍّ
ُ َ ِّ
َ َ َّ ْ
ُ َُُ
أرضب عنقه؟ قال« :ال ،لعله أن يكون يصيل» فقال خادل :وكم ِمن مصل يقول بلسانِه ما
بن الويلد :يا رسول اهلل ،أال ِ
َ
ُ
ِّ
ْ
َ
ُ
َ
ليس يف قلبه ،قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إين لم َ
أوم ْر أن أنق َ
ب عن قلوب انلاس وال أش َّق بطونهم» قال:
ِ
ُ
ُْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ٌ
ً
َ
َ
ُ
اجرهم ،يمرقون من
ئضئ هذا قوم يتلون كتاب ا ِ
ثم نظر إيله وهو مق ٍف ،فقال« :إنه خيرج من ِض ِ
اوز حن ِ
هلل رطبا ،ال جي ِ
َ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ َ
َ
ادلين كما َي ْم ُرق َّ
ِّ
الس ْه ُم ِمن َّ
الر ِم َّية» ،وأظنه قال« :لِئ أدركتُهم ألقتلنهم قتل ثمود».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أرسل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلع بن أيب طالب إىل ايلمن ،يدعو إىل اهلل -تعاىل -ويقبض الزاكة من أصحابها ،ويقيض يف
ً
املنازاعت ،واكن ذلك قبل حجة الوداع ،ثم إن عليا رجع من ايلمن ،وقابل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بمكة ،يف حجة
ً
ً
الوداع ،واكن قد أرسل بقطعة من اذلهب لم ختلص من ترابها ،فليست ذهبا خالصا؛ ألنها خمتلطة بالرتاب ،فقسمها رسول اهلل
ً
صىل اهلل عليه وسلم -بني هؤالء األربعة املذكورين رجاء إسالمهم ،واكنوا رؤساء قبائلهم ،فإذا أسلموا أسلم تبعا هلم خلقً
ً
ً
مسلما
كثري ،وهلذا أعطاهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املال ترغيبا هلم يف اإلسالم ،وتأيلفا لقلوبهم عليه ،ومن اكن منهم
فيعطى تلقوية إيمانه وتثبيته ،واكنت هذه القطعة اذلهبية من اخلمس ،واستبعد أهل العلم أن تكون من أصل الغنيمة،

ويمكن أن تكون زاكة.

ُ
فلما أعطى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هؤالء األربعة املذكورين قام رجل من املسلمني ،فقال :كنا حنن أحق أن نعطى من
هذا املال من هؤالء األربعة؟ فعلم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك فقال« :أال تأمنوين وأنا ُ
أمني َمن يف السماءِ ،يأتيِّن ُ
خرب
ومساء» أي :يأمنِّن اهلل -تعاىل -ىلع الرسالة اليت أرسلِّن بها إىل األرض ،وال تأمنِّن أنت أيها املعرتضَ ،
ً
ً
ومن
صباحا
السما ِء
ىلع شالكتك ممن ضل طريق الرشد ،ال تأمنوين ىلع ُحطام ادلنيا أن أضعه حيث جيب أن يوضع ،ىلع وفق أمر اهلل -تعاىل،-

وقوهلَ « :من يف السما ِء» من أدلة علو اهلل -تعاىل -ىلع خلقه ،ومعناه :اهلل اذلي يف السماء ،و"يف" هنا بمعىن "ىلع" ألن العرب قد
تضع "يف" بموضع "ىلع" قال اهلل -تعاىل{ :-فسيحوا يف األرض} ،وقال{ :وألصلبنكم يف جذوع انلخل} ومعناه :ىلع األرض،
ََ
وىلع جذوع انلخل ،فكذلك قوهل« :يف السماء» أي :ىلع العرش ،فوق السماء ،وهذا احلديث مثل قول اهلل -تعاىل{ :-أأ ِمنتُم َّمن
ُ ُ َ
َّ َ َ َ ْ َ
َ ْ َ ُ َّ
َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ
األ ْر َض فَإ َذا ِ َ َ ُ ُ
اص ًبا ً}.
م
ك
ب
ف
يه تمور { }16أم أ ِمنتم من ِيف السماء أن ير ِسل عليكم ح ِ
ِ
ِيف السماء أن خي ِس ِ
وبينما هم كذلك قام رجل من صفته أن عينيه داخلتني يف حماجرهما الصقتني بقعر احلدقة ،وعظما خديه بارزان ،مرتفع
اجلبهة ،ضخم اللحية ،رأسه حملوق ،ثوبه مرتفع أىلع من الكعبني ،فقال للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-اتق اهلل ،فقال انليب -
ت َّ
صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ويْلَك ،أَ َول َ ْس ُ
أحق أهل األرض أن َ
يتيق اهلل» يعِّن :أنه -صىل اهلل عليه وسلم -هو أحق انلاس

وأوالهم بطاعة اهلل -تعاىل -وتقواه ،ومن الضالل املبني أن يتصور اإلنسان الطاعة معصية ،فهذا الرجل املعرتض تصور أن
ً
فعل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -معصية ،وأنه من الظلم ،فنصب نفسه آمرا بتقوى اهلل ،فقال للرسول -صىل اهلل عليه
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وسلم« :-اتق اهلل» مع أن فعل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -هو اتلقوى ،ومن أعظم الطااعت ،فهو يعطي هلل ،ونلرص دينه،

وهداية عباده.
ُ
َّ ْ
فلما ذهب الرجل ،قال خادل بن الويلد :يا رسول اهلل ،دعِّن أقتله؟ فقال -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال ،لعله أن يكون يصيل»
ُ َ ٍّ
َْ ْ
أن أُ َن ِّق َ
ب عن
قلبه ،قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إين لم أومر
فقال خادل :وكم ِم َن مصل يقول بلسانِه ما ليس يف ِ
ُ
َ
قلوب انلاس وال أش َّق بطونهم» أي :إنما أاعمل انلاس بما ظهر منهم ،وأترك بواطنهم هلل هو أعلم بها ،فيحاسبهم عليها

سبحانه ،ويف رواية أن القائل عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه.-
َ
َ
ْ
ٌ
ً
َ
هلل رطبا ،ال
ئضئ هذا قوم يتلون كتاب ا ِ
ثم نظر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هلذا الرجل وهو ذاهب فقال« :إنه خيرج من ِض ِ
َّ َ ْ َ
َ
حناجرهمَ ،ي ْم ُرقون من ادلين كما َي ْم ُرق َّ
الس ْه ُم ِمن َّ
َ
الر ِم َّية ،لِئ أدركتُهم ألقتلنهم قتل ثمود» واملقصود :اإلخبار بأنه يأيت
جياوز
ً
من جنس هذا الرجل الضال ،قوم يسلكون مسلكه ،يقرؤون القرآن سهال لكرثة قراءتهم وحفظهم هل ،ولكن ال يصل إىل
قلوبهم ،فهم ال يفهمونه ىلع ما أريد ،بل يضعونه يف غري موضعه؛ ألنهم ضالون وجاهلون ،وهلذا خيرجون من اإلسالم برسعة
وسهولة ،غري متأثرين به ،كأنهم لم يدخلوه ،وهذا يدل ىلع أنهم دخلوا يف اإلسالم ،ولكن لم يتمكن اإليمان يف قلوبهم،

ولم يفهموه ىلع وجهه ،وهلذا صار من أوصافهم :أنهم يقتلون أهل اإلسالم ،ويدعون الكفار عباد األوثان ،ومن أجل ذلك قال
ً
-صىل اهلل عليه وسلم« :-لِئ أدركتهم ،ألقتلنهم قتل ثمود» أي :ألقتلنهم القتل الشديد القوي ،فال أبيق منهم أحدا.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الفرق واملذاهب > الفرق واملذاهب القديمة النشأة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صفة اخلوارج  -انلبوة  -الفنت.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
ُ َ
• ذهيبة  :تصغري :ذهبة ،واملعىن :قطعة من ذهب.
• أديم  :اجلدل املدبوغ.
َ ُّ ْ
ُ
َ
َ
• مقروظ  :مدبوغ بالقرظ ،وهو شجر يدبغ بورقه ولونه يميل ِإىل الصفرة.
َّ
• لم َّ
حتصل  :لم ختلص من تراب املعدن.
• اغئر العينني  :عيناه داخلتان يف حماجرهما.
• مرشف  :بارز.
• الوجنتان  :العظمان املرشفان ىلع اخلدين.
• ناِش  :مرتفع.
• اجلبهة  :ما بني احلاجبني ومقدم الرأس.
َ ُّ ِّ
• كث اللحية  :كثري شعرها.
َ
• ُمش َّمر اإلزار  :تشمريه رفعه عن الكعب.
• ُويلك  :الويل :الرش والفضيحة واِللية.
• أ َن ِّق َ
ب ِ :من نقبت احلائط نقبا ،إذا فتحت فيه فتحا.
ُ َ ٍّ
ْ
• ُمق ٍف  :مول للناس قفاه ،أي ذهب وتركهم خلفه.
ئضئ  :نسل أو شبه وجنس.
• ِض ِ
• رطبًا  :سهال لكرثة حفظهم هل.
• يمرقون  :خيرجون.
• الرمية  :الصيد اذلي ترميه فتقصده وينقذف فيه سهمك وهو لك دابة مرمية.
فوائد احلديث:
 .1علو اهلل تعاىل ىلع خلقه وأنه يف السماء ،بمعىن أنه فوقها.
 .2إعطاء بعض الكفار من أموال املسلمني تلأيلفهم وحتبيبهم يف اإلسالم.
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 .3معاملة انلاس بما ظهر منهم ،واهلل يتوىل رسائرهم.
 .4تعظيم قدر الصالة ،وأن أهل الصالة ال يُقتلون.
 .5خطر اخلوارج ،وأنهم إذا قاتلوا يرشع قتاهلم دلفع أذاهم.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت.
فتح اِلاري رشح صحيح اِلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه.
إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة
والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.
معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
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إين أبرأ إىل اهلل أن يكون يل منكم خليل ،فإن اهلل قد اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال ،ولو كنت
متخذا من أميت خليال الختذت أبا بكر خليال

احلديث :عن جندب بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -قال :سمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قبل أن يموت خبمس،
وهو يقول« :إين أبرأ إىل اهلل أن يكون يل منكم خليل ،فإن اهلل قد اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال ،ولو كنت
متخذا من أميت خليال الختذت أبا بكر خليال ،أال وإن من اكن قبلكم اكنوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ،أال فال

تتخذوا القبور مساجد ،فإين أنهاكم عن ذلك».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ ا َّ
اّلل َعلَيْه َوسلا َم -قبيل وفاته إىل أمته حبديث ا
مهم ،فيخرب عن ماكنته عند اهلل ،وأنها بلغت أىلع درجات املحبة،
يتحدث -صىل
ِ
ٌ
كما ناهلا إبراهيم -عليه السالم ،-وذللك نىف أن يكون هل خليل غري اهلل؛ ألن قلبه امتأل من حمبته وتعظيمه ومعرفته ،فال
ٌ
يتسع ألحد ،واخللة يف قلب املخلوق ال تكون إال لواحد ،ولو اكن هل خليل من اخللق لاكن أبا بكر الصديق -ريض اهلل عنه-
ٌ
إشارة إىل فضل أيب بكر واستخالفه من بعده ،ثم أخرب عن غلو ايلهود وانلصارى يف قبور أنبيائهم حَّت ا
صريوها
 ،وهو
متعبدات رشكية ،ونىه أمته أن يفعلوا مثل فعلهم ،وانلصارى ليس هلم إال نيب واحد وهو عيىس ،لكنهم يعتقدون أن هل ً
قربا
يف األرض ،واجلمع باعتبار املجموع ،والصحيح أن عيىس -عليه السالم -رفع ولم يصلب ولم يدفن.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الوصايا  -الصالة  -املحبة واخللة  -الفضائل :إبراهيم وحممد -صىل اهلل عليهما وسلم-
راوي احلديث :جندب بن عبد اهلل بن سفيان اِلجيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب.

معاين املفردات:
• خبمس  :أي :مخس يلال .وقيل :مخس سنني.
• إين أبرأ  :أي :أمتنع وأنكر.
ً
• خليال  :اخلليل هو املحبوب اغية احلب.
• أال  :حرف استفتاح وتنبيه.
• من اكن قبلكم  :يعِّن :ايلهود وانلصارى.
• يتخذون قبور أنبيائهم مساجد  :بالصالة عندها وإيلها ،وبنا ِء املساجد والقباب عليها ،أي ىلع القبور نفسها.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

إثبات املحبة هلل -سبحانه -ىلع ما يليق جبالهل.
فضل اخلليلني :حممد وإبراهيم -عليهما السالم.-
فضل أيب بكر الصديق ،وأنه أفضل األمة ىلع اإلطالق.
أنه ديلل ىلع خالفة أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه.-
إثبات خلة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هلل -تعاىل.-
أن بناء املساجد ىلع القبور من سنن األمم السابقة.
ً
ويبىن عليها مساجد أو ٌ
انليه عن اختاذ القبور أمكنة للعبادة يُصىل عندها أو إيلها ُ
قباب ،حذرا من الوقوع يف الرشك بسبب ذلك.
سد اذلرائع املفضية إىل الرشك.
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املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد ،لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،حتقيق :د .دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر ،الطبعة اخلامسة 1435 ،ه.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،ت :حممد بن أمحد سيد  ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)3347( :
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إين أحبك يف اهلل ،فقال :أحبك اذلي أحببتين َل

َّ َ ُ ً
ٌ
َ
ال َاك َن ِعند انلَ َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -ف َم َّر َر ُجل بِ ِه ،فقال :يا
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن رج
ِ
ِّ َ ُ
ِّ
َ ْ ُْ ََ َُ
ََ ْ َ ْ َ ُ
ألح ُّ
ب َه َذاَ ،ف َقال َ ُ
هل انلَ ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم« :-أأعلمته؟» قال :ال .قال« :أع ِلمه» ،فل ِحقه ،فقالِ :إين
رسول اهلل ،أين
ِ
ا َ َّ َّ َ ْ َ ْ ِ َ َُ
ُ ُّ
اذلي أحببت ِِّن هل.
أ ِحبك ِيف اهلل ،فقال :أحبك ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ َ
ٌ
أحبه ،ل َّما قال هل رجل
جاء هذا احلديث انلبوي الرشيف تطبيقا ألمره -صىل اهلل عليه وسلم -بأن يُع ِلم اإلنسان أخاه إذا
ً
ِّ
ٌ
رجال آخر َّ
مر بهما ،فقال هل -صىل اهلل عليه وسلم " :-أأعلمته" فدل هذا ىلع أنه
جالس عنده :إين أحب هذا الرجل .يقصد
َّ
َّ
َّ
أحب املسلم شخصا أن يقول هل :إين أحبك ،وذلك ملا يف هذه اللكمة من إلقاء املحبة يف قلبه؛ ألن اإلنسان إذا
من السنة إذا
علم من أخيه أنَّه حيبه َّ
أحبه ،مع أن القلوب هلا تعارف وتآلف وإن لم تنطق األلسن.
وكما قال انليب -عليه الصالة والسالم" : -األرواح جنود جمندة ما تعارف منها ائتلف ،وما تناكر منها اختلف" لكن إذا قال
اإلنسان بلسانه ،فإن هذا يزيده حمبة يف القلب فيقول :إين أحبك يف اهلل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أحوال الصاحلني
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصفات :إثبات املحبة هلل -تعاىل.-
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ يف الكربى وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ِّ ُ
• ِإاين أ ِح ُّبك ِيف َاهلل  :أي يف طلب مرضاة اهلل.
َ َّ َّ
ْ
حبَبْتَِّن َ ُ
هل  :أي ألجله وهذا داعء.
اذلي أ
• أحبك ِ
ِ

فوائد احلديث:

 .1استحباب ذهاب اإلنسان إىل أخيه يلخربه أنه حيبه ،فإن يف ذلك زيادة األلفة وتبادل وتقوية أسباب املحبة.
 .2اللقاء ىلع منهج اهلل يزيد يف األلفة.
 .3استحباب إظهار املحبة يف اهلل ،وادلاعء لفاعل اخلري مثل عمله.
 .4إثبات صفة املحبة هلل -تعاىل ،-فإذا أحب املؤمن أخاه إليمانه أحبه اهلل فاجلزاء من جنس العمل.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
السنن الكربى للنسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1421 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته للعظيم آبادي ،ط ،3دار الكتب العلمية،
بريوت 1415 ،ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
1421ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من اِلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3028( :
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ً
ً
دخوال اجلنة .رجل خيرج من انلار ً
حبوا ،فيقول اهلل
إين ألعلم آخر أهل انلار خروجا منها ،وآخر أهل اجلنة
-عز وجلَ -ل :اذهب فادخل اجلنة ،فيأتيها ،فيخيل إيله أنها مألى ،فريجع ،فيقول :يا رب وجدتها مألى

احلديث :عن املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-سأل موىس -صىل اهلل
ُ
َ َّ َ ْ َ
َْ
َّ َ َ
َّ
َّ
عليه وسلمَّ -
َ ُ َ
دخل أهل اجلَنة اجلَنة ،فيُقال هل :ادخل اجلَنة.
م
ة
ن
اجل
أهل
ىن
ربه :ما أد
زنلة؟ قال :هو رجل ي ِيج ُء بعد ما أ ِ
ِ
ْ
ََ َ
ََ َ
َ ُ َ َ َ
َ َ
ْ
َ َ َّ
ازل ُهم ،وأخذوا أخذاتِ ِهم؟ فيُقال هل :أت ْرىض أن يكون لك مثل ُمل ِك َم ِل ٍك من
فيقول :أي رب ،كيف وقد نزل انلاس من ِ
ُْ
ُْ
ُْ
َ ْ ُ ِّ
َ ْ ُ ِّ
ُملُوك ُّ
ت َرب ،فيقول:
ت َرب ،فيقول :لك ذلك ومثله و ِمثله و ِمثله و ِمثله ،فيقول يف اخلا ِمسة .ر ِضي
ادلنيا؟ فيقول :ر ِضي
ِ
َ ِّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
ُ َ َ
ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ ُ َ
َ َ َ َُ ََْ
َ ُ َ ِّ
وئلك
هذا
زنلة؟ قال :أ ِ
لك وعرشة أمث ِاهل ،ولك ما اشتهت نفسك ،وذلت عينك .فيقول :ر ِضيت ُرب .قال :رب فأعاله ْم م ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َْ
ٌ
َ
َ
َّ َ َ ْ ُ
تك َ
ت عليها ،فلم تَر َع ْ ٌ
وختَ ْم ُ
ت غ َر ْس ُ
ني ،ولم تسمع أذن ،ولم خي ُطر ىلع قلب بَرش».
رامتَ ُهم ِب َي ِدي،
اذلين أرد
ِ
َ
َ
ِّ
َ
ْ
َّ ُ
ً
ُ
ُ
ار خروجا منها،
وعن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إين ألعلم ِ
آخر أهل انل ِ
ً
َّ َ َ َ ُ ََّ
َّ
َّ
اجلنةَ .ر ُجل خيرج من َّ
انلار َحبْوا ،فيقول اهلل -عز وجل -هل :اذهب فادخل اجلنة ،فيأ ِتيها ،فيخيل
وآخر أهل اجلنة دخوال
ِ
َ
َ َّ َ ْ َ
َْ
َُ َ
َ َّ
ُ
َ
َّ
إيله أنها مألى ،فريجع ،فيقول :يا رب وجدتها مألى! فيقول اهلل -عز وجل -هل :اذهب فادخل اجلنة ،فيأتيها ،فيخيل
َْ
َ َّ َ ْ َ
َّ
ألى ،فريجع فيقول :يا ِّ
رب َ
وج ُدتها َمألى ،فيقول اهلل -عز وجل -هل :اذهب فادخل اجل َنة ،فإن لك مثل ادلنيا
إيله أنها م
ُّ َْ
َْ ُ
َ َ ْ َُ
َ َ ََ ََْ
َ َ َ ََ ََْ
َ
ال ادلنيا ،فيقول :أتسخر ِيب ،أو تضحك ِيب وأنت الم ِلك!» .قال :فلقد رأيت
وعرشة أمثالِها؛ أو إن لك مثل عرشة أمث ِ
ََْ
ََ ََ ُ
َ َّ َ ْ
َ
زنلة».
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ض ِحك حَّت بدت نو ِ
اجذه فاكن يقول« :ذلك أدىن أهل اجلنة م ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

بيان كرم اهلل -تعاىل -وسعة رمحته ،وبيان مزنلة أهل اجلنة ،حيث إن أدناهم مزنلة يتنعم بأضعاف أضعاف ما يملكه أي

م ِلك يف ادلنيا.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث املغرية رواه مسلم.
وحديث ابن مسعود متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ور ْكبَتَيه أو ْ
َحبْوا  :يميش ىلع يَديه ُ
اس ِته.
ََ ُ ْ
َْ
اجذه  :أنيَابه أو آخر األرضاس.
نو ِ
َ
َ َ
أت ْسخ ُر  :أت ْستَهزئ.
ما أدىن  :ما أنزل وأقل؟
أخذوا أخذاتهم  :نالوا من انلعيم ما أعد اهلل هلم.
ختمت عليها  :ئلال يراها غريهم ،زيادة يف اتلكريم.

 .1إثبات صفة الالكم هلل -تعاىل ،-الكم يَليق بعظمته وكربيائه.
 .2إثبات رؤية املؤمنني َّلربِهم -عز وجل -يوم القيامة.
َْ
ْ
َّ
أض َعاف ما يف َّ
ادلنيا من َّ
انل ِعيم.
 .3أن ألدىن أهل اجلَنة َعرشة
َ
َ
َ
َ
 .4بيان عظيم ك َرم اهلل -تعاىل ،-وأن خ َز ِائنه َمألى ال تنفذ.
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.5
.6
.7
.8
.9

ََ
َّ
فيه تفاوت َمنَازل أهل اجلَنة.
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
وعد ِّ
رب العاملنيَ ،
انلكث يف َ
الوعد ،وذللك يَندهش هذا َّ
من َاعدة ابن آدم َّ
ويظنه يَسخر منه أو ينكث وع َده وحاشاه؛ فإنه -سبحانه-
الر ُجل من
ُ
ال خيلف ال ِميعاد.
إثبات الضحك هلل -تعاىل ،-ومثل هذه األفعال َّ
الصادرة من اهلل -تعاىل -جيب أن تثبت هل -تعاىل -ىلع ما يليق بعظمته وفق ما جاء انلص بها.
َْ
َ
َ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بَرش يضحك َ
ويفرح وحيزن ،كسائر البَرش ،وقد قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إنما أنا بَرش مثلكم ،أنىس كما
ِّ
َ
َْ
تن َسون ،فإذا نسيت فذكروين" .متفق عليه.
َ
َّ
للمروءة ،إذا لم ُجياوز به احلَّد ُ
الم َواطن ،وال ب ُمسقط ُ
الضحك ،وأنه ليس بمكروه يف بعض َ
المعتاد من أمثاهل يف مثل تلك احلال اليت ذك َرها
َجواز
ِ
ِ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م.

الرقم املوحد)10405( :
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إياكم والغلو؛ فإنما أهلك من اكن قبلكم الغلو

ُُ
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إياكم والغل َّو؛ فإنما
ُُ
أهلك من اكن قبلكم الغل ُّو".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ينهانا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث عن الغلو يف ادلين وهو جماوزة احلد فيه؛ ئلال نهلك كما هلكت األمم
السابقة حينما غلو يف دينهم وجتاوزوا احلد يف عبادتهم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > مسائل اجلاهلية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ذكر َشء من حال األولني.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :اتلوحيد.

معاين املفردات:
• إياكم  :لكمة حتذير.
• والغلو  :جماوزة احلد ،وهو منصوب ىلع اتلحذير بفعل مقدر.
• فإنما أهلك من اكن قبلكم  :أي سبب اهلالك يف ادلنيا واآلخرة لألمم السابقة هو الغلو.
• من اكن قبلكم  :من األمم.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

انليه عن الغلو وبيان سوء اعقبته.
االعتبار بمن سبقنا من األمم تلجنب ما وقعوا فيه من األخطاء.
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اّلل َعليْ ِه َو َسل َم -ىلع جناة أمته من الرشك ووسائله وابتعادهم عنه.
حرصه -صىل
ا
احلث ىلع االعتدال يف العبادة وغريها بني جانيب اإلفراط واتلفريط.
ٌ
سبب للوقوع يف الرشك.
أن الغلو يف الصاحلني
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََّ
شدة خوفه -صىل اّلل علي ِه وسلم -من الرشك واتلحذير عنه.
أن الغلو سبب للهالك.

املصادر واملراجع:

 -1امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م.
 -2اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م.
 -3سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس اِلايب احلليب.
 -4مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
 -5سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،لألِلاين ،نرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية.
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ُْ ُ
ََْ ُ َ َ
أتدرون م ِن المفلِس

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أتدرون من املفلس؟» قالوا:
َ
املفلس فينا من ال ِد ْره َم هل وال متاع ،فقال« :إن املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزاكة ،ويأيت وقد
ََ َ
َ َ َ
وسفك دم هذا ،ورضب هذا ،فيعطى هذا من حسناته ،وهذا من حسناته ،فإن
شتم هذاَ ،وقذف هذا ،وأكل مال هذا،
ْ
فنيت حسناته قبل أن يقىض ما عليه ،أخذ من خطاياهم ُ
فط ِر َحت عليه ،ثم طرح يف انلار».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يسأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الصحابة -رضوان اهلل عليهم -فيقول :أتدرون من املفلس؟ فأخربوه بما هو معروف بني
انلاس ،فقالوا :هو الفقري اذلي ليس عند نقود وال متاع.

فأخربهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن املفلس من هذه االمة من يأيت يوم القيامة حبسنات عظيمة ،وأعمال صاحلات كثرية
من صالة وصيام وزاكة ،فيأيت وقد شتم هذا ،ورضب هذا ،وأخذ مال هذا ،وقذف هذا ،وسفك دم هذا ،وانلاس يريدون أن

يأخذوا حقهم؛ فما ال يأخذونه يف ادلنيا يأخذونه يف اآلخرة ،فيقتص هلم منه ،فيأخذ هذا من حسناته ،وهذا من حسناته،

وهذا من حسناته بالعدل والقصاص باحلق ،فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ،ثم طرح يف انلار.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان بايلوم اآلخر (باب ما جاء يف احلساب والقصاص).
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أتدرون  :أتعلمون.
• متاع  :لك ما يُنتفع به من عروض ادلنيا قليلها وكثريها.
• شتم  :سب.
• قذف  :رىم بالزنا دون بينة وبرهان.
• سفك  :أراق وأهرق.
• فنيت  :لم يبق منها َشء.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

اتلحذير من الوقوع يف املحرمات ،وخاصة ما يتعلق حبقوق العباد املادية واملعنوية.
الوقوع يف املحرمات ،وخاصة ظلم انلاس واالعتداء عليهم يفسد األعمال الصاحلة ويضيع ىلع الفاعل أجرها ونفعها يوم القيامة.
استعمال طريقة املحاورة اليت تشوق السامع وتلفت نظره وتثري اهتمامه ،وخاصة يف الرتبية واتلوجيه.
اإلفالس احلقييق هو خرسان انلفس واألهل يوم القيامة.
معاملة اهلل للخلق قائمة ىلع العدل واحلق.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. -رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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َْ
ُ َ ُ
َ َ ُّ
َ َ ً َ
َّ
اس عذابا يوم القيامة اذلين يضاهِئون خبل ِق اهلل
أشد انل ِ

َْ
َ َ ُّ
َ
انلاس َع َذابًا َ
يوم القيامة اذلين يُضا ِهئُون خبل ِق
احلديث :عن اعئشة أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أشد َّ ِ
اهلل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ ْ ُ َّ ْ
الـم َص ِّورين ذلوات األرواح ،اذلين يف تصويرهم ُم َش َ
ج ُر :أن أوئلك ُ
انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -خ َ ً
ُخيْ ُ
رب ُّ
اب َهة
ربا معناه انليه والز
ِ
َ ْ
َْ
ُُ ً
َ َ
ََ
َ ْ
ََ
َ ْ َ
َ َ ُّ
َ
ً
ُ
ً
ُ
َ
َّ
َّ
ارم اهلل؛
اهلل يف خلقه ،هم أشد انلاس عذابا يوم القيامة ،وأعظمهم عقوبة؛ ألنهم أقبح انلاس أدبا مع اهلل ،وأجرأهم ىلع حم ِ
ََ ً َ ً
ُ
َ َ ُّ
اء ِوفاقا.
حقوا ما ذ ِك َر ِمن العذاب جز
ذلا است

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد الربوبية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب اللباس  -اتلصوير.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
َ ْ َ َْ
َ
• أشد  :أعظم وأقوى.
ُ َ َّ
ُ
• انلاس  :املراد :اذلين يعذبون.
ُ َ
ُ َ
َ
ُْ ُ ُْ
ويؤ ِذي وإن لم يكن ِعقابًا.
وي ْطل ُق ىلع ما يؤ ِلـم
• عذابا  :العذاب :ي ْطل ُق ىلع العقاب،
َ ْ
• يضاهئون خبلق اهلل  :يشابهون خلق اهلل.
ُ
• يوم القيامة  :هو ايلوم اذلي يبْ َعث فيه انلاس.
• خبلق اهلل  :بمخلوقات اهلل -سبحانه وتعاىل.-

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

اتلغليظ يف حتريم اتلصوير جبميع أشاكهل وبأي وسيلة وجد ،وأنه مضاهاة خللق اهلل -تعاىل.-
أن العذاب يوم القيامة يتفاوت حبسب اجلرائم.
أن اتلصوير من أعظم اذلنوب ،وأنه من الكبائر.
املضاهاة حصلت سواء اكنت بقصد أو غري قصد؛ ألن العلة يه املشابهة ،وليست العلة قصد املشابهة.
من ِحكم حتريم اتلصوير مضاهاة خلق اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،املحقق  :حممد زهري بن نارص انلارص-انلارش :دار طوق انلجاة-الطبعة  :األوىل 1422ه.
مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد عبد اِلايق-انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،حممد بن صالح العثيمني دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ،حمرم 1424ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ القراعوي ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م.
كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص  337ت :دغش.
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َ
ُ َ َ َ َ ْ
َ َّ
َ َ َ َُ
َ
َ
ٌ
ْ
َّ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -داع بإنا ٍء من ما ٍء ،فأ ِيت بقد ٍح رحر ٍ
اح في ِه يشء من ما ٍء ،فوضع أصابِعه في ِه

ُ
ُ
َ
الصالة َ
قريب ادلار إىل أَ ْهلهَ ،
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قالَ :ح َ َ
يق قَ ْو ٌم ،فأ ِ َ
وب ِ َ
يت
فقام َم ْن اكن
رض ِت
ِِ
ِ
َ َّ ُ َ َ اَ َ
ُ
ْ َ ُ َ ْ ْ
ْ َ َ َ ُ
ْ َ
ُ
القوم لكهم .قالوا:
ب أن يَب ُس َط في ِه كفه ،فتوضأ
ار ٍة ،ف َصغ َر ال ِمخض
ب ِمن ِحج
رسول ا ِ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -بِ ِمخض ٍ
ً
َ
ثمانني وزيادة.
كم كنتم؟ قال:
ُ
َ
َ
َ َّ
ْ
َ َ َ َُ
َ
َ
َ
اح في ِه ْ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -داع بإنا ٍء من ماءٍ ،فأ ِ َ
َّ
َش ٌء من ماءٍ ،فوضع أصابِعه في ِه،
يت بقد ٍح رح َر ٍ
ويف رواية :أن
َُْ ُ ْ َْ َ
َ
َ َ َ ْ ُ
َ
َ
ت َم ْن تَ َو َّضأَ ما بَ ْ َ
َ َ َْ ُ ُْ ُ
اثلمانني.
السبعني إىل
ني
ني أ َصابِ ِع ِه ،فحزر
قال أنس :فجعلت أنظر إىل املا ِء ينبع ِمن ب ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يقول أنس -ريض اهلل عنه:-

"حرضت الصالة" أي بينما اكن الصحابة مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باملدينة حرضت صالة العرص.
ً
"فقام من اكن قريبا من املسجد" أي :فذهب اذلين دارهم قريبة من ذلك املاكن إىل ادلار يلتوضؤوا منها.
"وبيق قوم" أي :وبيق اذلين دارهم بعيدة مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

"فأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بمخضب من حجارة فيه ماء" أي :فأحرض إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إناء صغري من
حجر فيه قليل من املاء ،وجاء يف بعض الروايات وصفه بالرحراح.

اإلناء الصغري ىلع كف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حني أراد أن
"فصغر املخضب أن يبسط كفه فيه" أي فضاق ذلك ِ

يمدها يف وسطه.

قال أنس" :فتوضأ القوم لكهم ،قلنا كم كنتم؟ قال :ثمانني وزيادة" أي :ثمانني فأكرث.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه ،بروايات متعددة.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• حرضت الصالة  :دخل وقتها.
• إىل أهله  :أي :إىل بيته.
• املخضب  :إناء من حجارة.
• فصغر املخضب أن يبسط فيه كفه  :أي :لم يسع املخضب بسط كفه -صىل اهلل عليه وسلم.-
• داع  :أمر.
ُ
• قدح  :اإلناء اذلي يرشب فيه.
• رحراح  :واسع ولكنه قريب القعر.
• حزرت من توضأ  :قدرتهم باتلخمني.
فوائد احلديث:

 .1جواز استعمال أواين احلجر للوضوء وغريه.
 .2معجزة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بتكثري املاء بربكته ونبعه من بني أصابعه.
 .3الوضوء غري مقدر بقدر من املاء معني؛ ألن الصحابة اغرتفوا من ذلك القدح بغري تقدير؛ ألن املاء انلابع لم يكن قدره معلوما هلم فدل ىلع
عدم اتلقدير ،لكن برشط عدم اإلرساف واتلبذير.

250

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل 1418ه.
كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م.
صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)5446( :

251

َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ ْ
ي َ
ََْ ْ َ َ
َ
َّ
اس يوم ال ِقيام ِة ِيف ادلما ِء
أول ما يقَض بني انل ِ

َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
َ
اّلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أَ َّو ُل َما ُي ْق َىض بَ ْ َ
ني
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول ِ
ََْ ْ َ َ
امة يف ِّ
َّ
ادل َما ِء».
انل ِ
اس يوم ال ِقي ِ ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َْ
َْ
ُ َْ
َ ْ
ََ
ُحيَاس ُ
باألهم ،وبما أَ َّن ِّ
ادل َماء يه أعظم وأه ُّم ما
ب اهلل -تعاىل -اخلَالئِ َق يوم القيامة ،ث َّم يق ِىض بينهم بعدهل ،ويبدأ من املظالم
ِ
َّ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ
َ
العظيم ،وهذا فيما بني العباد يف املظالم ،أما أعمال العبد فأول
الم فِإِنها أول ما يقىض بِ ِه منها يف ذلك ايلومِ
ِ
يكون من املظ ِ
ما ينظر فيه الصالة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه ،واللفظ ملسلم.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُْ َ
ُْ َ
• يقىض  :حيك ُم.
َ
ْ
َ ُ
• يف ِّ
ادل َما ِء  :يف القتل َو ِإ ْزهاق األ ْر َواح واجلروح.

احلديث:
فوائد
َْ
َ ُ َْ
َّ ْ َ َ َ َ
َ
ِّ
باألهمِّ.
ِ .1عظم أم ِر ادلما ِء فِإِن اِلداءة تكون
 .2إِثبات يوم القيامة والقضاء فيهَ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ُ َ ُ َّ َ .
ْ
ٌ
ني الْ َعبْد َو َر ِّ
أل َّن َه َذا بَ ْ َ
َّ
َ
اس،
انل
وبني
عبد
ال
بني
بما
متعلق
اِلاب
حديث
و
ه
ب
 .3هذا احلديث ال يعارض حديث "أول ما حياسب عنه العبد صالته"؛
ِ
ِ
ِ
ألن حقوق العباد مبنية ىلع عدم املساحمة.
 .4ىلع املحاكم العناية بأمر ا
ادلماء وأن جتعل هل األولوية.

املصادر واملراجع:

خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،لفيصل آل مبارك ،ط1412 ،2ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
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ُ
ي
أذِن يل أن أحدث عن ملك من مالئكة اهلل من محلة العرش ،إن ما بني شحمة أذنه إىل اعتقه مسرية
سبعمائة اعم

ْ ُ ِّ َ
ُ َ
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما ،-عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أ ِذن يل أن أ َحدث عن
َ ْ ُُ
َّ
ُ
محلَة َ
َملَك من مالئكة اهلل من َ َ
الع ْرش ،إن ما بني شحم ِة أذنِه إىل اعتِ ِقه َم ِسرية سب ِعمائة اعم».
ِ
ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ِّ
خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حديث جابر -ريض اهلل عنه -أن اهلل -تعاىل -أ ِذن هل وسمح بأن حيدث أمته عن وصف
َ
َملك عظيم من مالئكة اهلل -تعاىل ،-من اذلين حيملون عرش الرمحن اذلي هو أعظم املخلوقات ،وأن املسافة ما بني املوضع
اللني يف أسفل أذنه إىل أسفل عنقه يسري فيها الفرس الرسيع سبعمائة سنة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

املفردات:
معاين
َ ْ ُُ
• شحم ِة أذنِه  :ما الن ِمن أسفلها.
• اعتقه  :ما بني املنكب والعنق.
فوائد احلديث:

 .1أن علم الغيب خمتص به -تعاىل -لكنه يطلع منه من شاء من رسله ىلع ما شاء ،وليس ىلع من أطلعه أن حيدث إال بإذنه.
 .2اإليمان بالعرش وأن املالئكة حيملونه.
 .3املالئكة خملوقات عظيمة قوية.
 .4عظم خملوقات اهلل -تعاىل -ديلل ىلع عظمة خالقها -سبحانه ،-وأنه ىلع لك َشء قدير.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى – مرص ،الطبعة :األوىل.سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.ُ ْ
المظ ِهري ،حتقيق جلنة من املحققني بإرشاف :نور ادلين طالب ،دار انلوادر ،وهو من
املفاتيح يف رشح املصابيح ،احلسني بن حممود بن احلسنإصدارات إدارة اثلقافة اإلسالمية  -وزارة األوقاف الكويتية ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.
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ُ ْ
ََ
ُ ْ ُ
َُي ُ
ُ
أغ ِيم لَع عبد اهلل بن رواحة -ريض اهلل عنه -فجعلت أخته تبيك ،وتقول :واجباله ،واكذا ،واكذا :تعدد
ُْ
َ
ت شيئا إال قِيل يل أنت كذلك؟!
عليه .فقال حني أفاق :ما قل ِ

ُ ْ
ُ ْ
احلديث :عن انلعمان بن بشري -ريض اهلل عنهما -قال :أغ ِيم ىلع عبد اهلل بن رواحة -ريض اهلل عنه -فجعلت أختُه
ُْ
َ
ُ َ ِّ ُ
ََ ُ
ت شيئا إال ِقيل يل أنت كذلك؟
تبيك ،وتقول :واجباله ،واكذا ،واكذا :تعدد عليه .فقال حني أفاق :ما قل ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
أخرب انلعمان بن بشري -ريض اهلل عنهما -أن عبد اهلل بن رواحة -ريض اهلل عنه -أصيب بمرض وأغيم عليه بسبب ِشدة
املرض ،فلما رأته أخته -ريض اهلل عنها -ىلع تلك احلال ظنت أنه قد مات ،فجعلت تبيك وتندب وتقول َ
واجبَ ُ
اله" أي أنه-

ً
ستندا تستند إيله يف أمورها و تذكره بمحاسنه
ريض اهلل عنه -اكن هلا اكجلبل تأوي إيله عند طروق احلوادث فتعتصم به ،وم

وشمائله ىلع طريقة أهل اجلاهلية ،فلما أفاق من غيبوبته أخربها عما حصل هل ،وأنه قيل هل :أأنت جبل يلجؤون إيلك ،أأنت
كذا وكذا كما يصفونك ،فلك ما عددته من صفات أُخرب بها -ريض اهلل عنه -يف غيبوبته ،وذلك ىلع سبيل َّ
اتلهكم ،والوعيد
الشديد ،وجاء يف رواية أنه ملا مات لم تندبه واتعظت بذلك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مراتب القضاء والقدر
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلياحة.
راوي احلديث :انلعمان بن بشري-ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• َ
واجبَ ُ
اله  :أي أن امليت هلا اكجلبل.
ُ َ ِّ ُ
• تعدد عليه  :تذكر صفاته احلميدة ىلع طريقة أهل اجلاهلية.
ً
الصفات اليت ذكرتيها.
• شيئا  :من ِ
• ِقيل يل  :الظاهر أن القائل هم املالئكة.
ُ
• أنت كذلك  :أي  :أنت كذلك كما يَ ِصفون؟
فوائد احلديث:

قرع ىلع ذلك ُ
 .1انليه عن انلدب للميت وغريه ،وخاصة إذا اكن بصفات ليست يف املندوب ،وهو إساءة هل؛ ألنه يُ َّ
ويالم عليه.
 .2امليت يعذب بنوح أهله عليه ،أي يتألم ويتضايق بعد حال موته.
 .3حتريم اداعء صفات ليست يف َ
المرء ،سواء من قبل نفسه أو من قبل غريه.
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املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 كنوز رياض الصاحلني،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. فتح اِلاري رشح صحيح اِلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة  -بريوت،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبداِلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
 عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري/بدر ادلين العيىن -دار إحياء الرتاث العريب – بريوت-بدون تاريخ. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
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ُ
ُ
ُ ْ ُ
ً
أمِرت أن أقاتل انلاس حَّت يشهدوا أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزاكة ،فإذا
َ
ُ
َ
دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسابهم لَع اهلل -تعاىل-
فعلوا ذلك عصموا مين

ً ُ ُ
احلديث :عن عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهلل وأيب هريرة -ريض اهلل عنهم -مرفواع« :أ ِم ْرت أن أقاتل انلاس حَّت
ً
ويقيموا الصالةُ ،
حممدا رسول اهللُ ،
َ
دماءهم
ويؤتوا الزاكة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مِّن
يشهدوا أن ال هلإ إال اهلل وأن
َ
ُ
وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسابهم ىلع اهلل -تعاىل.»-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إن اهلل -تعاىل -أمر بمقاتلة املرشكني حَّت يشهدوا بأن ال معبود حبق إال اهلل وحده ال رشيك هل ،ويشهدوا ملحمد -صىل اهلل
عليه وسلم -بالرسالة ،والعمل بمقتىض هذه الشهادة من املحافظة ىلع الصلوات اخلمس ،والزاكة عند وجوبها ،فإذا قاموا بهذه
األراكن مع ما أوجب اهلل عليهم ،فقد منعوا وحفظوا دماءهم من القتل ،وأمواهلم لعصمتها باإلسالم ،إال حبق اإلسالم بأن
ُ
ٍّ
يصدر من أحد ما حتكم رشيعة اإلسالم بمؤاخذته من قصاص أو حد أو غري ذلك ،ومن فعل ما أمر به فهو املؤمن ،ومن
فعله تقية وخوفا ىلع ماهل ودمه فهو املنافق ،واهلل يعلم ما يرسه فيحاسبه عليه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -الزاكة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليها.
حديث عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه :-رواه اِلخاري ( 14 /1رقم ،)25ومسلم ( 53 /1رقم.)22
حديث عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه :-رواه اِلخاري ( 105 /2رقم 15 /9( )1399رقم 93 /9( )6924رقم ،)7284ومسلم ( 51 /1رقم.)20
حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-رواه اِلخاري ( 48 /4رقم ،)2946ومسلم ( 52 /1رقم.)21
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أمرت  :أمرين ريب ،ألنه ال آمر لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إال اهلل -عز وجل.-
• انلاس  :املرشكني.
• حَّت يشهدوا " :حَّت" للغاية؛ أي :أمرت أن أقاتلهم إىل أن يشهدوا.
• ويقيموا الصالة  :يداوموا ىلع اإلتيان بها برشوطها ،واملراد بالصالة هنا املفروضة ال جنسها.
• ويؤتوا الزاكة  :يعطوا الزاكة املفروضة ملستحقيها.
• عصموا  :منعوا وحفظوا.
ُ
• إال حبق اإلسالم  :بأن يصدر منهم ما يقتيض حكم اإلسالمِ مؤاخذتهم به من قصاص أو حد أو غرامة متلف أو حنو ذلك.
• وحسابهم ىلع اهلل  :اهلل حياسبهم ىلع ما يف رسائرهم.
فوائد احلديث:
ُ
.1
.2
.3
.4
.5

ُ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عبد مأمور يوجه إيله األمر كما ا
يوجه إىل غريه لقوهل :أ ِم ْرت.
ُ ُ
جواز إبهام املعلوم إذا اكن املخاطب يعلمه ،لقوهل :أ ِم ْرت فأبهم اآلمر ألن املخاطب يعلم ذلك.
وجوب شهادة أن ال هلإ إال اهلل بالقلب واللسان ،فإن أبداها بلسانه والندري عما يف قلبه أخذنا بظاهره وولكنا رسيرته إىل اهلل  -ا
عز وجل-
ا
ووجب الكف عنه حَّت يتبني منه ما خيالف ذلك.
البد أن يعتقد اإلنسان أن ال معبود حق إال اهلل ،فال يكون اتلوحيد إال بنيف وإثبات :ال هلإ إال اهلل ،نيف األلوهية عما سوى اهلل وإثباتها هلل -
ا
عز وجل.-
أعظم مباين اإلسالم :الشهادتان ،وبعدهما الصالة والزاكة.
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مقاتلة تاريك الصالة والزاكة.
اإلسالم يعصم ادلم واملال ،وكذلك العرض ،احلديث (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام  .) ......احلديث.
األحاكم إنما جتري ىلع الظواهر ،واهلل يتوىل الرسائر.
ال جيب تعلم أدلة املتلكمني ومعرفة اهلل بهما ،فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكتىف بما ذكر يف احلديث ولم يشرتط معرفة األدلة مع حصول
الطمأنينة يف القلب.
مؤاخذه من أىت بالشهادتني وأقام الصالة وآىت الزاكة باحلقوق اإلسالمية ،من قصاص أو حد أو غرامة متلف وحنو ذلك.
حساب اخللق ىلع اهلل  -ا
عز وجل ،-وأنه ليس ىلع الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -إال اِلالغ ،وكذلك ليس ىلع من ورث الرسول إال اِلالغ،
واحلساب ىلع اهلل  -ا
عز وجل.-
وجوب اجلهاد.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،اجلامع الصحيح ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.ً
 اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،ومعها :رشح األحاديث اليت زادها ابن رجب احلنبيل ،إلسماعيل بن حممد بن مايح السعدي،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،ه.
 رشح األربعني انلووية ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الرثيا للنرش. -األربعون انلووية رواية ودراية ،خادل ادلبييخ ،دار الوطن1429 ،ه.
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أتاين دايع اجلن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن

َ
ُ َ َْ َ
َ َ
يللة ِّ
مة :هل اكن ُ
اجلن؟
ابن مسعود ش ِهد مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
احلديث :عن اعمر ،قال :سألت علق
َ
َْ ُ
َ
ٌ
َ
ُ
ُ
فقلت :هل شهد أحد منكم مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يللة ِّ
سألت َ
اجلن؟
ابن مسعود
قال :فقال َعلقمة ،أنا
ِ
ْ
ِّ
ََ ْ
َ
َّ َّ
َْ
ُ
فبتنا
قال :ال ،ولكنا كنا مع رسول اهلل ذات يللة ففقدناه فاتلمسناه يف األودية والشعاب .فقلنا :است ِطري أو اغ ِتيل .قالِ :
ْ
ْ
ْ
ْ
رش يللة بات بها ٌ
ب َ ِّ
قوم ،فلما أصبحنا إذا هو جاء من قِبَل ِح َراء .قال :فقلنا يا رسول اهلل فقدناك فطلبناك فلم جندك،
ِ
َ
َْ َ
ُ
َ
ُ
َ
ِّ
ِّ
فبتنا بِرش يللة بات بها قوم .فقال« :أتاين دايع اجلن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن» قال :فانطلق بنا فأرانا آثارهم
ِ
ُّ
ُ
ُّ َ ْ
ً
َ
ُ
وآثار نِريانِهم وسألوه الزاد فقال« :لكم لك عظم ذكر اسم اهلل عليه يقع يف أيديكم أوفر ما يكون حلما ،ولك بعرة
َّ
َعلَ ٌف دلوابِّكم»  .فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-فال ْ
تستَنْ ُ
ُ
طعام إخوانِكم».
جوا بهما فإنهما

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ٌّ
ُّ
تابيع جليل :هل شهد عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
الشعيب -رمحه اهلل -علقمة -رمحه اهلل ،-ولك منهما
سأل اعمر

مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الليلة اليت اكن فيها مع اجلن؟ فأخربه علقمه أنه سأل ابن مسعود عن ذلك ،فأخربه أنه لم

يشهد أحد منهم ذلك ،ولكنهم اكنوا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف يللة من الليايل فلم جيدوه فبحثوا عنه يف األودية
والطرق وبني اجلبال فلم جيدوه ،فخافوا أن يكون -صىل اهلل عليه وسلم -قد قُتل ً
رسا أو خطفته اجلن ،فباتوا يف اغية احلزن
ِ
ً
قادما من جهة جبل حراء ،فأخربوه أنهم فقدوه فبحثوا عنه فلم
واألىس ،فلما أصبحوا رأوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
جيدوه فباتوا يف اغية احلزن واألىس ،فأخربهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه أتاه رسول من اجلن فذهب معه فقرأ القرآن
َ
ىلع اجلن ،وانطلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالصحابة فأراهم آثارهم وآثار نريانهم ،وأخرب الصحابة أن اجلن طلبوا منه
الطعام فأخربهم أن طعامهم لك عظم قد ُذكر ُ
اسم اهلل عليه فإنه إذا وقع يف أيديهم فسيجدونه مليئًا باللحم ،وكذلك لك
فضالت احليوانات يه طعام دلوابهم ،ثم نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته أن يستنجوا بالعظام وبفضالت احليوانات؛

ألنها من طعام إخوانهم من اجلن.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > اجلن
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطهارة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• اتلمسناه  :طلبناه.
• األودية  :مجع وادي ،وهو لك منفرج بني جبال يكون منفذا للسيل.
ِّ
• الشعاب  :مجع شعب ،وهو الطريق يف اجلبل.
• استُ ِطري  :طارت به اجلن.
ْ
اغتيل  :قُتل ًّ
رسا.
• ِ
• ِح َراء  :جبل بمكة.
• الزاد  :طعام يُتخذ للسفر.
فوائد احلديث:

 .1اجلن منهم مؤمنون ومنهم اكفرون.
 .2جواز االستنجاء باألحجار إال العظام وفضالت احليوان.
 .3احلكمة يف انليه عن االستنجاء بالعظم والروث أن العظام طعام إخواننا من اجلن؛ وأما الروث فهو زاد دلوابهم.
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 .4اجلن يأكلون ويرشبون لظاهر األحاديث الصحيحة وعمومها.
 .5أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بعث إىل اجلن واإلنس.
 .6أنه ال جيوز االستنجاء جبميع املطعومات ،فإنه -صىل اهلل عليه وسلم -نبه بالعظم ىلع ذلك ،ويلحق بها املحرمات كأجزاء احليوان وأوراق
كتب العلم وغري ذلك.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت.املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلارانلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح ،عمر بن يلع بن أمحد ابن امللقن ،ت :دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث ،دار انلوادر ،دمشق – سوريا،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش:1417ه.
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أتعجبون من غرية سعد ،فواهلل ألنا أغري منه ،واهلل أغري مين ،من أجل غرية اهلل حرم الفواحش ،ما ظهر
منها ،وما بطن ،وال شخص أغري من اهلل

ً
ً
ُ ُ ُ
ُ
رأيت رجال مع امرأيت
بن عبَادة -ريض اهلل عنه : -لو
احلديث :عن املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -مرفواع :قال سعد
َ
ْ
َْ
لرضبتُه بالسيف غري ُمص ِفح عنه ،فبلغ ذلك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال« :أتعجبون من غرية سعد ،فواهلل
َْ
ألنا أغري منهُ ،
واهلل أغري مِّن ،من أجل غرية اهلل َح َّرم الفواحش ،ما ظهر منها ،وما بطن ،وال شخص أغري من اهلل ،وال
َ
ِّ
ا
ا
أحب إيله ُ
أحب إيله ال ِمدحة
ومنذرين ،وال شخص
العذر من اهلل ،من أجل ذلك بعث اهلل املرسلنيُ ،مبرشين
شخص
ِ
من اهلل ،من أجل ذلك وعد اهلل اجلنة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
َ
قال ُ
ُ
سعد ُ
رأيت رجال مع امرأيت لرضبتُه حبد السيف ال بعرضه ،يعِّن :لقتلته بدون توقف ،وقد أقره رسول اهلل
بن ُع َبادة :لو

صىل اهلل عليه وسلم ىلع ذلك ،وأخرب أنه أغري من سعد ،وأن اهلل أغري منه ،وغرية اهلل تعاىل من جنس صفاته اليت خيتص

بها ،فيه ليست مماثلة لغرية املخلوق ،بل يه صفة تليق بعظمته ،مثل الغضب ،والرضا ،وحنو ذلك من خصائصه اليت ال

يشاركه اخللق فيها ،ومعىن الشخص يف اللغة :ما شخص ،وارتفع ،وظهر ،واهلل تعاىل أظهر من لك َشء ،وأعظم ،وأكرب ،وليس

يف إطالقه ىلع اهلل تعاىل حمذور ،ىلع أصل أهل السنة اذلين يتقيدون بما قاهل اهلل ورسوهل.

ثم قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :ومن أجل غرية اهلل حرم الفواحش ،ما ظهر منها ،وما بطن» أي :من أثر غرية اهلل

أنه منع عباده من قربان الفواحش ،ويه :ما عظم وفحش يف انلفوس الزاكية والعقول السليمة مثل الزنا .والظاهر :يشمل ما
ً
ً
فعل علنا ،وما بارشته اجلوارح وإن اكن رسا ،واِلاطن :يشمل ما يف الرس ،وما انطوت عليه القلوب.

وقوهل « :وال أحد أحب إيله العذر من اهلل ،ومن أجل ذلك بعث املرسلني مبرشين ومنذرين» املعىن :بعث املرسلني لإلعذار
ُّ ُ ً
ََ
ٌ ْ
َّ َ ُ َ َّ
ال ُّمبَ ِّ َ َ ُ
نذر َ
هلل ُح َّجة َبع َد
واإلنذار خللقه ،قبل أخذهم بالعقوبة ،وهو كقوهل تعاىل{ :رس
ين ِئلَال يكون لِلن ِ
اس ىلع ا ِ
ِ
رشين وم ِ ِ
ُّ
الر ُس ِل}.

وقوهل« :وال أحد أحب إيله ال ِمدحة من اهلل ،ومن أجل ذلك وعد اهلل اجلنة» هذا لكماهل املطلق ،فهو تعاىل حيب من عباده أن
يثنوا عليه ويمدحوه ىلع فضله وجوده ،ومن أجل ذلك جاد عليهم بكل نعمة يتمتعون بها ،ويرىض عنهم إذا محدوه عليها،
ومهما أثنوا عليه ومدحوه ال يمكن أن يصلوا إىل ما يستحقه من املدح واثلناء ،وهلذا مدح نفسه ،فوعد اجلنة يلكرث سؤاهل،

واثلناء عليه من عباده ومدحه ،وجيتهدوا يف ذلك اغية ما يستطيعون؛ ألن اجلنة يه منتىه اإلنعام.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الشخص  -اآلداب  -احلدود.
راوي احلديث :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•

ِّ
ْ
غري ُمص ِفح  :غري ضارب بعرضه بل حبده.
َ
الغرية  :الغرية أصلها املنع ،والرجل غيور ىلع أهله ،أي :يمنعهم من االتصال بأجنيب بنظر ،أو حديث ،أو غريه.
َُ
َ ُ
الفواحش  :ما عظم وفحش يف انلفوس الزاكية والعقول السليمة مثل الزنا.
ً
ً
ُ
ما ظهر  :ما فعل علنا ،وما بارشته اجلوارح وإن اكن رسا.
ما بطن  :ما يف الرس ،وما انطوت عليه القلوب.
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َ َ
شخص  :ما شخ َص وارتفع وظهر.
العذر  :العذر هنا بمعىن اإلعذار أي :إزالة العذر.
ِّ
ُمبَرشين  :يبرشون من أطاع اهلل جبزيل اثلواب.
ْ
ُمن ِذرين  :يُنذرون من عىص اهلل فكفر به بشدة العقاب وسوء احلساب واخللود يف انلار.
ال ِمدحة  :املدح.
َّ ٌ
َجنة  :ادلار اليت أعد اهلل ملن أطاعه ،فيها من انلعيم ما ال خيطر ىلع بال.

•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

 .1الغرية ىلع املحارم حممودة.
 .2غرية اهلل تعاىل من جنس صفاته اليت خيتص بها ،فيه ليست مماثلة لغرية املخلوق ،بل يه صفة تليق بعظمته.
 .3ليس يف إطالق الشخص ىلع اهلل تعاىل حمذور ،ىلع أصل أهل السنة اذلين يتقيدون بما قاهل اهلل ورسوهل.
 .4اهلل تعاىل حيب من عباده أن يثنوا عليه ويمدحوه ىلع فضله وجوده.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تفسري الطربي ،ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن اغلب اآلميل ،أيب جعفر الطربي ،حتقيق :ادلكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،باتلعاون مع
مركز اِلحوث وادلراسات اإلسالمية بدار هجر ،انلارش :دار هجر للطباعة والنرش واتلوزيع واإلعالن ،الطبعة :األوىل  1422 ،ـه 2001 -م.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.
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أثقل الصالة لَع املنافقني :صالة العشاء وصالة الفجر ،ولو يعلمون ما فيها ألتوهما ولو ً
حبوا ،ولقد هممت
أن آمر بالصالة فتقام ،ثم آمر رجال فيصَل بانلاس ،ثم أنطلق ميع برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال
يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم بانلار

َ
َ َ
َُ
ثقل َّ
المنافِ ِقنيَ :صالة
الصال ِة ىلع
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أ
ً
َ
َ َ
ُ
َ
َ َ َ
َ
َََ ُ
الصالة فتُ َقام ،ث َّم ُ
آم َر ب َّ
مت أًن ُ
وه َما َولَو َحبْ ُواَ ،ولَ َقد َه َم ُ
آمر رجال فيصيل
وصالة الفجرَ ،ولو يَعل ُمون َما ِفيها ألت
ال ِعشاء،
ِ
ُِ
َ
َّ َ َ َ ِّ َ َ َ
َ
ُُ َ
َ َ َ ُ
َ
َ
ُ ُ َ ٌ
َ َ
ُ َّ َ
وت ُهم َّ
َّ
بانلار».
يهم بي
بانلاس ،ثم أنط ِلق م ِيع ِب ِرجال معهم حزم ِمن حطب إىل قومٍ ال يشهدون الصالة ،فأحرق عل ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

لقد اكن املنافقون يراؤون انلاس ،وال يذكرون اهلل إال قليال ،كما أخرب اهلل -تعاىل -عنهم ،ويظهر كسلهم يف صالة العشاء
َّ
وصالة الفجر؛ ألنهما بوقت ظالم ،فما يراهم انلاس اذلين يصلون؛ ألن َّجل املنافقني جندهم يقرصون يف هاتني الصالتني
ََ
اللتني تقعان يف وقت الراحة وذلة انلوم وال ينشط ألدائهما مع اجلماعة إال من َح َداه دايع اإليمان باهلل -تعاىل ،-ورجاء ثواب
اآلخرةَّ ،
ولما اكن األمر ىلع ما ذكر اكنت هاتان الصالتان أشق وأثقل ىلع املنافقني ،ولو يعلمون ما يف فعلهما مع مجاعة
َّ
املسلمني يف املسجد من األجر واثلواب ألتوهما ولو حبوا كحبو الطفل باأليدي والركب ،وأقسم -صىل اهلل عليه وسلم -أنه
ً
قد هم بمعاقبة املتخلفني املتاكسلني عن أدائهما مع اجلماعة ،وذلك بأن يأمر بالصالة فتقام مجاعة ،ثم يأمر رجال فيؤم انلاس
ماكنه ،ثم ينطلق ومعه رجال حيملون ح ً
زما من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة فيحرق عليهم بيوتهم بانلار؛ لشدة ما
ارتكبوه يف ختلفهم عن صالة اجلماعة ،لوال ما يف اِليوت من النساء والصبيان األبرياء ،اذلين ال ذنب هلم ،كما ورد يف بعض

طرق احلديث.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > انلفاق
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األذان  -األحاكم الرشعية.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• ىلع املنافقني  :اذلين يظهرون أنهم مسلمون وهم كفار.
• ولو يعلمون  :علم إيمان ويقني.
• ما ف َ
يها  :ما يف صالة الفجر والعشاء مع اجلماعة من اثلواب.
ِ
َ
ً
ً
• ولو حبوا  :لو اكن إتيانهما حبوا ،وهو امليش ىلع األيدي والركب.
• َه َم ُ
مت  :أردت وعزمت.
َ
• َفتُقام  :ينادى هلا باإلقامة.
•أ َ
نط ِلق  :أذهب.
ُ
ُ َّ
ٌ
َ
• ُحزم  :مجع حزمة ،وهو ما مجع وشد حببل وحنوه.
• إىل قوم  :إىل رجال.
ال يشهدون  :ال حيرضون.
•
َ ُ َ ِّ َ َ َ
ُُ َ
ُ
يهم بيوتهم  :أحرقها وهم فيها تلأكلهم انلار.
• فأحرق عل ِ
فوائد احلديث:
.1

صالة اجلماعة فرض عني ،ىلع الرجال اِلالغني.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

درء املفاسد ،مقدم ىلع جلب املصالح؛ فإنه لم يمنعه من تعذيبهم بهذه الطريق إال خوف تعذيب من ال يستحق العذاب.
املفسدة إذا ارتفعت باألهون من الزواجر اكتىف به عن األىلع من العقوبة؛ تلقديم انليب صىل اهلل عليه وسلم اتلهديد ىلع العقوبة.
ثقل الصلوات لكها ىلع املنافقني ،وأن أثقلهما صاليت العشاء والفجر.
املنافقون لم يقصدوا بعبادتهم إال الرياء والسمعة ،ألنهم ال يأتون إىل الصالة إال حني يشاهدهم انلاس.
فضل صاليت العشاء والفجر.
ِع َظم اثلواب يف صاليت العشاء والفجر مع اجلماعة ،وأنهما جديرتان باإلتيان إيلهما ولو حبواً.
ُّ
ثقل صاليت الفجر والعشاء :حممول ىلع أدائهما يف مجاعة ،وهذا ما يدل عليه السياق وإنما ثقلتا لقوة ادلايع إىل اتلخلف عنهما ،وقوة الصارف
عن حضورهما.
لإلمام إذا عرض هل شغل أن يستخلف من يصيل بانلاس.
أخذ أهل اجلرائم ىلع ِغ َّرة.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
صحيح اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3366( :

263

أحب ابلالد إىل اهلل مساجدها ،وأبغض ابلالد إىل اهلل أسواقها

َ
َ ُّ
ساج ُدها،
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أحب اِلالد إىل اهلل م ِ
ْ ُ
وأبغض اِلالد إىل اهلل أس َواقها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
أحب األماكن وأفضلها عند اهلل -عز وجل -يه املساجد ،وذلك ملا فيها من إقامة الصلوات ،وذكر
يف هذا احلديث بيان أن
اهلل وحلق العلم ،وما فيها من تعليم انلاس أمور دينهم ،ويف املقابل فإن أبغض األماكن وأشدها كراهية عند اهلل -عز وجل-
يه األسواق ،ملا فيها من اللغط واللغو ،وكرثة احللف والغش والكذب ،والغفلة عن ذكر اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :تفاضل األماكن.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• مساجدها  :املسجد املاكن املهيأ للصلوات اخلمس.
• أسواقها  :مجع سوق ،وهو اسم ملاكن خمصص للتبايع ،ممن يتعاىط اِليع.
فوائد احلديث:

 .1حرمة املساجد وماكنتها؛ ألنها بيوت يذكر فيها اسم اهلل كثريا.
 .2بغض اهلل -تعاىل -لألسواق ألنها ماكن الغفلة والغش واملكر واخلديعة واأليمان الاكذبة.
 .3إثبات صفيت احلب واِلغض هلل -عز وجل -ىلع ما يليق به ،وأنه ال حيب إال ما فيه اخلري والصالح وال يبغض إال الرش واخلبائث.
 .4ينبيغ ىلع ادلاعية إىل اهلل أن يبني للناس األماكن اليت حيبها اهلل واليت يبغضها.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرش 1407هـ.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،حتقيق شيحا ،دار املعرفة1425 ،ه.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د.ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 ،ه.
املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة من1427 - 1404 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الطبعة األوىل1430 ،ه.
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أخرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذات يوم احلسن ،فصعد به لَع املنَب ،فقال :ابين هذا سيد ،ولعل اهلل أن
يصلح به بني فئتني من املسلمني

احلديث :عن أيب بكرة -ريض اهلل عنه -قال :أخرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذات يوم احلسن ،فصعد به ىلع
َّ
املنرب ،فقال« :ابِّن هذا ِّ
اهلل أن يُ َ
ولعل َ
صلح به بني فئتني من املسلمني».
سيد،

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذات يوم احلسن معه إىل املسجد وهو غالم صغري ،فصعد به ىلع منرب مسجده الرشيف،
وأخرب انلاس أن ابنه احلسن سيد ،كريم األصل ،رشيف النسب ،ينتىم إىل أرشف بيت ُوجد ىلع وجه األرض ،وأن اهلل -
سبحانه -سيصلح به بني مجاعتني متخاصمتني متقاتلتني من املسلمني ،فيجمع اهلل به بني تلك اجلماعتني خاصة ،ويلتئم
بذلك شمل املسلمني اعمة.

وال شك أن يف هذا احلديث الرشيف عالمة من عالمات نبوته -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أخرب فيه -صىل اهلل عليه

واإلصالح بينهم ،ورفع
وسلم -ىلع ما يقوم به هذا السيد الكريم احلسن بن يلع -ريض اهلل عنهما -من مجع لكمة املسلمنيِ ،

الزناع بني الطائفتني ،ووقع ذلك بتنازهل عن اخلالفة ملعاوية ،مما أدى إىل اتلئام الشمل ،وحقن ادلماء ،وذلك يف اعم اجلماعة

سنة  40أو .41

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > آل اِليت > فضل آل اِليت
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :عالمات انلبوة  -الصلح  -الفنت  -املناقب.
َُ
راوي احلديث :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
• فئتني  :الفئة :اجلماعة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فضيلة احلسن بن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنهما.-
السيادة إنما يستحقها من انتفع به انلاس؛ ألنه علق السيادة باإلصالح بني انلاس ونفعهم ،هذا معىن السيادة.
الصلح ىلع االَنالع من اخلالفة ،والعهد بها ىلع أخذ مال جائز للمختلع ،واملال هل طيب.
قتال املسلم للمسلمني ال خيرجه من اإلسالم إذا اكن ىلع تأويل.
يف هذا احلديث عالمة من عالمات نبوته -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أخرب فيه ىلع ما يقوم به هذا السيد الكريم احلسن بن يلع -ريض اهلل
واإلصالح بينهم ،ورفع الزناع بني الطائفتني بتنازهل عن اخلالفة ملعاوية.
عنهما -من مجع لكمة املسلمنيِ ،

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني اِلواب ،انلارش :دار الوطن ،الرياض.
منار القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عِّن بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش:
مكتبة دار اِليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه1990 ،م.
رشح صحيح اِلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض ،السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م.
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أخوف ما أخاف عليكم :الرشك األصغر ،فسئل عنه ،فقال :الرياء

ً َ ْ ُ
احلديث :عن حممود بن ِليد -ريض اهلل عنه -مرفواع" :أخ َوف ما أخاف عليكم :الرشك األصغر ،فسئل عنه ،فقال:
الرياء".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أنه خياف علينا ،وأكرث ما خياف علينا من الرشك األصغر ،وذلك ملا
اتصف به -صىل اهلل عليه وسلم -من كمال العطف والرمحة بأمته ،واحلرص ىلع ما يصلح أحواهلم ،وملا عرفه من قوة أسباب
الرشك األصغر اذلي هو الرياء وكرثة دواعيه ،فربما دخل ىلع املسلمني من حيث ال يعلمون فيرض بهم؛ ذلا حذرهم منه

وأنذرهم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الرشك
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :حممود بن ِليد -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• أخوف ما أخاف عليكم  :أشد َشء أخافه عليكم.
• الرشك األصغر  :اذلي ال خيرج من اإلسالم.
• الرياء  :إظهار العبادة لقصد رؤية انلاس هلا فيحمدونه عليها.
• اخلوف  :الشفقة.
فوائد احلديث:

 .1أن الرياء أخوف ىلع الصاحلني من فتنة ادلجال.
ً
 .2احلذر من الرياء ومن الرشك عموما.
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اّلل َعليْ ِه َو َسل َم -ىلع أمته وحرصه ىلع هدايتهم ونصحه هلم.
 .3شدة شفقته -صىل
ِّ
 .4أن الرشك ينقسم إىل أكرب وأصغر -فاألكرب هو أن يسوي غري اهلل باهلل فيما هو من خصائص اهلل ،واألصغر هو ما أىت يف انلصوص أنه رشك ولم
يصل إىل حد األكرب ، -والفرق بينهما :أ.أن األكرب حيبط مجيع األعمال ،واألصغر حيبط العمل اذلي قارنه .ب .أن األكرب خيدل صاحبه يف
انلار ،واألصغر ال يوجب اخللود يف انلار.ج .أن األكرب ينقل عن امللة ،واألصغر ال ينقل عن امللة.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،ت :د .دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر ،الطبعة اخلامسة1435 ،ه.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،ت :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
صحيح اجلامع لألِلاين ،املكتب اإلساليم.
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أراين يف املنام أتسوك بسواك ،فجاءين رجالن ،أحدهما أكَب من اآلخر ،فناولت السواك األصغر ،فقيل يل:
كَب ،فدفعته إىل األكَب منهما

َ َّ َّ َّ َ َّ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ
َ َ َ َّ ُ
اك،
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل
يب -صىل اهلل علي ِه َوسل َم -قال« :أراين يف املنام أتسوك ب ِ ِس َو ٍ
عنهما -أن انل ِ
ََ َْ
َ ِّ ْ َ َ َ ْ ُ ُ
َ
ُ
ِّ
َ
َ
فجاءين رجالن ،أحدهما أكرب من اآلخر ،فناولت السواك األصغر ،فقيل يل :كرب ،فدفعته إىل األكرب منهما».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف انلوم أنه اكن يَت َس َّوك بسواك ،فجاءه رجالن أحدهما أكرب من اآلخر ،فأراد أن يعطيه إىل
األصغر منهما ،فقيل هل :قدم األكرب يف اإلعطاء ،فأعطاه إىل الكبري منهما.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > انلبوة
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف اتلطهر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :سنن الفطرة  -الرؤيا.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
ً
اتلخريج :رواه اِلخاري معلقا ومسلم.
للفائدة:
اتلعليق :أن يذكر املصنف اخلرب بال إسناد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين َاملفردات:
• أ َر ِاين  :من الرؤيا ،أي :أرى نفيس يف انلوم.
• َ
المنَامِ  :انلوم.
َ
ِّ
• فَقيل يل :ك ِّ ْ
رب  :أي :قدم الكبري يف السن.
ِ ِ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

رؤيا األنبياء حق؛ ألنها ويح معصوم؛ وذللك ما حيدث فيها يدخل يف الترشيع.
استحباب استخدام السواك؛ ألنه سنة نبوية مؤكدة ،وهو مطهرة للفم ،مرضاة للرب ،وخباصة عند الوضوء والصالة وقراءة القرآن.
َّ
أن استعمال سواك الغري بإذنه غري مكروه ،ويستحب غسله ثم استعماهل.
فيه تقديم ذي السن يف السواك ،ويلتحق به الطعام والرشاب وامليش والالكم.
َّ
جيوز اجتهاد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لكن ال يقر ىلع خطأ بل يصوب مبارشة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1418ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن اِلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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أرشف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لَع أطم من آطام املدينة ،فقال :هل ترون ما أرى ،قالوا :ال ،قال :فإين
ألرى الفنت تقع خالل بيوتكم كوقع القطر

ُ
َ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أ ُطم من آطام املدينة،
احلديث :عن أسامة بن زيد -ريض اهلل عنهما -قال :أرشف
ِّ
َْ َ
َ
كوقع الق ْطر».
الفنت تقع ِخالل بيوتكم
فقال« :هل ترون ما أرى؟» قالوا :ال ،قال« :فإين ألرى

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اعل فوق حصن من حصون املدينة فقال ألصحابه :هل ترون ما أرى؟ إين أرى
نظر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من
ماكن ٍ
ٍ

الفنت تقع وسط بيوتكم كما يقع املطر بكرثة وغزارة .وهو إشارة إىل احلروب والفنت الواقعة يف املدينة ،كمقتل عثمان،

ووقعة احلرة وغريها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > انلبوة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت  -املناقب  -املظالم.
راوي احلديث :أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
َ
• ُأرشف  :نظر من ماكن اعل.
• أ ُطم من آطام املدينة  :حصن ألهل املدينة.
• ِخالل  :وسط.
َ
• الق ْطر  :املطر.
فوائد احلديث:

 .1فيه إشارة إىل احلروب اجلارية بينهم ،كقتل عثمان -ريض اهلل عنه -ويوم احلرة.
 .2وفيه معجزة ظاهرة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -إذ أخرب بيشء فوقع كما أخرب.
 .3هذا احلديث مما أنذر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -به أمته ،وعرفهم قرب الساعة ليك يتوبوا قبل أن يأيت عليهم وقت غلق باب اتلوبة.
 .4وفيه إثبات أرشاط الساعة وعالماتها.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،أمحد بن حممد القسطالين القتييب ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة 1323ه.
رشح صحيح اِلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض ،السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م.
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ً
ً
أعطيت َخسا ،لم يعطهن أحد من األنبياء قبَل :نْصت بالرعب مسرية شهر ،وجعلت يل األرض مسجدا
ً
وطهورا

ا
ُْ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أُ ْعط ُ
َّ
يت مخسا ،لم يع َط ُه َّن
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -أن
ِ
َ َّ
ُ ْ ُ
ُ
وجعلَت يل األرض مسجدا َ
وط ُهورا ،فأي َما رجل من أميت أدركته
أحد من األنبياء قبيل :ن ِرصت بالرعب مسرية شهرِ ،
َ ْ ُ َ ِّ ُ َّ
َّ
َُْ ُ
وبع ُ
ُ ْ ُ
ُ
ثت
الصالة فليصل ،وأ ِحلت يل املغانم ،ولم حتل ألحد قبيل ،وأع ِطيت الشفاعة ،واكن انليب يبعث إىل قومه خاصةِ ،
إىل انلاس َ
اعمة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

رشفُ ،
َخ َّص اهلل -تعاىلَّ -
وم ا َ
نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -عن سائر األنبياء خبصال َ َ
زي بمحامد لم تكن ملن قبله من األنبياء
َ
عليهم السالم ،-فنال هذه األمة املحمدية -بربكة هذا انليب الكريم امليمونَ -شء من هذه الفضائل واملاكرم.فمن ذلك :ما ثبت يف هذا احلديث من هذه اخلصال اخلمس الكريمة:

أوهلا :أن اهلل سبحانه تعاىل نرصه ،وأيده ىلع أعدائه ،بالرعب ،اذلي حيل بأعدائه ،فيضعفهم ويفرق صفوفهم ،ولو اكن انليب
ً
ً
صىل اهلل عليه وسلم ىلع مسرية شهر منهم ،تأييدا من اهلل ونرصا نلبيه وخذالنا وهزيمة ألعداء دينه ،وال شك أنها إاعنة
كبرية من اهلل تعاىل.
ً
ا
ثانيها :أن اهلل سبحانه تعاىل وسع ىلع هذا انليب الكريم ،وأمته املرحومة بأن جعل هلا األرض مسجدا ،فأينما تدركهم الصالة
اِليَع ،وهكذا فإن اهلل رفع
فليصلوا ،فال تتقيد بأمكنة خمصوصة ،كما اكن من قبلهم ال يؤدون عباداتهم إال يف الكنائس ،أو ِ
احلرج والضيق عن هذه األمة ،فضال منه وإحسانا ،وكرما وامتنانا.

وكذاك اكن من قبل هذه األمة ،ال يطهرهم إال املاء ،وهذه األمة جعل الرتاب ملن لم جيد املاء طهورا ،ومثله العاجز عن استعماهل

لرضره.

ثاثلها :أن الغنائم اليت تؤخذ من الكفار واملقاتلني حالل للنيب صىل اهلل عليه وسلم وأمته ،يقتسمونها ىلع ما بني اهلل تعاىل،
بعد أن اكنت حمرمة ىلع األنبياء السابقني وأممهم ،حيث اكنوا جيمعونها ،فإن قبل اهلل عملهم نزلت عليها نار من السماء

فأحرقتها.

رابعها :أن اهلل سبحانه وتعاىل ،خصه بامل قام املحمود ،والشفاعة العظىم ،يوم يتأخر عنها أولو العزم من الرسل يف عرصات
القيامة ،فيقول :أنا هلا ،ويسجد حتت العرش ،ويمجد اهلل تعاىل بما هو أهله ،فيقال :اشفع تُشفع ،وسل َ
تعطه ،حينئذ يسأل اهلل

الشفاعة للخالئق بالفصل بينهم يف هذا املقام الطويل ،فهذا هو َ
المقام املحمود اذلي يغبطه عليه األولون واآلخرون.

خامسها :أن لك نيب من األنبياء السابقني ختتص دعوتهم بقومهم.
وقد جعل ْ
اهلل تعاىل هذه الرشيعة صاحلة للك زمان وماكن ،وملا اكنت بهذه الصالحية والكمال ،اكنت يه األخرية ،،ألنها ال
حتتاج إىل زيادة وال فيها نقص ،وجعلت شاملة ،ملا فيها من عنارص اِلقاء واخللود.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -الطهارة  -اجلهاد  -اتلوحيد.
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
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• أُ ْعط ُ
يت  :أعطاين اهلل -تعاىل.-
ِ
• ً
خصائص.
أو
خصال
مخس
:
ا
مخس
• األنبياء  :مجع نيب ،وانليب هوَ :من أُرسل إىل قومه املؤمنني املوافقني هل ،برشيعة َمن قبلَه من ُّ
الرسل.
ِ
ُ ْ ُ
رصت  :أاعنِّن اهلل ىلع أعدايئ.
•ن ِ
ُّ ْ
ب  :باخلوف واذلعر يف قلوب األعداء.
• بِالرع ِ
َ ََ َ ْ
• م ِسرية شه ٍر َ :مسافة شهر ،واملعىن :أن عدوه مرعوب منه ،ولو اكن بينه وبينه مسافة شهر.
َ ُ َ ْ
ت يل األ ْر ُض َّ :
صري اهلل يل مجيع األرض.
• وج ِعل ِ
• َم ْس ِج ًدا  :ماكن للسجود فيه ،أي :الصالة.
• َو َط ُه ً
ورا  :شيئا أتطهر به.
َ َ ُّ َ َ ُ ٌ
• فأيما رجل  :أي رجل ،وختصيص الرجل باذلكر لرشفه ،وإال فاملرأة مثله.
ََْ ُ
ته َّ
الصالة  :دخل عليه وقتها ،وهو من أهلها.
• أدرك
َ ْ ُ َ ِّ
• ف ُليصل  :فليتطهر باألرض ويلصل عليها وال ينتظر وجود املاء.
ْ َ
• َوأحلَّ ْ
ت ِيل ال َمغانِ ُم  :جعلها اهلل يل حالال واملغانم يه ما أخذ من األعداء يف احلرب
ِ
َ
• ُاملغانِم  :مجع مغنم ،بمعىن الغنيمة ،ويه ما يؤخذ من أموال الكفار يف اجلهاد.
ْ ُ َّ َ َ َ
• أع ِطيت الشفاعة  :أعطاين اهلل الشفاعة ،ويه اتلوسط للغري جبلب منفعة هل أو دفع مرضة عنه ،واملراد بها هنا :الشفاعة العظىم ،ويه شفاعة
انليب صىل اهلل عليه وسلم إىل اهلل تعاىل يف أهل املوقف أن يقيض بينهم.
َ َ َ َّ
انل ُّ
يب  :اكن انليب من األنبياء السابقني.
• ُو ْاك َن ُ ِ
• يبعث  :يرسله اهلل تعاىل
• إىل قومه  :طائفته أو قبيلته
• خاصة  :دون غريهم.
ً
مجيعا من قويم وغريهم.
• اعمة :

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10

تفضيل نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع سائر األنبياء ،وتفضيل أمته ىلع سائر األمم.
تعديد نعم اهلل ىلع العبد ،ويعترب ذكرها ىلع وجه الشكر هلل ،وذكر آالئه :عبادة وشكرا هلل.
من وسائل انلرص ىلع األعداء إلقاء ُ
الرعب يف قلوبهم.
كونه -صىل اهلل عليه وسلم -نُرص بالرعب ،وأُحلَّت هل الغنائم ،وبعث إىل انلاس اعمة ،وأعطي الشفاعة ،وجعلت األرض هل وألمته مسجداً
ِ
ً
وطهورا ،لك هذا من خصائصه.
صحة الصالة ال ختتص ببقعة دون أخرى.
وجوب فعل الصالة يف وقتها ىلع أي حال اكنت ،ويفعل ما يقدر عليه من رشوطها وأراكنها وواجباتها.
األصل يف األرض الطهارة للصالة واتليمم.
لك أرض صاحلة يلتيمم منها.
سعة هذه الرشيعة وعظمتها ،ذلا جعلت تلنظيم العالم لكه يف عباداته ومعامالته ،ىلع اختالف أمصاره ،وتباعد أقطاره.
قوهل" :أيما رجل" ال يفهم منه االقتصار ىلع جنس الرجال ،بل النساء يشاركن الرجال يف هذه األحاكم؛ ألن النساء شقائق الرجال.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423ه.

الرقم املوحد)3503( :

270

أقبل سعد ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-هذا خايل فلريين امرؤ خاَل
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما ،-قال :أقبل سعد ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-هذا خايل
ٌ َ
ُ
فلريين امرؤ خاهل».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أقبل سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -إىل جملس انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فلما رآه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
هذا خايل أتباىه بهُ ،
فلريين أي إنسان خاهل؛ يلظهر حينئذ أنه ليس ألحد خال مثل خايل ،واكن سعد من بِّن زهرة ،واكنت أم
ً
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -آمنة من بِّن زهرة أيضا ،فهو قريب آمنة ،وأقارب األم أخوال.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:
• امرؤ  :شخص.
فوائد احلديث:

 .1فيه فضيلة سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه.-
 .2أن أقارب األم يطلق عليهم أخوال.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد اِلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف اِلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األِلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
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أكَب الكبائر :اإلرشاك باهلل ،واألمن من مكر اهلل ،والقنوط من رمحة اهلل ،وايلأس من روح اهلل
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال" :أكرب الكبائر :اإلرشاك
ْ
ْ
ُ
والقنُ ُ
وط من رمحة اهلل ،وايلَأ ُس من َر ْو ِح اهلل".
باهلل ،واألمن من َمك ِر اهلل،
درجة احلديث :إسناده صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ٌ
اّلل َعلَيْه َو َسلَّ َم -يف هذا احلديث ً
ذكر رسول اهلل َ -ص َّىل َّ ُ
ذنوبا تعترب من كبائر اذلنوب ،ويه :أن جيعل هلل -سبحانه -رشيك يف
ِ
ربوبيته أوعبوديته وبدأ به؛ ألنه أعظم اذلنوب ،وقطع الرجاء واألمل من اهلل؛ ألن ذلك إساءة ٍّ
ظن باهلل وجهل بسعة رمحته،

واألمن من استدراجه للعبد بانلعم حَّت يأخذه ىلع غفلة ،وليس املراد بهذا احلديث حرص الكبائر فيما ذكر؛ ألن الكبائر

كثرية ،لكن املراد بيان أكربها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرجاء واخلوف  -اتلحذير من القنوط وايلأس  -اتلحذير من األمن من مكر اهلل -تعاىل.-
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه عبد الرزاق.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ً

ا
عذاب أو نيف اإليمان أو رتب اهلل عليه حدا يف ادلنيا.
غضب أو
بنار أو لعن ٍة أو
ٍ
ٍ
الكبائر  :مجع كبرية ،ويه :لك ذنب توعد اهلل صاحبه ٍ
وايلأس من روح اهلل  :أي قطع الرجاء واألمل من اهلل ،فيما يقصد اإلنسان وخيافه ويرجوه.
األمن من مكر اهلل  :أي :من استدراجه للعبد ،أو سلبه ما أعطاه من اإليمان.
الرشك باهلل  :عبادة غري اهلل معه ،أو رصف َشء من أنواع العبادة لغري اهلل -تعاىل.-

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

انقسام اذلنوب إىل كبائر وصغائر.
أن الرشك أعظم اذلنوب وأكرب الكبائر.
حتريم األمن من مكر اهلل -سبحانه -وايلأس من رمحته ،وأنهما من أكرب الكبائر.
ُ
جواز وصف اهلل -تعاىل -باملكر يف مقابلة املاكرين ،وهذه صفة كمال ،واملذموم هو املكر بمن ال يستحق أن يمكر به.
أن الواجب ىلع العبد أن يكون بني اخلوف والرجاء ،فإذا خاف ال ييأس ،وإذا رجا ال يأمن.
إثبات صفة الرمحة هلل -تعاىل -ىلع وجه يليق جبالهل.
وجوب إحسان الظن باهلل -عز وجل.-

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد الوهاب ،حتقيق :دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر ،الطبعة :اخلامسة 1435ه.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،حتقيق :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة 1424ه،
2003م.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 ،م.
جامع معمر بن راشد ،معمر بن أيب عمرو راشد األزدي ،نزيل ايلمن ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظيم ،انلارش :املجلس العليم بباكستان ،وتوزيع
املكتب اإلساليم ببريوت ،الطبعة :اثلانية  1403ه.
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أال إن ُك مأثرة اكنت يف اجلاهلية من دم أو مال تذكر وتدىع حتت قديم ،إال ما اكن من سقاية احلاج،
وسدانة ابليت

احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خطب يوم الفتح فقال« :أال
ُْ َ ُْ َ
َ ُْ
َ َ
َ َ
وسدانة اِليت» ثم
إن لك مأث َرة اكنت يف اجلاهلية من دم أو مال تذك ُر َوتدىع حتت قديم ،إال ما اكن من ِسقاي ِة احلاجِ ،
ُ َ
بالس ْوط َ
قال« :أال إن ديَ َة اخلطإ شبْه العمد ما اكن َّ
والع َصا ِمائة من اإلبل :منها أربعون يف ُب ُطونِ َها أوالدها».
ِ
ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب رسول اهلل -رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم -يف خطبة يوم الفتح بأن لك ما يؤثر ويذكر من ماكرم أهل اجلاهلية
ومفاخرهم باطل وساقط إال ما اكن من سقاية احلاج وخدمه اِليت احلرام والقيام بأمره ،أي فهما باقيان ىلع ما اكنا.

واكنت احلجابة يف اجلاهلية يف بِّن عبد ادلار والسقاية يف بِّن هاشم فأقرهم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

ثم ذكر أن القتل شبه العمد وهو أن يقصد الرضب بآلة ال تقتل اغِلا اكلسوط والعصا ديته مغلظة ،ويه مائة من اإلبل،

أربعون منها حوامل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > مسائل اجلاهلية
الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :احلج  -عمارة املساجد  -الفخر.
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبوداود والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
ً
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود وهو يف بلوغ املرام خمترصا.

املفردات:
معاين
ُْ
• املأثرة  :يه ما يؤثر ويذكر من ماكرم أهل اجلاهلية ومفاخرهم.
• حتت قديم  :أي باطل وساقط.
• ِسدانة اِليت  :خدمته والقيام بأمره.
• ِشبه العمد  :القتل بآلة ال يقصد بمثلها القتل ً
اغِلا اكلعصا الصغرية والسوط واللطمة وحنو ذلك.
فوائد احلديث:
 .1دية شبه العمد كدية العمد يف تغليظها ،ويه :مائة من اإلبل ،منها أربعون يف بطونها أوالدها.
 .2تعظيم أمر ادلم يف اإلسالم.
 .3عدل اإلسالم يف اتلفريق بني العمد واخلطأ.
ً
إمجااع عن الصحابة -ريض اهلل عنهم.-
 .4فيه إثبات شبه العمد وقد نقله بعض العلماء
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق-انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس اِلايب احلليب.
سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب،الطبعة :اثلانية.1986 – 1406 ،
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام  ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري-انلارش :دار الفلق ،الرياض ،الطبعة:
السابعة 1424 ،ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،حممد أرشف الصدييق ،العظيم آبادي،انلارش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.
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َََ
َْ َُ
َْ َ
ع ُص َ
ور ًة إال َط َم ْس َتها ،وال قَ َْباً
أال أبعثك لَع ما بعثين عليه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟ أن ال تد
ُ ْ ً
َ َْ
رشفا إال س َّويته
م ِ

َ
َ ُ
احلديث :عن أيب اهلياج األسدي قال :قال يل يلع -ريض اهلل عنه« :-أال أ ْب َعثك ىلع ما َب َعثِّن عليه رسول اهلل -صىل
ًَْ ُ ْ ً
َْ َ ُ ًَ
َ َ ْ َ
رشفا إال َس َّويْتَه».
اهلل عليه وسلم-؟ أن ال تدع صورة إال طمستها ،وال قربا م ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ ِّ ِّ
لك باب يُ َؤ ِّدي إىل الرشك َخ ِف ًّيا أو ظا ً
هرا ،وقد أخربنا ٌّ
يلع -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل
اإلسالم حريص ىلع سد
ْ
َّ
َ
عليه وسلم -أَ ْر َسله وأَ َم َره بأن ي ْم ُ
ورة َو َج َدها؛ ملا فيها من ُ
ح َو لك ُص َ
الـمشابهة خلَلق اهلل -تعاىل ،-واالف ِتتَان بها بتعظيمها؛ مما
ََ
الوث ِن َّية.
يَ ُؤول بأصحابها إىل
َْ
َْ
َْ
َّ َ ُ َ
رب أو رفع أكرث من القدر املرشوع؛ ملا يف تع ِليَتها من االفتتان بأصحابها ،واختاذهم رشاكء هلل يف
وأن يه ِدم لك بِنا ٍء ب ِِّن ىلع ق ٍ
العبادة واتلعظيم.
ُ
َ
َ ْ ُ َ ِّ
ُ
ْ
َ
ُّ
ُ
وذلك يلَبْ ََق للمسلمني إسالمهم ،وتصف َو عقيدتهم؛ وذلك ألن تصوير الص َور واِلن َ
اء ىلع القرب يؤدي إىل تعظيمها وتقديسها
ِ
َْ َ
َْ
ًّ
ُ
زنتلها ،وإعطائها حقا ِمن ُحقوق اهلل -تعاىل.-
ورفعها فوق م ِ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب اجلنائز.
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• أال  :أداة تنبيه.
َْ
ْ
ُ
ٍّ
• أبعثك  :اِلَعث :اإلرسال بأم ٍر م ِهم؛ اكدلعوة إىل اهلل -تعاىل.-
َُْ ْ
رتك.
• ال تدع  :ال ت
َ ْ
ََ َ
• إال طمستها  :أ َزتلَها وحم ْوتها.
ُ ْ ً
َ
َ
الق ْدر املرشوع ،وهو ش ْ ٌ
رب.
رشفا ُ :م ْرت ِف ًعا عن
ِ
•م ِ
َْ
َ َ ْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
اِلناء ،وسويته باألرض.
• إال سويته  :أي :هدمت ما عليه من ِ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

حتريم اتلصوير ووجوب إزالة الصور وحموها جبميع أنواعها.
اتلوايص باحلق واألمر باملعروف وانليه عن املنكر وتبليغ العلم.
حتريم رفع القبور ببناء أو غريه؛ ألنه من وسائل الرشك.
وجوب هدم القباب املبنية ىلع القبور.
إن اتلصوير مثل اِلناء ىلع القبور وسيلة إىل الرشك.
يدخل يف اإلرشاف زيادة ىلع ما سبق أن يكون القرب عليه أعالم كبرية ،أو أعالم ملونة مزخرفة ،وتسىم عند انلاس (نصائل) أو (نصائب).
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ،حمرم 1424ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ حممد بن عبد العزيز القراعوي ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة،
1424ه2003/م.
كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص  337ت :دغش.

الرقم املوحد)5934( :
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َ
َّ َ
ْ َ ْ َ
ْ َ ْ
ُ ْ ُ ُ
ُ
َ
َ
أال أخ َِبكم عن انلف ِر الالثة :أما أحدهم فأوى إىل اهلل فآواه اهلل إيله ،وأما اآلخر فاستحيا فاستحيا اهلل
َ
ْ َ
فأعرض ُ
اهلل عنه
منه ،وأما اآلخر ،فأع َرض،

َّ
احلديث :عن أيب واقد احلارث بن عوف -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بينما هو جالس يف
َُ ََ
املسجد ،وانلاس معه ،إذ أقبل ثالثة نف ٍر ،فأقبل اثنان إىل رسول اهلل- ،صىل اهلل عليه وسلم -وذهب واحد ،فوقفا ىلع
ُ ً
ْ َْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فأما أحدهما فرأى ف ْر َجة يف احلَلق ِة فجلس فيها ،وأما اآلخر فجلس خلفهم ،وأما
َ
َّ َ
ُ ْ ُ ُ
َْ
انلف ِر اثلالثة :أما أحدهم فأ َوى
ربكم عن
ذاهبا ،فلما فرغ رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أال أخ ِ
اثلالث فأدبر ٍ
َ
ْ َ
ْ ْ
ْ ْ
فأعرض ُ
إىل اهلل َ
اهلل عنه».
فآو ُاه اهلل إيله ،وأما اآلخر فاستَحيا فاستَحيَا اهلل منه ،وأما اآلخر ،فأع َرض،

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َُ
َّ
يف احلديث أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن جالسا يف املسجد ،وانلاس معه ،إذ أقبل ثالثة رجال ،فأقبل اثنان إىل

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وذهب واحد؛ فوقفا عند حلقة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فأما أحدهما فرأى ماكنا
ً
ْ َْ
فاراغ يف احلَلق ِة فجلس فيها ،واحللقة رجال جالسون ىلع شلك دائرة أمام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأما اآلخر فجلس
خلفهم ،وأما اثلالث فرجع وانرصف ،فلما فرغ وانتىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من حديثه اذلي اكن فيه ،قال
َ
ُ ْ
رب ُ
خ ُ
كم عن الرجال اثلالثة :أما أحدهم فأ َوى إىل اهلل َ
فآو ُاه اهلل إيله أي جلس يف املاكن الفارغ يستمع ذكر
للصحابة أال أ ِ
ْ ْ
ْ ْ
فاس َتحيَا اهلل منه أي امتنع من املزامحة؛ فجلس خلف
فاستَحيا
اهلل فأكرمه اهلل بفضيلة ذلك املجلس املبارك ،وأما اآلخر
َ
ْ َ
ُ
ُ
احللقة فلم يُمنع من بركة املجلس ،وأما اآلخر فأع َرض ،فأعرض اهلل عنه أي ذهب بال عذر فمنع بركة املجلس.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العالم واملتعلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األسماء والصفات  -طلب العلم.
راوي احلديث :أبو واقد احلارث بن عوف -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ََ
• ثالثة نفر  :ثالثة رجال.
ً
ً
ُ
• ف ْر َجة  :ماكنا فاراغ.
ْ َ َْ
• احللقة  :رجال جالسون ىلع شلك دائرة أمام انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-اكحللقة ويه لك مستدير خايل الوسط.
ْ
• فأدبر  :رجع وانرصف.
• أوى  :جلس يف املاكن الفارغ يستمع ذكر اهلل فأكرمه اهلل بفضيلة ذلك املجلس املبارك.
ْ ْ
فاستَحيَا  :امتنع من املزامحة فجلس خلف احللقة.
•
• فاستحيا اهلل منه  :صفة احلياء ثابتة هلل تليق به -سبحانه -ولكن ليست كحياء املخلوقني ،بل معناها هنا هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة
رمحته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه.
• فأعرض  :ذهب بال عذر.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

استحباب اجللوس يف جمالس العلم.
استحباب اجللوس يف املاكن الفارغ لسد اخللل.
استحباب اتلحلق يف جمالس العلم.
ً
ً
بيان فضيلة احلياء وعدم مضايقة انلاس إذا لم جيد ماكنا فاراغ.
إثبات صفة احلياء هلل -تعاىل -بما يليق به سبحانه وليست كحياء املخلوقني.
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ً

 .6اإلعراض عن جمالس العلم بغري عذر سبب يف إعراض اهلل عن العبد.
ً
 .7يستحب لطالب العلم أن جيلس حيث ينتيه به املجلس إذا لم جيد فرااغ.
 .8جواز اإلخبار عن أهل املعايص وأحواهلم للزجر عنها ،وأن ذلك ال يعد من الغيبة.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ،ط :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق -بريوت ،ط :األوىل 1428ه.
نزهة املتقني ،ملجموعة من املؤلفني ،مؤسسة الرسالة ،ط :الرابعة عرش1407،ه.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،بإرشاف مؤسسة الشيخ ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،ط1426 :ه.
بهجة انلاظرين ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط :اثلاثلة 1418ه.
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة -الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
َّ َّ
السقاف ،دار اهلجرة الطبعة :اثلاثلة  1426 ،ـه2006 -م.
صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة :علوي بن عبد القادر
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ُّ
ُ ُّ ُ ُ ٍّ
ُ ْ
ُ ْ
ُ َ َ َّ
َ ََ
ُ
َّ
ضعيف متضع ٍف  ،لو أقسم لَع اهلل ألبره  ،أال أخ َِبكم بأهل انلار؟ ُك عتل
أال أخ َِبكم بأهل اجلنة؟ ُك
ٍ
َ َّ ُ ْ َ ْ
َب
جو ٍ
اظ مستك ِ ٍ

ُّ
ُ ْ
َ
ً
ضعيف ُمتَض َّع ٍف ،لو أقسم ىلع
مرفواع« :أال أخ ِربكم بأهل اجلنة؟ لك
احلديث :عن حارثة بن وهب -ريض اهلل عنه-
ٍ
ُ ُّ ُ ُ ٍّ َ َّ ُ ْ َ ْ
ُ ْ
َََ
رب».
اهلل ألب َّر ُه ،أال أخ ِربكم بأهل انلار؟ لك عتل جو ٍ
اظ مستك ٍِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
من صفات بعض أهل اجلنة؛ أن اإلنسان يكون ضعيفا متضعفا ،أي :ال يهتم بمنصبه أو جاهه ،أو يسىع إىل علو املنازل يف
َّ
ادلنيا ،ولكنه ضعيف يف نفسه يستضعفه غريه ،لو حلف ىلع َشء ليَرس اهلل هل أمره ،حَّت حيقق هل ما حلف عليه ،أما أهل
انلار فمنهم لك غليظ جايف الطباع قاس غري منقاد للحق ،ولك من جيمع املال ويمنع ما جيب فيه من زاكة ،ومن يرد احلق ً
كربا
ويتعاىل ىلع انلاس ،واحلديث ليس للحرص ،بل ِليان بعض صفات الفريقني.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صفة جهنم.
راوي احلديث :حارثة بن وهب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• متضعف  :أي :يستضعفه انلاس وحيتقرونه ويتجربون عليه لضعف حاهل يف ادلنيا.
• أقسم ىلع اهلل  :حلف يمينا طمعا يف كرم اهلل -تعاىل.-
• أبره  :أعطاه ما يريد وأجاب دعوته وحقق قسمه.
• َّ
جواظ  :اجلموع املنوع ،وقيل الكثري اللحم املختال يف مشيته ،وقيل القصري اِلطني.
• ُ
العتُل  :الشديد من لك َشء ويقال رجل عتل جاف غليظ.
فوائد احلديث:
 .1انليه عن الغلظة واخليالء واجلفاء ،فإنها سمات أهل انلار.
 .2استحباب اتلواضع واتلذلل للمسلمني.
 .3حتمل األذى يف اهلل تعاىل سبب إجابة ادلاعء.
 .4املرء ليس بمنظره ولكن بمخربه وجوهره.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. كنوز رياض الصاحلني،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
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أال أحدثكم حديثا عن ادلجال ما حدث به نيب قومه! إنه أعور ،وإنه ييجء معه بمثال اجلنة وانلار ،فاليت
يقول إنها اجلنة يه انلار

ُ ِّ ُ ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال :أال أ َحدثك ْم حديثا عن ادلجال ما
َّ َ
نيب قومه! إنه أعور ،وإنه يَ ُ
ث به ٌّ
بمثال اجلنة وانلار.
يجء معه
حد
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ما من نيب من األنبياء إال أنذر قومه ادلجال األعور ،وأنه ال يأيت إال يف آخر الزمان ،أما نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -فهو اذلي
ُ ِّ
ويلبس عليهم فيحسبون أن هذا اذلي أطاعه
فصل اِليان يف ادلجال بما لم يقله األنبياء واملرسلني قبله ،وأنه يوهم انلاس،

أدخله اجلنة ،وأن هذا اذلي عصاه أدخله انلار ،واحلقيقة خبالف ذلك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ٌ
• ادلجال  :رجل من بِّن آدم؛ أعور خبيث اكفر متمرد ،ظهوره من عالمات الساعة.

فوائد احلديث:

 .1فيه اتلنويه بفتنته وبيانها ،وأنها عظيمة ،وإن اكن لن يأيت إال يف آخر ادلنيا ففتنته عظيمة.
 .2أن أمة حممد -صىل اهلل عليه وسلم -أفضل األمم وآخرها.
 .3شدة حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته ،حيث بني للمسلمني من صفات ادلجال ما لم يبينه نيب قبله.

املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه 1997 -م.
صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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أال أستيح من رجل تستيح منه املالئكة

ُ
َ َ
ً
ُ ْ
َْ
طج ًعا يف بييت ،اكشفا عن ف ِخذيْه ،أو ساقيه،
احلديث :عن اعئشة قالت :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مض ِ
ْ َ
ْ َ
ْ َ
َّ َ
َ
َّ
فاستأذن أبو بكر فأ ِذن هل ،وهو ىلع تلك احلال ،فتحدث ،ثم استأذن ُعمر ،فأ ِذن هل ،وهو كذلك ،فتحدث ،ثم استأذن
ََ َ
عثمان ،فجلس رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَّ ،-
وسوى ِثيابه -قال حممد :وال أقول ذلك يف يوم واحد -فدخل
َ ْ َ َّ
َ ْ َ َّ
ُ
ُ
َّ
فتحدثَّ ،
فلما خرج قالت اعئشة :دخل أبو بكر فلم تهتش هل ولم تبَ ِاهل ،ثم دخل عمر فلم تهتش هل ولم تبَ ِاهل ،ثم دخل
ُ
َ
ْ
وسو َ
َ
فجلست َّ
يت ثيابك فقال« :أال أستَ ِيح من رجل ت ْس َت ِيح منه املالئكة».
عثمان

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ُ ْ
طج ًعا يف بيتها ،اكشفا عن فخذيه أو ساقيه،
حتيك اعئشة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن مض ِ
َ
فاستأذن أبو بكر يف ادلخول فأ ِذن هل ،وهو ىلع تلك احلال من االضطجاع وانكشاف فخذيه أو ساقيه -صىل اهلل عليه
َّ َ
َّ
وسلم ،-فتحدث أبو بكر مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم استأذن ُعمر ،فأذن هل ،وهو كذلك ،فتحدث ،ثم استأذن
َّ
عثمان يف ادلخول ،فاعتدل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف جلسته ،وعدل ثيابه وغطى فخذيه أو ساقيه ،ثم أذن هل
َّ
فتحدثَّ ،
فلما خرج قالت اعئشة :دخل أبو بكر فلم تستبرش وتهتم بدخوهل ،ثم دخل عمر فلم تستبرش
بادلخول ،فدخل
َّ
وتهتم بدخوهل ،ثم دخل عثمان فاعتدلت يف جلستك وعدلت ثيابك وغطيت فخذيك أو ساقيك؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل
ُ
َ
عليه وسلم« :-أال ْ
أس َت ِيح من رجل تستيح منه املالئكة» أي :أن مالئكة الرمحن تستيح من عثمان ،فكيف ال أستيح أنا
منه؟!
وال يستدل بهذا احلديث ىلع أن الفخذ ليست بعورة؛ لكون املكشوف يف احلديث مشكواك فيه ،هل هو الساقان أم الفخذان،
فال يلزم منه اجلزم جبواز كشف الفخذ؛ وألن األحاديث اليت فيها كشف الفخذ جاءت من فعل انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -ال من قوهل ،ورواها صغار الصحابة ،وأما األحاديث اليت فيها أن الفخذ عورة فيه أحوط ،ورواها كبار الصحابة ،ويه
من قوهل ،والقول مقدم ىلع الفعل ،والفعل هل احتماالت ،وألن الكشف جاء مع خاصة اإلنسان وليس ًّ
اعما يف لك ماكن،
والقول بأن الفخذ عورة عليه فتوى اللجنة ادلائمة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األدب  -سرت العورة  -فضائل عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه.-
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

َّ
• َّ
سوى  :عدل.
ََْ
• تهتش  :حتتفل هل وتستبرش.
• تباهل  :تكرتث بدخوهل وتهتم به.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فضيلة عثمان وجاللة قدره عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وعند املالئكة -عليهم السالم.-
أن احلياء صفة مجيلة من صفات املالئكة -عليهم السالم.-
مرشوعية االتصاف بوصف احلياء؛ ألنه خلق عظيم من أخالق أهل اإليمان ،وقد اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من أشد انلاس حياء.
أن اجلزاء من جنس العمل ،وذلك أن عثمان ريض اهلل عنه اكن الغالب عليه احلياء ،فجوزي عليه من جنس فعله.
جيوز للعالم والفاضل رفع اللكفة حبرضة من بينه وبينهم صحبة خاصة ،واستحباب ترك ذلك إذا حرض غريب أو صاحب يستيح منه.
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 .6مرشوعية االستئذان قبل ادلخول.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرشواتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
 املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني – بريوت،الطبعة :الرابعة  1407ه  1987 -م.
 عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح ،ابن امللقن رساج ادلين أبو حفص عمر بن يلع الشافيع ،ت :دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث ،دارانلوادر ،دمشق – سوريا ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
 فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ،انلارش :رئاسة إدارةاِلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض.
 فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني املناوي القاهري ،انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى -مرص ،الطبعة :األوىل.1356 ،
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أال ترضني أن أصل من وصلك ،وأقطع من قطعك؟

َ
الرح ُم فأخذت َ
َّ
َ
ً َ ََ ُ
حب ْقو َّ
الرمحن،
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :خلق اهلل اخللق ،فلما فرغ منه ،قامت َّ ِ
َ
َ َْ َ َْ ْ
َ
ُ
ُ
قطعك ،قالت:
وأقطع َمن
وصلك،
أصل َمن
مقام
فقال هلَ :مه ،قالت :هذا
ِ
ِ
ِ
العائذ بك من الق ِطيعة ،قال :أال ترضني أن ِ
ْ َّ
ُْ
ِّ
بىل يا رب ،قال :فذاك» .قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-اقرءوا إن شئتم{ :فهل عسيتُم إن تويلتُم أن تف ِسدوا يف
َُ
َ
أرحامكم} ،ويف رواية للبخاري :فقال اهلل( :من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته).
األرض وتق ِّطعوا

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
اخللقَّ ،
َ
قوهلَ « :خلَ َق ُ
فلما فرغ منه» أي :انتىه من خلق املخلوقات ،وهو يدل ىلع أن ذلك وقع يف وقت حمدد ،وإن اكن اهلل
اهلل
َّ
تعاىل ال حد لقدرته ،وال يشغله شأن عن شأن ،ولكن اقتضت حكمته أن جيعل لفعله ذلك وقتًا معينًا ،وهذا من األدلة ىلع
أن أفعاهل تتعلق بمشيئته ،فمَّت أراد أن يفعل شيئا فعله.

وليس معىن قوهل« :ملا فرغ» أنه تعاىل انتىه من خلق لك َشء ،بل خملوقاته تعاىل ال تزال توجد شيئا بعد َشء ،ولكن سبق

علمه بها ،وتقديره هلا وكتابته إياها ،ثم يه تقع بمشيئته ،فال يكون إال ما سبق به علمه ،وتقديره وكتابته ،وشاءه فوجد.
الر ِح ُم فأخذت حبَ ْقو َّ
قوهل« :قامت َّ
الرمحن ،فقال هلَ :مه» هذه األفعال املسنَدة إىل الرحم ،من القيام والقول ،ظاهر احلديث أنها
ُ
ىلع ظاهرها حقيقة ،وإن اكنت الرحم معىن يقوم بانلاس ،ولكن قدرة اهلل تعاىل ال تقاس بما يعرفه عقل اإلنسان ،وهذا
ُ
ُّ
احلديث يف اجلملة من أحاديث الصفات ،اليت نص األئمة ىلع أنها ت َم ُّر كما جاء ،وردوا ىلع من نىف موجبه .وليس ظاهر هذا
ً
ً
ورداء من جنس املالبس اليت يلبسها انلاس ،مما يصنع من اجللود والكتان والقطن وغريه ،قال تعاىل:
احلديث أن هلل إزارا
(ليس كمثله َشء وهو السميع اِلصري).
َ
ُ
العائذ بك من الق ِطيعة» هذا أعظم مقام ،والعائذ به استعاذ بأعظم معاذ ،وهو ديلل ىلع تعظيم صلة
مقام
قوهل« :قالت :هذا
ِ
ُّ
الرحم ،وعظم قطيعتها ،والقطيعة :عدم الوصل ،والوصل :هو اإلحسان إىل ذوي القرابة ،واتلودد هلم والقرب منهم،

ومساعدتهم ،ودفع ما يؤذيهم ،واحلرص ىلع جلب ما ينفعهم يف ادلنيا واآلخرة.
َ
َ َْ َ َْ ْ
ِّ
َ
قطعك ،قالت :بىل يا رب ،قال :فذاك» فمن وصل قرابته وصله اهلل،
وأقطع َمن
وصلك،
أصل َمن
ِ
ِ
قوهل« :قال :أال ترضني أن ِ
ومن وصله اهلل ،وصل إىل لك خري وسعادة يف ادلنيا واآلخرة ،وال بد أن تكون نهايته جماورة ربه يف الفردوس؛ ألن الوصل ال

ينتيه إال إىل هناك فينظر إىل وجه ربه الكريم .ومن قطع قرابته قطعه اهلل ،ومن قطعه اهلل فهو املقطوع مع عدو اهلل الشيطان

الطريد الرجيم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرب والصلة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
• َّ
الر ِحم  :القرابة.
َْ
ُ
ِّ
• احلقو  :األصل يف احلقو معقد اإلزار ،ثم سيم به اإلزار للمجاورة.
ْ
• َمه  :لكمة ردع وزجر أو استفهام.
• العائذ  :املعتصم باليشء املستجري به.
فوائد احلديث:
.1

أفعال اهلل تعاىل تتعلق بمشيئته ،فمَّت أراد أن يفعل شيئا فعله.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

هذه األفعال املسنَدة إىل الرحم ،من القيام ،والقول ،ظاهر احلديث أنها ىلع ظاهرها حقيقة.
إثبات احلقو هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل.
إثبات الالكم هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل.
اإلخبار بعظيم ما جعل اهلل تعاىل للرحم من احلق ،وأن وصلها من أكرب أفعال الرب ،وأن قطعها من أكرب املعايص.
خماطبة اهلل تعاىل للرحم خطاب كريم جيب أن َ
يؤمن به ىلع ظاهره.
الكم اهلل تعاىل غري حمصور يف كتبه َّ
املزنلة ىلع رسله ،والكمه تعاىل غري خملوقاته.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلار
انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.
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أليس حيرمون ما أحل اهلل فتحرمونه؟ وحيلون ما حرم اهلل فتحلونه؟ فقلت :بىل ،قال :فتلك عبادتهم

َّ َ ُ َ ْ َ َ ُ
اره ْم
احلديث :عن عدي بن حاتم -ريض اهلل عنه" :-أنه سمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ هذه اآلية" :اختذوا أحب
ُ
َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ
َّ
َّ َ ْ ُ ُ َ ً َ ً
َ َُْ َُ ْ ََْ ً ْ ُ
اّلل َوال ْ َمس َ
يح ْاب َن َم ْر َي َم َو َما أ ِم ُ
رشكون"
ي
ا
م
ع
ه
ان
ح
ب
س
و
ه
ال
إ
هل
إ
ال
ا
د
اح
و
ا
ه
ل
إ
وا
د
ب
ع
يل
ال
إ
وا
ر
ون
د
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ورهبانهم أربابا ِمن ِ
ِ
ُّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ ُّ َ ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
وحيلون ما ح َّرم اهلل فت ِحلونه؟ فقلت :بىل ،قال:
فقلت هل :إنا لسنا نعبدهم ،قال :أليس حي ا ِرمون ما أحل اهلل فتح ِّرمونه؟ ِ
فتلك عبادتهم".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
اّلل َعلي ِه َو َسل َم -هلذه اآلية اليت فيها اإلخبار عن ايلهود وانلصارى:
حينما سمع هذا الصحايب اجلليل تالوة الرسول -صىل
بأنهم جعلوا علماءهم ا
وعبادهم آهلة هلم يرشعون هلم ما خيالف ترشيع اهلل فيطيعونهم يف ذلك ،استشلك معناها ،ألنه اكن
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اّلل َعليْ ِه َو َسل َم -أن من عبادة األحبار والرهبان :طاعتهم
يظن أن العبادة مقصورة ىلع السجود وحنوه ،فبني هل الرسول -صىل
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ ََّ
يف حتريم احلالل وحتليل احلرام ،خالف حكم اهلل -تعاىل -ورسوهل -صىل اّلل علي ِه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الرشك
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري.
راوي احلديث :أبو َط ِريف عدي بن حاتم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• اختذوا  :جعلوا.
• أحبارهم  :علماء ايلهود.
• ورهبانهم  :عباد انلصارى.
ا
ا
• أربابًا من دون اهلل  :حيث اتبعوهم يف حتليل ما حرم اهلل وحتريم ما أحل.
• لسنا نعبدهم  :ظن أن العبادة يراد بها اتلقرب إيلهم بالسجود وحنوه فقط.
ٌ
• أليس حيرمون ...إلخ  :بيان ملعىن اختاذهم أربابًا.
• سبحانه عما يرشكون  :أي تزنيها هل عن اإلرشاك به يف طاعته وعبادته.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

ٌ
رشك أكرب.
أن طاعة العلماء وغريهم من املخلوقني يف تغيري أحاكم اهلل -إذا اكن املطيع يعرف خمالفتهم لرشع اهلل-
أن اتلحليل واتلحريم ٌّ
حق هلل -تعاىل.-
بيان نلوع من أنواع الرشك وهو رشك الطاعة.
مرشوعية تعليم اجلاهل.
ٌ
واسع يشمل لك ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة واِلاطنة.
أن معىن العبادة
بيان ضالل األحبار والرهبان.
إثبات رشك ايلهود وانلصارى.
أن أصل دين الرسل واحد وهو اتلوحيد.
أن طاعة املخلوق يف معصية اخلالق عبادة هل.
وجوب االستفسار من أهل العلم عما خيف حكمه.
حرص الصحابة ىلع العلم.
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املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد ،لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،ت :د .دغش العجيم .مكتبة أهل األثر ،الطبعة اخلامسة1435 ،ه.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،ت :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة ،لألِلاين ،مكتبة املعارف ،الطبعة األوىل1415 ،ه.
جامع الرتمذي ،ت :أمحد شاكر ،مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه.
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َّ َّ
ّ
َّ
الصال َِق ِة َو َ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بَر ٌ
احلال ِق ِة َوالشاق ِة
يء من
ِ

َّ َ
ا
َّ
َ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بَر َ
الصا ِلق ِة
يء من
احلديث :عن أيب ُموىس عبد اّلل بن قيس -ريض اهلل عنه« -
ِ
َّ َّ
َواحلَا ِلق ِة َوالشاق ِة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هلل -عز وجل -احلكمة اتلامة واتلرصف الرشيد يف ما أخذ وما أعطى ،ومن اعرض يف هذا ومانعه فكأنما يعرتض ىلع قضاء
اهلل وقدره اذلي هو عني املصلحة واحلكمة وأساس العدل والصالح.
َ
تسخط وجزع من قضاء اهلل فهو ىلع غري طريقته املحمودة ،وسنته املنشودة،
وذلا فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذكر أنه من

إذ قد احنرفت به الطريق إىل ناحية اذلين إذا مسهم الرش جزعوا وهلعوا؛ ألنهم متعلقون بهذه احلياة ادلنيا فال يرجون بصربهم

ىلع مصيبتهم ثواب اهلل ورضوانه.

فهو بريء ممن ضعف إيمانهم؛ فلم حيتملوا َو َ
قع املصيبة حَّت أخرجهم ذلك إىل التسخط القليب ،أو القويل :بانلياحة وانلدب
ً
إحياء لعادة اجلاهلية.
وادلاعء بالويل واثلبور ،أو الفعيل :كنتف الشعور وشق اجليوب؛
َّ
َ َ
َ ََ
َّ
َ ُ َ
يهم صلوات
وإنا إيله راجعون .أو ِئلك عل ِ
وإنما أويلاؤه اذلين إذا أصابتهم مصيبة سلموا بقضاء اهلل -تعاىل ،-وقالواِ { :إنا هلل ِ
َ ُ ُ ُ ُ َ
م ْن َر ِّبهم َو َر َ
هتدون}.
محة َوأو ِئلك هم الم
ِ
ِ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مسائل القضاء والقدر
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• بَ ِريء  :أي :تربأ بمعىن ختىل.
َّ َ
الصا ِلقة  :اليت ترفع صوتها عند املصيبة ،بانلَّ ْوح والعويل.
•
َ
• احلا ِلقة  :اليت حتلق شعرها ،أو تنتفه؛ من شدة اجلزع واهللع.
َ ُّ ً
َّ َّ
• الشاقة  :اليت تشق جيبها أو ثوبها؛ ت َسخطا من قضاء اهلل.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

أن هذا الفعل وهذا القول من الكبائر؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تَ َ َّ
ربأ ممن عمل ذلك ،وال يتربأ إال من فعل كبرية.
ال نيه عن احلزن واِلاكء دون نياحة ورفع صوت ،فهو ال ينايف الصرب ىلع قضاء اهلل.
حتريم التسخط من أقدار اهلل املؤملة ،وإظهار ذلك :بانلياحة أو انلدب أو احللق أو الشق أو غري ذلكَ ،ك َ
حيث الرتاب ىلع الرأس أو الزتام لبس
السواد وعدم خلعه.
حتريم تقليد اجلاهلية بأمورهم اليت لم يقرهم الشارع عليها ،مثل اعداتهم اِلاطلة عند املصائب.
ضعف النساء وقلة حتملهن.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أيت يللة أَسي به بقدحني

ُ
ا
يت َيلْلَ َة أُ ْرس َي به ب َق َد َح ْني م ْن َمخْر َولَ َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أ ِ َ
َّ
َب،
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن
ِ
ِ
ٍ ٍ
ِ
ِ ُِ ِ
ْ َ ْ َّ َ
َ َ ْ َ
َبَ .ف َق َال جربيل :احل َ ْم ُد هلل َّاذلي َه َد َ
هما فَأَ َخ َذ اللَّ َ َ
َفنَ َظ َر إ َيلْ َ
اك لِل ِف ْط َر ِة ل ْو أخذت اخلَم َر غ َوت أمتُك.
ِ ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أ ِ َ
يت ،أي :أتاه جربيل ،يللة أرسي به ،ويه يللة املعراج ،أتاه بقدحني مملوءين أحدهما من
ُ
مخر واآلخر من لَب" ،فنظر إيلهما" ،أي :كأنه ُخ ا َ
ري بينهما ،فأهلم –صىل اهلل عليه وسلم -اختيار اللَب" ،فأخذ اللَب ،فقال
ِ
ً
جربيل :احلمد هلل اذلي هداك للفطرة" ،أي :اخرتت عالمة اإلسالم واالستقامة ،وجعل اللَب عالمة ىلع ذلك لكونه سهال
ً
ً
ً
طيبا طاهرا سائغا للشاربني ،سليم العاقبة" ،لو أخذت اخلمر غوت أمتك".

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• بقدحني  :مثىن ق َدح ،وهو إناء يرشب فيه املاء وحنوه.
• الفطرة  :اإلسالم واالستقامة.
• غوت أمتك  :ضلت وانهمكت يف الرش.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اإلسالم دين الفطرة اذلي تتقبله انلفوس السليمة ،وتدركه األفهام القويمة.
توفيق اهلل نلبيه -صىل اهلل عليه وسلم -باختيار ما يوافق الفطرة.
إثبات اإلرساء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
احلث ىلع محد اهلل -تعاىل -ىلع ما يوفق إيله من خري وفضل.
ً
أن محد اهلل -تعاىل -ليس يف األمور اخلاصة فحسب ،بل ىلع ما يكون من نعم اعمة ىلع األمة أيضا.
استحباب اتلفاؤل بالبشائر احلسنة واألمارات السارة.
اخلمر أم اخلبائث ،وتعايط األمة هلا عنوان اجلهل واالحنراف ،ونذير اذلمار واهلالك.
بيان فضيلة اللَب ىلع غريه من األطعمة.

املصادر واملراجع:

-1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
-2ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
-3رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
-4رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
-5صحيح اِلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
-6صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
-7كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
-8نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال :بعثت أنا والساعة هكذا ،ويشري بإصبعيه فيمد بهما

َ
احلديث :عن سهل بن سعد -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :بُعثْ ُ
ت أنا والساعة هكذا»،
ِ
ُّ
ويُشري بإصبعيه فيَ ُمد بهما.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن قرب ميجء يوم القيامة ،فإن بعثته -صىل اهلل عليه وسلم -ويوم القيامة متقاربان
كتقارب ما بني إصبعيه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومد -صىل اهلل عليه وسلم -إصبعيه يلمزيهما عن سائر األصابع.

وقد ورد يف بعض األحاديث األخرى أن اإلصبعني هما :السبابة والوسطى ،السبابة :يه اليت بني الوسطى واإلبهام ،وأنت إذا

قرنت بينهم ا وجدتهما متجاورين ،ووجدت أنه ليس بينهما إال فرق يسري ،ليس بني الوسطى والسبابة إال فرق يسري مقدار
ً
الظفر أو نصف الظفر ،وتسىم السبابة؛ ألن اإلنسان إذا أراد أن يسب أحد أشار إيله بها ،وتسىم السباحة أيضا؛ ألن اإلنسان
عند اإلشارة إىل تعظيم اهلل -عز وجل -يرفعها ،ويشري بها إىل السماء ،واملعىن أن أجل ادلنيا قريب وأنه ليس ببعيد.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرقاق.
راوي احلديث :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• بُعثْ ُ
ت أنا والساعة هكذا  :مثل الزمن اذلي بني بعثته وقيام الساعة ،بما بني األصبع الوسطى والسبابة من الفرق يف الطول ،واملراد أنه زمن
ِ
يسري وقليل.

فوائد احلديث:

 .1احلديث يدل ىلع تقريب أمر الساعة ورسعة جميئها.
 .2رضب األمثلة احلسية إليصال املعىن املراد.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا دخل املسجد قال :أعوذ باهلل العظيم ،وبوجهه الكريم ،وسلطانه
القديم ،من الشيطان الرجيم

احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -عن انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه اكن إذا دخل املسجد
ََ
قال« :أعوذ باهلل العظيم ،وبوجهه الكريم ،وسلطانه القديم ،من الشيطان َّ
الر ِجيم» ،قال :أق ُّط؟ قلت :نعم ،قال :فإذا قال
ذلك قال الشيطانُ :حف َظ ِّ
مِّن سائر ايلوم.
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا دخل املسجد قال« :أعوذ باهلل العظيم» أي :أعتصم وأتلجئ وأحتيم باهلل العظيم اذلات
والشأن والصفات« .وبوجهه الكريم» ومعىن الكريم :اجلواد املعطي اذلي ال ينفذ عطاؤه؛ وهو الكريم املطلق ،والكريم اجلامع
ألنواع اخلري والرشف والفضائل ،وجيب إثبات الوجه صفة هلل -تعاىل -من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال

تمثيل« .وسلطانه القديم» أي :حجته القديمة ،وبرهانه القديم ،أو قهره القديم« .من الشيطان الرجيم» أي :من الشيطان
ُ
بش ُهب السماء« .قال :أَ َق ُّط؟ ُ
قلت :نعم» أي :يقول أحد الرواة لشيخه :اذلي ترويه هذا املقدار
املطرود من باب اهلل واملرجوم
أو أكرث من ذلك؟ أو قد يكون معناه :أهذا يكفيه عن غريه من األذاكر؟ أو هذا يكفيه من رش الشيطان؟ فلهذا قال :قلت:
ُ
الشيطانُ :حف َظ ِّ
مِّن َ
سائر ايلوم» أي :فإذا قال ادلاخل للمسجد هذا ادلاعء املذكور ،قال الشيطان:
نعم« .قال :فإذا قال ذلك قال
ِ
لقد حفظ هذا ادلاخل َ
نفسه مىن مجيع ايلوم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أذاكر ادلخول واخلروج من املسجد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -اإليمان.
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
• أعوذ  :أعتصم وأتلجئ.
• سلطانه  :غلبته وقدرته وقهره ىلع ما أراد من خلقه.
• َالرجيم  :املطرود من باب اهلل أو اِلعيد عن اخلري.
َ
• أق ُّط  :أحسب ،واهلمزة فيه لالستفهام ،بمعىن :هل هذا هو احلديث فقط؟
• سائر ايلوم  :بقيته أو مجيعه.
فوائد احلديث:

 .1العظيم والكريم من األسماء احلسىن.
 .2إثبات الوجه هلل -عز وجل -من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل.
 .3استحباب قول هذا ادلاعء عند دخول املسجد.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م.
رشح سنن أيب داود ،ملحمود بن أمحد بن موىس بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنىف بدر ادلين العيىن ،املحقق :أبو املنذر خادل بن إبراهيم املرصي،
انلارش :مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األوىل  1420 ،ـه 1999-م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)8294( :
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َ َ َ َّ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ال يتطري

َ
احلديث :عن بُريدة -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ال يتَ َط َّري.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يتشاءم من َشء مطلقا ،واملراد التشاؤم اذلي يصد عن عمل َشء كما اكن يفعله أهل
ً
اجلاهلية ،وقد جاء اإلسالم بانليه عن التشاؤم واتلطري واالستقسام باألزالم ،ورشع هلم بديال منها وهو االستخارة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
َ
راوي احلديث :بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األ ْسلَ ِ ا
يم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال َيتَ َط َّري  :ال يَتَ َش َ
اءم.

فوائد احلديث:
.1

ِّ
اتلطري ،واحلث ىلع االقتداء به -صىل اهلل عليه وسلم -يف عدم َّ
عدم َّ
اتلطري من أي َشء ،واتلفاؤل يف لك َشء.

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
 كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه. صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،األِلاين ،دار املكتب اإلساليم ،بريوتِ ،لنان. نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني ،تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف اِلغا-ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –ِلنان ،الطبعة الرابعة عرشة .1407
 -القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد -حممد بن صالح بن حممد العثيمني -دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اثلانية ،حمرم 1424ه.

الرقم املوحد)8928( :
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أن أسيد بن حضري بينما هو يللة يقرأ يف مربده ،إذ جالت فرسه ،فقرأ ،ثم جالت أخرى ،فقرأ ،ثم جالت

أيضا ،قال أسيد :فخشيت أن تطأ حيىي ،فقمت إيلها ،فإذا مثل الظلة فوق رأيس فيها أمثال الرسج ،عرجت
يف اجلو حَّت ما أراها

َ ْ َ
ً َْ
َ ْ
َّ ُ ْ
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه :-أن أ َسيد بن ُحضري بينما هو يللة يقرأ يف َم ْر َب ِده ،إذ جالت ف َر ُسه،
َ َ
ُ ُّ َّ
ُ ْ
َ ْ
َ ْ
ُ
ُ
فقمت إيلها ،فإذا ِمثل الظلة فوق رأيس
فخشيت أن ت َطأ حيىي،
فقرأ ،ثم جالت أخرى ،فقرأ ،ثم جالت أيضا ،قال أ َسيد:
ُ
ْ
فيها أَ ْمثال ُّ ُ
الرسجَ ،ع َر َجت يف اجل َ ِّو حَّت ما أراها ،قال :فغدوت ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقلت :يا رسول
َ
َ ْ َ
اِلار َحة من َج ْوف الليل أقرأ يف ِم ْر َبدي ،إذ جالت ف َريس ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اقرأ
اهلل بينما أنا
ِ
َ
ُ
َ َ ْ
ْ ً
ُ
َ َ ْ
ابن ُحضري» قال :فقرأت ،ثم
ابن ُحضري» قال :فقرأت ،ثم جالت أيضا ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اقرأ
ت ً
جالَ ْ
فانرصفت ،واكن حيىي ً
ُ
ُ
أيضا ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اقرأ َ
خشيت
قريبا منها،
ابن ُح َض ْري» قال:
َ َ
ُّ َّ
ْ
الرسجَ ،ع َر َج ْ
ُ
أمثال ُّ ُ
ت يف اجل َ ِّو حَّت ما أراها ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
فرأيت مثل الظلة فيها
أن ت َطأه،
ُ
َ
ألصبح ْ
ُ
َ
انلاس ما ت َ ْستَ ُ
رت منهم».
ت يراها
«تلك املالئكة اكنت تست ِم ُع لك ،ولو قرأت
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
اكن أسيد بن ُحضري -ريض اهلل عنه -يف يللة من الليايل يقرأ القرآن يف املاكن اذلي خيزن فيه اتلمر ،وفرسه مربوطة جبانبه،
وودله حيىي نائم جبواره ،فلما قرأ حتركت فرسه واضطربت ،فلما سكت سكنت ،ثم قرأ مرة أخرى فتحركت فرسه واضطربت،

وهكذا حدث ثالث مرات ،فخاف أسيد أن تدوس ابنه حيىي ،فقطع القراءة وقام إىل فرسه يلنظر ما السبب يف حركتها

واضطرابها ،فرأى فوقه مثل السحابة فيها أشياء تشبه املصابيح ،وإذا بها تصعد يف السماء حَّت لم يستطع رؤيتها ،فذهب أسيد
ً
ُ ْ
ومع ِل ًما
يف الصباح إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فحىك هل ما حدث هل فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مزيال لفزعه
ِّ
ً
ومؤكدا هل فيما يزيد يف طمأنينته« :اقرأ يا ابن حضري» ثالث مرات للتأكيد ،أي :ردد وداوم ىلع القراءة اليت
هل بعلو مرتبته
ً
إشعارا بأنه ال يرتكها إن وقع هل ذلك بعد يف املستقبل ،بل يستمر عليها لعظيم فضيلتها ،ثم أخربه
سببت هذه احلالة العجيبة
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن هذه املالئكة اكنت تست ِم ُع لقراءة القرآن ،ولو أنه قرأ إىل الصباح ألصبحت املالئكة
ُ
ُ
تسترت منهم.
انلاس ما
يراها

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضل قراءة القرآن.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• َم ْر َب ِده  :املاكن اذلي فيه اتلمر.
• جالَ ْ
ت  :اضطربت.
• تطأ  :تدوس.
ُّ َّ
• الظلة  :السحابة.
• ُّ ُ
الرسج  :املصابيح.
ْ
َ
• َع َرجت  :صعدت.
ُ
ُ
• فغدوت  :ذهبت غدوة ،ويه ما بني صالة الصبح وطلوع الشمس.
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• اِلارحة  :الليلة املاضية.

فوائد احلديث:

ً
َّ
 .1جواز رؤية آحاد األمة للمالئكة ،ولكن من يديع بعد عرص انلبوة أنه رأى ملاك يف ايلقظة فال يُصدق ألنه ال ديلل ىلع صدقه ،وإنما اكن
معرفة ذلك ممكنًا يف عهده -صىل اهلل عليه وسلم -عن طريق الويح.
 .2فضيلة قراءة القرآن الكريم ،وأنها سبب نزول الرمحة وحضور املالئكة.
القرآن.
 .3فضيلة استماع
ُ
ُ
 .4فيه فضيلة ظاهرة ألسيد بن حضري -ريض اهلل عنه.-

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلارانلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.-املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي ،أبو العباس ،املكتبة العلمية – بريوت.

الرقم املوحد)10552( :
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ً
ًّ
ْ َ
أن رجال قال للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-ما شاء اهلل وشئت ،فقال :أجعلتين هلل ن ِدا؟ ما شاء اهلل َوحده

احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن رجال قال للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-ما شاء اهلل وشئْ َ
ت،
ِ
ًّ
ْ َ
فقال« :أجعلتِّن هلل نِدا؟ ما شاء اهلل َوحده».

درجة احلديث :إسناده حسن.

املعىن اإلمجايل:

ً
خيربنا ابن عباس -ريض اهلل عنهما :-أن رجال جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أمر هل فقال :ما شاء اهلل وشئت يا
َ
رسول اهلل ،فأنكر عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هذا القول ،وأخربه أن ع ْطف مشيئة املخلوق ىلع مشيئة اهلل بالواو
ُْ
َْ
رشك ،ال جيوز للمسلم أن يتلفظ به ،ثم أرشده إىل القول احلق ،وذلك بأن يف ِرد اهلل يف مشيئته ،وال يع ِطف عليه مشيئة أحد
بأي نوع من أنواع َ
الع ْطف.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األمر باملعروف وانليه عن املنكر  -املنايه اللفظية.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• شاء اهلل وشئت َ :املشيئة :يه اإلرادة.
• أجعلتِّن  :أي :أ َص َّ ْ
ريتِّن؟ واالستفهام هنا لإلنكار.
ًّ
ً ُ َ
او ًيا.
• ندا  :أي :نظريا ومس ِ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9

إثبات صفة املشيئة هلل -تعاىل.-
َ
ْ
انليه عن قول :ما شاء اهلل وشئت ،وما أشبهه مما فيه عطف مشيئة العبد ىلع مشيئة اهلل بالواو؛ ألنه رشك أصغر.
ًّ
أن من َّ
سوى العبد باهلل ولو يف الرشك األصغر؛ فقد اختذه نِدا هلل.
وجوب إنكار املنكر.
َّ
َ
َ
َ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قد حىم ِحىم اتلوحيد ،وسد طرق الرشك.
ُْ َ
أن اجلاهل يعذر جبهله.
أن تعظيم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بلفظ يقتيض مساواته للخالق رشك ،فإن اكن يعتقد املساواة فهو رشك أكرب ،وإن اكن يعتقد أنه دون
ذلك فهو أصغر.
ُ
َْ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
أن من حسن ادلعوة إىل اهلل -عز وجل :-أن تذكر ما يباح إذا ذكرت ما حيرم ،ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -لـما منعه من قوهل« :ما شاء اهلل
وشئت» أرشده إىل اجلائز ،وهو قوهل« :بل ما شاء اهلل وحده».
َ ْ
َ
اجلمع بني قوهل -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث« :ما شاء اهلل وحده» ،وقوهل يف احلديث اآلخر« :قل :ما شاء اهلل ثم شئت» أن قول
الشخص« :ما شاء اهلل ثم شئت» جائز ،لكن قوهل« :ما شاء اهلل وحده» أفضل.
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املصادر واملراجع:

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،حتقيق :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة 1424ه،
2003م.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 ،م.
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية 1424ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األِلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل ملكتبة
املعارف1422 ،ه.
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ً
أن رجال قال :يا رسول اهلل ،أنبيا اكن آدم؟ قال« :نعم»  .قال :كم بينه وبني نوح؟ قال« :عرشة قرون»  .قال:
كم بني نوح وإبراهيم؟ قال« :عرشة قرون»  .قال :يا رسول اهلل ،كم اكنت الرسل؟ قال« :ثالثمائة وَخسة
عرش»

ُ
َّ
ْ
ََ
احلديث :عن أيب أمامة اِلاهيل -ريض اهلل عنه :-أن رجال قال :يا رسول اهلل ،أن ِب ًّيا اكن آدم؟ قال« :نعم»  .قال :كم بينه
ُ
ْ
ْ
بني نوح وإبراهيم؟ قال« :عرشة ُق ُرون»  .قال :يا رسول اهلل ،كم اكنت ُّ
الر ُسل؟
وبني نوح؟ قال« :عرشة ق ُرون»  .قال :كم
قال« :ثالثمائة ومخسة عرش».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
رجال جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فسأهل عن آدم هل اكن ًّ
نبيا؟
ذكر أبو أمامة -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث أن
ًّ
فقال هل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-نعم اكن نبيا .فسأهل عن مقدار الزمن بينه وبني نوح؟ فذكر -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ
أن املدة بينهما عرشة قرون ،ثم سأهل عن مقدار الزمن بني نوح وإبراهيم؟ فأجابه -صىل اهلل عليه وسلم -بنفس اجلواب وأنها
ً
ُ
عرشة قرون ،ثم سأهل عن عدد الرسل؟ فأجابه -صىل اهلل عليه وسلم -بأنهم ثالثمائة ومخسة عرش رسوال.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
راوي احلديث :أبو أمامة ُصدي بن عجالن اِلاهيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الطرباين واحلاكم.
مصدر منت احلديث :املعجم األوسط.

معاين املفردات:
ُ
• قرون  :مجع قرن ،والقرن :أهل لك زمان ،وهو مقدار اتلوسط يف أعمار أهل لك زمان ،مأخوذ من االقرتان ،وكأنه املقدار اذلي يقرتن فيه أهل
ذلك الزمان يف أعمارهم وأحواهلم .وقيل :القرن لك أمة هلكت فلم يبق منها أحد ،وقيل :القرن مائة سنة ،وقيل :ثمانون ،وقيل :أربعون.

فوائد احلديث:

 .1آدم نيب من األنبياء.
 .2بني آدم ونوح عرشة قرون وكذلك بني نوح وإبراهيم عرشة قرون.
ً
 .3عدد الرسل ثالثمائة ومخسة عرش رسوال.

املصادر واملراجع:

املعجم األوسط ،لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخيم الشايم الطرباين ،املحقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد  ،عبد املحسن بن إبراهيماحلسيِّن ،انلارش :دار احلرمني – القاهرة.
املعجم الكبري ،لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري الطرباين ،املحقق :محدي بن عبد املجيد السليف ،دار النرش :مكتبة ابن تيمية – القاهرة،الطبعة :اثلانية.
املستدرك ىلع الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة :األوىل.1990 - 1411 ،سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري ،املكتبةالعلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح
مطالع األنوار ىلع صحاح اآلثار ،إبراهيم بن يوسف ابن قرقول الوهراين ،حتقيق :دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث ،وزارة األوقافوالشؤون اإلسالمية  -دولة قطر ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.

الرقم املوحد)10858( :

297

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أمر بقتل األوزاغ وقال :اكن ينفخ لَع إبراهيم

َْ َ
َُْ ُ
احلديث :عن أم رشيك -ريض اهلل عنها : -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أمرها بِقت ِل األ ْو َز ِ
اغ وقال« :اكن ينفخ
ىلع إبراهيم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم بقتل الوزغ ،وأخرب أنه اكن ينفخ انلار ىلع إبراهيم من أجل أن يشتد هلبها؛ مما يدل ىلع عداوته
ُ
اتلامة ألهل اتلوحيد واإلخالص ،ولك ما أمر بقتله لم جيز أكله.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
راوي احلديث :أم رشيك -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• األوزاغ  :مجع وزغ وهو حرشة مؤذية تتسلق اجلدران.
• ينفخ ىلع إبراهيم  : .أي انلار.
فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع قتل األوزاغ وعدم تركها مع القدرة ىلع قتلها.
 .2بيان العلة اليت دعت إىل األمر بقتل األوزاغ ،وأنها اكنت تنفخ انلار ىلع أيب األنبياء إبراهيم اخلليل -عليه الصالة والسالم -عندما أليق فيها.
 .3ينبيغ قتل لك ضار للمسلمني.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان القاري -دار الفكر ،بريوت ِ -لنان الطبعة األوىل 1422 ،ـه2002 -م. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. -فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،زين ادلين عبد الرؤوف املناوي القاهري -املكتبة اتلجارية الكربى – مرص-الطبعة :األوىل1356 ،ه.
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َ َّ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -برش خدجية -ريض اهلل عنها -ببيت يف اجلنة من قصب ،ال صخب
فيه ،وال نصب

َ
َّ
َّ
َّ َ َّ َ َ
رش خ ِدجيَة -ريض اهلل
احلديث :عن عبد اهلل بن أيب أوَّف -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ب
َ
َ َ َ
َّ ْ َ َ
َ َ َ َ
ب.
عنها -بِب ٍ
ب ،ال صخب ِفي ِه ،وال نص ٍ
يت ِيف اجلنة ِمن قص ٍ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

برش انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خدجية -ريض اهلل عنها -بواسطة جربيل -عليه السالم ،-بقرص يف اجلنة من لؤلؤ جموف
ليس فيه أصوات مزعجة وليس فيه تعب ،وأم املؤمنني خدجية يه َّ
أول امرأة تزوجها انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-تزوجها
وهو -صىل اهلل عليه وسلم -ابن مخس وعرشين سنة ،وهلا أربعون سنة ،وقيل ثمانية وعرشون سنة ،واكنت ثيبًا ،وودلت هل

بناته األربع وأوالده اثلالثة أو االثنان ،ولم يزتوج عليها أحدا حَّت ماتت -ريض اهلل عنها ،-واكنت امرأة اعقلة ذكية حكيمة،

هلا مناقب معروفة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > آل اِليت > فضل أمهات املؤمنني
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املالئكة  -انلاكح  -انلبوة  -ايلوم اآلخر  -فضائل خدجية -ريض اهلل عنها.-
راوي احلديثَ :عبْ ُد اهلل ُ
بن أيب أوَّف -ريض اهلل عنهما-
ِ
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• الق َصب  :اللؤلؤ املجوف.
َ َ
الصخب  :الصياح واللغط.
•
َ
َ
• انلصب  :اتلعب.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

فيه داللة ىلع حسن العهد ،وحفظ الود ،وراعية حرمة الصاحب واملعارش ًّ
حيا وميتًا.

أن اجلنة ال تعب فيها؛ ألنها مزنل ترشيف وإجالل ال دار تكليف وأعمال.
استحباب البشارة باخلري؛ ألن فيها تطييبًا لقلب املؤمن.
يبرش اهلل -عز وجل -من شاء من عباده بما هل يف اآلخرة بعد موته.
َّ
بيان فضل خدجية بنت خويدل -ريض اهلل عنها-؛ فيه من السابقني لإلسالم ،وقد أاعنت رسول اهلل يف ِشدته.
يف احلديث داللة ىلع عظيم قدر خدجية يف نفس رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
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ُّ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -سئل عن النرشة؟ فقال :يه من عمل الشيطان

احلديث :عن جابر -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -سئل عن النُّ ْ َ
رش ِة؟ فقال :يه من عمل
الشيطان.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
اّلل َعلي ِه َو َسل َم -سئل عن عالج املسحور ىلع الطريقة اليت اكنت تعملها اجلاهلية ،مثل :حل السحر بالسحر
أن انليب -صىل
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
َ
واستخدامات
ما حكم ذلك ،فأجاب -صىل اّلل علي ِه وسلم -بأنه من عمل الشيطان أو بواسطته؛ ألنه يكون بأنواع سحرية
ٍ
شيطاني ٍة ،فيه رشكية وحمرمة.
أما النرشة اجلائزة :فيه فك السحر بالرقية أو باِلحث عنه ،وفكه بايلد مع قراءة القرآن أو باألدوية املباحة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > مسائل اجلاهلية
العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الرشك
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :اتلوحيد.

معاين املفردات:
• سئل عن النرشة  :أي :النرشة اليت اكن أهل اجلاهلية يعملونها.
واستخدامات شيطانية ،ويه كذلك من األعمال اليت حيبها الشيطان.
السحر،
من
• يه من عمل الشيطان  :ألنهم ينرشون عن املسحور بأنواع
ٍ
َ
ُّ ْ
ًّ
• النرشة  :نوع من العالج والرقية يعالج به من اكن يظن أن به مسا من السحر؛ سميت بذلك ألنها ينرش بها عنه ما خامره من ادلاء ،أي:
يُكشف ويزال.

فوائد احلديث:

ً
حذرا من الوقوع يف املحذور.
 .1مرشوعية سؤال العلماء عما أشلك حكمه؛
 .2انليه عن النرشة ىلع الصفة اليت تعملها اجلاهلية؛ ألنها سحر والسحر كفر.
 .3أن أعمال الشيطان لكها حمرمة.

املصادر واملراجع:

 -1امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م.
 -2اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،حتقيق :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه
 2003م. -3سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
 -4مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
 -5سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األِلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض.
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َ
َ َ ُ ً
َ
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ
ورسوَل َي ْف َت ُح اهللُ
َب« :ألع ِطني هذه الراية رجال حيب اهلل
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال يوم خي ٍ
لَع يديه»

َُ
أل ْعط َ َّ
ني هذه الراية
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال يوم خيربِ « :
ََ َ َ ُ
ُ
او ْرت هلا رجاء
أحببت اإلمارة إال يومئذ ،فتس
رجال حيب اهلل ورسوهل يفتح اهلل ىلع يديه» قال عمر -ريض اهلل عنه :-ما
َْ ُْ َ
أن أدىع هلا ،فداع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -فأعطاه إياها ،وقال« :امش وال
تلتفت حَّت يفتح اهلل عليك» فسار ٌّ
يلع شيئا ثم وقف ولم يلتفت فرصخ :يا رسول اهلل ،ىلع ماذا أقاتل انلاس؟ قال:
َ
ُ
َّ
ً
َ ُْ ْ
هلل ،فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأمواهلم إال حبقها،
«قاتِلهم حَّت يشهدوا أن ال هلإ إال اهلل ،وأن حممدا رسول ا ِ
وحسابهم ىلع اهلل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يوم غزوة خيرب :ألعطني هذه الراية رجال حيب اهلل ورسوهل يفتح اهلل ىلع يديه بعض

حصون خيرب ،قال عمر -ريض اهلل عنه :-فما تمنيت اإلمارة إال يومئذ ،رجاء أن يصيبه ما قاهل انليب -عليه الصالة والسالم-
ُ
 ،يقول :فتطاولت رجاء أن أدىع هلا ،فداع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -فأعطاه إياها،
وقال :امش وال تلتفت حَّت يفتح اهلل عليك؛ ئلال يشغلك ذلك االتلفات عن كمال اتلوجه ،فمىش قليال ثم وقف ولم يلتفت

ئلال خيالف نيه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم رفع صوته وسأل الرسول -صىل اهلل عليه وسلم :-ىلع ماذا أقاتل انلاس؟
ً
حممدا رسول اهلل ،فإذا قالوها فقد منعوا منك دماءهم وأمواهلم إال حبقها؛
فقال :قاتلهم حَّت يشهدوا أن ال هلإ إال اهلل وأن
فيؤخذ بذلك احلق اكنلفس بانلفس والزكوات ،وأما ما بينهم وبني اهلل -تعاىل -فإن صدقوا وآمنوا نفعهم ذلك يف اآلخرة وجنوا
من العذاب كما نفعهم يف ادلنيا؛ وإال فال ينفعهم ،بل يكونون منافقني من أهل انلار.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد  -اجلهاد  -اإلمارة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ
• خيْ َرب  :مدينة كبرية ذات حصون ومزارع ،تقع ىلع بعد مئة ميل شمال املدينة جهة الشام ،وفيها اكنت الغزوة املشهورة يف السنة السابعة من
اهلجرة.
ََ
العلم ،وهو ما حيمله القائد من أجل أن يهتدي به اجليش وراءه.
• الراية :
• حيب اهلل ورسوهل  :حمبة العبد هلل ورسوهل تكون باإليمان بهما واتباع ما جاء به الرسول -صىل اهلل عليه وسلم.-
ِّ
• فتساورت َ :و َثبْ ُ
ت ُمتَ َطل ًعا.
• رصخ  :رفع صوته.
• إال حبقها  :اكنلفس بانلفس ،وأداء الزاكة يف األموال.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

الصحابة اكنوا يكرهون اإلمارة ملا فيها من ِعظم املسؤويلة.
جواز اتلطلع واالسترشاف ألمر تأكد خريه.
توجيه اإلمام لقائد اجليش يف كيفية اتلرصف يف ساحة املعركة.
الزتام أصحاب الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -لوصاياه واملبادرة إىل تنفيذها.
من أشلك عليه َشء فيما ُطلب منه سأل عنه.
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.6
.7
.8
.9

معجزة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أخرب عن مغيَاب فاكن كما أخرب ،وهو فتح خيرب.
احلث ىلع اإلقدام واملبادرة إىل ما أمر به رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
ال جيوز قتل من نطق بالشهادتني إال إذا ظهر منه ما يستوجب القتل.
جتري أحاكم اإلسالم ىلع ما يظهر من انلاس واهلل يتوىل رسائرهم.

املصادر واملراجع:

 -1رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه-
2007م.
 -2ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
 -3نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،مصطىف اخلن واِلغا ومستو والرشبيج وحممد أمني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه
1987م.
 -4رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
 -5بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
 -6صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4958( :
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أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكن إذا أكل طعاما لعق أصابعه الالث
احلديث :عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه اكن إذا أكل طعاما ،لعق أصابعه
اثلالث .قال :وقال« :إذا سقطت لُقمة أحدكم فليُم ْط عنها األذى ،ويلأكلها وال يَ َد ْع َها للشيطان» وأمر أن ت ُ ْسلَ َ
ت
ِ
َ
الق ْص َع ُة ،قال« :فإنكم ال تدرون يف ِّ
أي طعامكم الربكة»
َ
َ ا
َ
َ َ ُ ُ َ ُ
لك
وعن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه أن رسول ا ِ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :إن الشيطان حيرض أحدكم عند ِ
ُْ
ُ
َ
ُ
ْ
َ ُ َُ َ
َ ُ ْ َ ُْ ْ
َ
اكن بها من أذى ،ثم يلَأكلها
َش ٍء من شأنِه ،حَّت حي
رضه عند طعا ِم ِه ،فإذا سقطت لقمة ِ
أحدكم فليأخذها فلي ِمط ما ِ
َ َ ْ
َ ْ
َ
أصابع ُه ،فإنه ال يَدري يف ِّ
أي َطعامه الربكة"
للشيطان ،فإذا ف َرغ فليَل َع ْق
وال يَدعها
ِ
درجة احلديث :صحيحان.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث اتلحذير من الشيطان ،واتلنبيه ىلع مالزمته لإلنسان يف ترصفاته ،فينبيغ أن يتأهب وحيرتز منه وال يغرت بما يزينه

هل ،والطعام اذلي حيرضه اإلنسان فيه بركة ،وال يدرى أن تلك الربكة فيما أكله أو فيما بيق ىلع أصابعه أو يف ما بيق يف أسفل
الصحن أو يف اللقمة الساقطة ،فينبيغ أن حيافظ ىلع هذا لكه تلحصل الربكة ،وأصل الربكة الزيادة وثبوت اخلري واالنتفاع به،

واملراد هنا :ما حيصل به اتلغذية وتسلم اعقبته من أذى ويقوى ىلع ط اعة اهلل تعاىل .و هنا فائدة ذكرها بعض األطباء أن
ً
األنامل تفرز عند األكل شيئا يعني ىلع هضم الطعام.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > اجلن
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الويلمة  -اتلواضع.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :حديث أنس رواه مسلم.
حديث جابر رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• لعق أصابعه  :حلس أصابعه.
• أصابعه اثلالث  :الوسطى ثم السبابة ثم اإلبهام.
• فليمط  :فلزيل.
• األذى  :الوسخ.
• القصعة  :واعء يؤلك فيه.
• الربكة  :الزيادة وثبوت اخلري واالنتفاع.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

استحباب لعق األصابع بعد األكل قبل غسلها.
السنة يف تناول الطعام أخذه بثالث أصابع.
ً
حرص اإلسالم ىلع املحافظة ىلع املال ،وعدم ضياعه مهما اكن قليال.
ً
ً
ً
استحباب أكل اللقمة الساقطة كرسا نلفسه ،وتواضعا لربه ،واتلماسا للربكة.
اإلسالم يدعو إىل انلظافة ،فإذا وقع الطعام فينبيغ إزالة األذى عنه قبل أكله.
الشيطان قد يشارك العبد يف طعامه ورشابه إذا لم حيرتز منه بالوسائل الرشعية.
بيان سمو الرشيعة ،وأنها رشيعة مبنية ىلع املصالح ،فما من َشء أمر اهلل ورسوهل -صىل اهلل عليه وسلم -إال واملصلحة يف وجوده.
ً
زيادة اطمئنان انلفس؛ ألن اإلنسان برش قد يكون عنده إيمان وتسليم بما حكم اهلل به ورسوهل ،لكن إذا ذكرت احلكمة ازداد إيمانا ،وازداد
ً
يقينا.
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ً
ً
 .9يف احلديث رد ىلع من كره لعق األصابع استقذارا ،لكن يكون ذلك مستقذرا لو فعله يف اثناء األكل ألنه يعيد أصابعه يف الطعام وعليها
أثر ريقه.
 .10حسن تعليم الرسول عليه الصالة والسالم ،وأنه إذا ذكر احلكم ذكر احلكمة منه

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
فتح اِلاري برشح صحيح اِلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت.
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5653( :

304

أن يلع -ريض اهلل عنه -أيت بدابة لريكبها فلما وضع رجله يف الراكب قال :بسم اهلل
احلديث :عن يلع بن ربيعة ،قال :شهدت يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -أيت بدابة لريكبها ،فلما وضع رجله يف
ْ
الراكب ،قال :بسم اهلل ،فلما استوى ىلع ظهرها ،قال :احلمد هلل اذلي سخر نلا هذا وما كنا هل ُمق ِرنني ،وإنا إىل ربنا
ملنقلبون ،ثم قال :احلمد هلل ،ثالث مرات ،ثم قال :اهلل أكرب ،ثالث مرات ،ثم قال :سبحانك إين ظلمت نفيس فاغفر يل
إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت ،ثم ضحك ،فقيل :يا أمري املؤمنني ،من أي َشء ضحكت؟ قال :رأيت انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -فعل كما فعلت ثم ضحك ،فقلت :يا رسول اهلل ،من أي َشء ضحكت؟ قال« :إن ربك تعاىل يَعجب من عبده
إذا قال :اغفر يل ذنويب ،يعلم أنه ال يغفر اذلنوب غريي»

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يلع بن أيب طالب أيت بدابته ،وادلابة يف أصل اللغة ما ا
يلع بن ربيعة وهو من كبار اتلابعني قال شهدت أي حرضت ا
عن ا
يدب

ىلع وجه األرض ،ث م خصها العرف بذات األربع ،لريكبها فلما وضع رجله يف الراكب قال (بسم اهلل) أي أركب (فلما استوى)
ا
استقر ىلع ظهرها قال (احلمد هلل) أي ىلع هذه انلعمة العظيمة ،ويه تذيلل الوحش انلافر وإطاعته نلا ىلع ركوبه حمفوظني
أي
من رشه كما رصح به بقوهل (اذلي سخر) أي ذلل نلا أي ألجلنا هذا املركوب وما كنا هل أي لتسخريه مقرنني أي مطيقني
ً
(وإنا إىل ربنا ملنقلبون ،ثم قال) أي بعد محده املقيد باثلناء بما أنعم عليه (احلمد هلل) محدا غري مقيد بىشء (ثالث مرات)
ويف اتلكرير إشعار بعظم جالل اهلل سبحانه وأن العبد ال يقدر اهلل حق قدره وهو مأمور بادلأب يف طاعته حسب استطاعته،
ً
ً
(اهلل أكرب ثالث مرات) واتلكرير للمبالغة يف ذلك( ،ثم قال سبحانك) أي أقدسك تقديسا مطلقا( ،إين ظلمت نفيس) بعدم
القيام حبقك لشهود اتلقصري يف شكر هذه انلعمة العظىم ولو بغفلة أو خطرة أو نظرة (فاغفر يل) أي اسرت ذنويب بعدم املؤاخذة
بالعقاب عليها (إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت) وفيه إشارة باالعرتاف بتقصريه مع إنعام اهلل وتكثريه (ثم ضحك فقيل) أي:

فقال ابن ربيعة ،ويف نسخة مصححة من «الشمائل» «فقلت» (يا أمري املؤمنني من أي َشء ضحكت) ملا لم يظهر ما يتعجب
منه مما ينشأ عنه الضحك استفهمه عن سببه وقدم نداءه ىلع سؤاهل كما هو األدب يف اخلطاب( ،قال :رأيت) أي أبرصت
(انليب صنع كما صنعت) من الركوب واذلكر يف أماكنه (ثم ضحك فقلت :يا رسول اهلل من أي َشء ضحكت) (قال :إن
ً
ربك سبحانه يعجب من عبده) إضافة ترشيف (إذا قال رب اغفر يل ذنويب يعلم) :أي قال ذلك اعملا غري اغفل (أنه ال يغفر

اذلنوب غريي).

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -وادلعوات  -املناقب.
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• الراكب  :ما يضع الراكب رجله فيه من الرسج؛ ليستعني به ىلع الركوب.
• استوى  :استقر.
• مقرنني  :مطيقني.
• ملنقلبون  :لراجعون.
فوائد احلديث:
.1

استحباب التسمية عند الركوب.
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.2
.3
.4
.5

اإلكثار من االستغفار ،وخاصة عند مقارنة اتلقصري بعظيم فضل اهلل تعاىل.
استحباب هذا اذلكر اذلي يف احلديث عند ركوب ادلابة.
داعء السفر حمله عند االستقرار يف وسيلة السفر.
تأيس الصحابة بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أحواهل وأفعاهل.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود-املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل-املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك-انلارش :مؤسسة الرسالة-
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
سنن الرتمذي -حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج )2 ،1وحممد فؤاد عبد اِلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج)5 ،4
 انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب  -مرص  -الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد يلع بن حممد اِلكري الصدييق ،عناية :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة ،ط  4اعم .1425
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف اِلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط  14اعم
.1987 - 1407
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف :فيصل مبارك ،دار العاصمة ،ط.2002 – 1423
صحيح وضعيف سنن أيب داود -حممد نارص ادلين األِلاين  -مصدر الكتاب :برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية  -من إنتاج مركز نور اإلسالم
ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية.2002 ،
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أن عمر بن اخلطاب اكن فرض للمهاجرين األولني أربعة اآلف

َ
َّ
َ َ
َ َ
َ
َ
عمر َ
أن َ
اآلف ،وف َرض الب ِنه
األولني أربعة
للمهاجرين
اخلطاب -ريض اهلل عنه -اكن فرض
بن
احلديث :عن نافع:
ٍ
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ليس هو كمن َهاج َرَ
َ
َ
املهاجرين فل َم نقصته؟ فقال :إنما هاج َر به أبوه .يقولَ :
َ
آالف ومخسمئ ٍة ،فقيل هل :هو من
ثالثة
ٍ
ِ
بنفس ِه.
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أعطى عمر للمهاجرين  ،4000وابنه من املهاجرين لكنه أعطاه  ،3500ألنه هاجر به أبوه وهو غري حمتلم فلم ير إحلاقه باِلالغني،

فذلا أنقص من عطائه عمن هاجر بنفسه من املهاجرين ،فإن ادلنيا لم تعرف بعد انليب –صىل اهلل عليه وسلم -وأيب بكر
ً
ً
ً
الصديق حاكما زاهدا وراع يف مال األمة مثله –ريض اهلل عنه ،-وهكذا جيب ىلع من توىل شيئا من أمور املسلمني أال حيايب

قريبا لقرابته ،وال غنيا لغناه وال فقريا لفقره بل يزنل لك أحد مزنتله ،فهذا من الورع والعدل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > درجات الصحابة ريض اهلل عنهم
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• فرض  :أوجب وقطع من العطاء.
ً
• املهاجرون األولون  :هم اذلين صلوا للقبلتني أو شهدوا بدرا.
فوائد احلديث:

 .1شدة ورع عمر بن اخلطاب –ريض اهلل عنه.-
ً
 .2فضل املهاجرين األولني اذلين خرجوا بأنفسهم فرارا بدينهم يريدون وجه اهلل.
ً
 .3لإلمام أن يفرض ِلعض أهل اإليمان فرضا يلعينهم ىلع احلياة ،من اتلفرغ لدلعوة والعلم وحنو ذلك.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
صحيح اِلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
فتح اِلاري برشح صحيح اِلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت.
كشف املشلك من حديث الصحيحني؛ أليب الفرج ابن اجلوزي ،حتقيق د .يلع اِلواب ،دار الوطن-الرياض.
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ًّ
أن يهوديا جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال :يا حممد ،إن اهلل يمسك السموات لَع إصبع،
واألرضني لَع إصبع ،واجلبال لَع إصبع ،والشجر لَع إصبع ،واخلالئق لَع إصبع ،ثم يقول :أنا امللك

َّ
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه :-أن يهوديًّا جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال :يا حممد،
َ
َّ
َ
إن َ
َ
واخلالئق ىلع إصبع،
والشجر ىلع إصبع،
السموات ىلع إصبع ،واألرضني ىلع إصبع ،واجلبال ىلع إصبع،
اهلل يُمسك
ِ
ُ
َ ُ
ََ ْ
َ َّ َ ْ
حق قد ِره}.
نواجذه» ،ثم قرأ{ :وما قدروا اهلل
ثم يقول :أنا الم ِلك« .فضحك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حَّت بدت ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
هذا احلديث يدل ىلع عظمة اهلل -تعاىل -حيث يضع السموات لكها ىلع إصبع من أصابع يده الكريمة العظيمة ،وعدد

املخلوقات املعروفة للخلق بالكرب والعظمة ،وأخرب أن لك نوع منها يضعه -تعاىل -ىلع إصبع ،لو أراد -تعاىل -لوضع السماوات

واألرضني ومن فيهن ىلع إصبع واحدة من أصابع يده -جل وعال.-
َّ
َّ
وهذا من العلم املوروث عن األنبياء املتلَق عن الويح من اهلل -تعاىل ،-وهلذا صدق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الكم
ً
ايلهودي بل وأعجبه ذلك ُ َّ
ورس به ،وهلذا ضحك حَّت بدت نواجذه ،تصديقا هل ،كما قال عبد اهلل بن مسعود يف رواية أخرى
َّ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ
َ َ
او ُ
األ ْر ُض َ ً َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ
امة َو َّ
الس َم َ
ات
{و َما ق َد ُروا اّلل حق قد ِرهِ و
عنه ،وقرأ -صىل اهلل عليه وسلم -قوهل -تعاىل:-
مجيعا قبضته يوم ال ِقي ِ
ِ
ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ
ً
ً
َ ْ َّ ٌ َ
رشكون} واليت فيها إثبات ايلدين هلل تعاىل ،تأكيدا وتثبيتا ملا قاهل ايلهودي.
مط ِويات ِبي ِمي ِن ِه سبحانه وتعاىل عما ي ِ
ً
زاعما أن إثباتها هلل تشبيه هل خبلقه ،وال يعلم هذا ِّ
وال اتلفات إىل قول من َّ
املعطل أن
تبىن اتلعطيل ،ونىف صفة األصابع هلل،
ً
ً
وبرصا ،وال يقتيض هذا
وسمعا
إثبات هذه الصفة هلل -تعاىل -ال يقتيض التشبيه ،كما أننا نثبت هل -تعاىل -حياة وقدرة وقوة

ً
تشبيها هل خبلقه ،إذ إنه سبحانه {ليس كمثله َشء وهو السميع اِلصري}.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري( :وما قدروا اهلل حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة).
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.
ً

معاين املفردات:
• األرضني  :مجع األرض.
• بدت  :ظهرت.
نواجذه  :مجع ناجذ ،وهو من األرضاس.
•
ِ
َ
َّ
َ
• قدروا  :عظموا اهلل حق تعظيمه.
فوائد احلديث:

 .1إثبات ايلدين واألصابع والقبضة والالكم هلل -تعاىل -من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال تمثيل.
 .2بيان عظمة اهلل -سبحانه وتعاىل -وصغر املخلوقات بالنسبة إيله.
 .3أن هذه العلوم اجلليلة املتعلقة بصفات اهلل -تعاىل -يف اتلوراة عند ايلهود يف زمن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -باقية عندهم لم حيرفوها
ولم ينكروها-.
 .4أن من أرشك به -سبحانه -لم يقدره حق قدره.
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املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -دار العاصمة الرياض -الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.
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َ ُّ َ
َْ
َ ُ
أنا أحق بِذا مِنك جتَاوزوا عن عب ِدي

ْ
ً
َُ
ْ
احلديث :عن حذيفة -ريض اهلل عنه  -قال :أيت اهلل تعاىل ِبعبد من ِعباده آتاه اهلل ماال ،فقال هل :ماذا َع ِملت يف ادلنيا؟
َ
ُ ُ
ُ
ُ
ً
ِّ َ ْ
َ َ ُُْ َ
فكنت أُبَ ُ
ون َ
فكنت أَتَيَ َّ ُ
رس
ايع انلاس ،واكن من خل ِيق اجل َ َواز،
اهلل َح ِديثا» -قال :يا َرب آتي َت ِِّن َمالك،
قال« :وال يكتمَ
ُ ْ
َ ُّ َ
ْ
ُْ
َْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ورس ،وأن ِظر المع ِرس .فقال اهلل -تعاىل« :-أنا أحق بِذا ِمنك جتاوزوا عن عب ِدي» فقال عقبة بن اعمر ،وأبو مسعود
ىلع الم ِ ِ
األنصاري -ريض اهلل عنهما :-هكذا َس ِم ْع َناه من ِ ِّ
يف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
خيرب حذيفة -ريض اهلل عنه -أنه يُؤىت برجل من عباد اهلل تعاىل يوم القيامة آتاه اهلل ماال ،فيسأهل ربه عن ماهل :ماذا عمل به
ً
َ َ ُُْ َ
ون َ
اهلل َح ِديثا" أي :ال يستطيعون إخفاء َشء عن اهلل تعاىل يوم القيامة ،كما
؟ قال :أي حذيفة -ريض اهلل عنه" :-وال يكتم
ُ
َ
قال تعاىل( :يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما اكنوا يعملون)" .قال :يا َر ِّب آتَيْ َتِّن َمالك ،فكنت أبَ ُ
ايع انلاس" أي:
ِ
ُ
ََ
ِّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ورس" أي :أسهل
أاعمل انلاس باِليوع واملداينة واكن مما اتصفت به من أخالق :اجلواز ،ثم فرسه بقوهل" :فكنت أتيرس ىلع الم ِ ِ
ْ
ُْ
ُْ
المع ِرس ،فال أطاِله وأفسح هل يف األجل .فقال اهلل تعاىل:
لمع ِرس" أي :أصرب ىلع
عليه وأقبل منه ما جاء مع نقص يسري" .وأن ِظر ا
أح ُّق ب َذا منك" أي :فما دمت قد جتاوزت عن عبادي وختلقت خبليق ،فنحن أحق باتلجاوز والعفو عنكَ َ .
"أنا َ
"جت ُ
اوزوا عن
ِ ِ
َ
عبْ ِدي"
ََ
أي :عفا اهلل عنه ،وغفر هل ما اكن من سيئاته ،بسبب ع فوه وسماحته وحسن معاملته لعباد اهلل تعاىل ،وهل جزاء اإلحسان
إال اإلحسان" .فقال ُع ْقبَة بن َاعمر ،وأبو مسعود األنصاري -ريض اهلل عنهما :-هكذا َس ِم ْع َناه من ِ ِّ
يف رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم ".-واملعىن :أنهما سمعا ما حدث به حذيفة -ريض اهلل عنه -من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كما حدث به حذيفة

-ريض اهلل عنه -من غري زيادة وال نقص.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
راوي احلديث :أبو مسعود عقبة بن عمرو اِلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
ُعقبة بن اعمر اجل ُ َه ِِّن -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه ،وهذا لفظ مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ً
َ َ ُُْ َ
ون َ
اهلل َح ِديثا  :ال يستطيعون أن خيفوا شيئًا عنه.
ُال يكتم
أبَ ُ
ايع انلاس  :أتعامل مع انلاس باِليع.
ُ ْ
ُ
َ
ورس.
َاجلَواز  :أي :الصرب ىلع المع ِرس وقبول ما جاء به الم ِ
َّ
ُ
ََ ُ
ورس  :آخذ ما تيرس؛ بأن أقبل ما فيه نقص قليل أو عيب يسري.
أت ْيرس ىلع الم ِ ِ
ْ
ْ
أن ِظر  :أم ِهل من اإلنظار ،وهو اتلأخري واإلم َهال.
ُ
الم ْعرس  :اذلي عجز عن قضاء ما عليه من َّ
ادلين يف احلال.
ِ

 .1أن اهلل تعاىل ال ختىف عليه خافية.
 .2ضبط حذيفة -ريض اهلل عنه -للحديث.
ُ
 .3أن من فَ َّرج ىلع أخيه ُكربة من ُكرب ادلنيا َّ
فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة.
 .4أن اجلزاء من جنس العمل فكما أن ادلائن خلص املدين من ضيق ادلين يف ادلنيا خلصه اهلل يوم القيامة من ضيق وكرب يوم القيامة.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.

الرقم املوحد)4232( :
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أنا أغىن الرشاكء عن الرشك؛ من عمل عمال أرشك ميع فيه غريي تركته ورشكه
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع" :قال -تعاىل :-أنا أغىن الرشاكء عن الرشك؛ من عمل عمال أرشك
ْ َ
ُ
ورشكه".
ميع فيه غريي تركته ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
ٌ
َ َّ َّ ُ َ ْ
َّ
ويسىم باحلديث القديس -أنه يتربأ من العمل اذلي دخله مشاركة
اّلل َعلي ِه َو َسل َم -عن ربه عز وجل -
يروي انليب -صىل
ً
ألحد بريا ٍء أو غريه؛ ألنه سبحانه ال يقبل إال ما اكن خالصا لوجهه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -خطورة الرياء.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
عمل فيه رشك.
• أنا أغىن الرشاكء عن الرشك  :أي :عن مشاركة أحد ،وعن ٍ
• أرشك َ
ميع فيه غريي  :أي :قصد بعمله غريي من املخلوقني.
• تركته ورشكه  :أي :لم أقبل عمله بل أتركه لغري ذلك.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اتلحذير من الرشك جبميع أشاكهل؛ وأنه ٌ
مانع من قبول العمل.
وجوب إخالص العمل هلل -تعاىل -من مجيع شوائب الرشك.
وصف اهلل -عز وجل -بالالكم.
إثبات صفة الغىن املطلق هلل -تعاىل.-
ال يقبل اهلل من العمل إال ما اكن خالصا هل -سبحانه.-
إثبات كرم اهلل -سبحانه -املطلق.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص 252ت :د .دغش العجيم  .مكتبة أهل األثر  ،الطبعة اخلامسة 1435 ،ه
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان  ،دار العاصمة  ،الطبعة األوىل 1422ه
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،ت :حممد بن أمحد سيد  ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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أنا بريء من ُك مسلم يقيم بني أظهر املرشكني

َ ً
َْ
َ ٌ
رس َّية إىل خث َع ٍم فا ٍعتَ َص َم ناس منهم
احلديث :عن جرير بن عبد اهلل قال :بعث رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلمِ -
ََ
َْ
َُْ
ََ ْ َ َ
َ ََ
َ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأم َر هلم بنصف العق ِل وقال« :أنا بريء من
رسع فيهم القتل قال :فبَلغ ذلك
بالسجود ،فأ
َْ
ََ َ َ َ ُ
ُ
لك مسلم يُقيم بني أظه ِر املرشكني» .قالوا :يا رسول اهلل لم؟ قال« :ال تراءى ناراهما».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
أرسل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قطعة من اجليش جلماعة من قبيلة خثعم ألنهم اكنوا كفارا ،فجعل بعضهم يسجد يلدل

ىلع أنه مسلم ،إال إن املسلمني سارعوا إىل قتلهم لظنهم أنهم مرشكون ،وِلقائهم بني أظهر املرشكني ،فلما تيقن إسالمهم
جعل انليب -عليه الصالة والسالم -ديتهم ىلع انلصف من دية املسلمني ،ولم جيعلها اكملة؛ ألنهم اكنوا السبب يف حصول
هذا القتل ،وحرم الرشع اإلقامة يف بالد الكفار فال يلتيق املسلم بالاكفر وال تتقابل نارهما ،بمعىن ال يكون قريبًا منه حبيث

لو أوقد أحدهما ً
نارا لرآه اآلخر ،للرباءة من الكفر وأهله.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > أحاكم الوالء والرباء
العقيدة > الوالء والرباء > اهلجرة وأحاكمها
راوي احلديث :جرير بن عبد اهلل اِلجيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ ً
ا
الرسية القطعة من اجليش.
رس َّية :
•
ِْ َ ْ
َ
َ
• ِمن خثعم  :هو خثعم بن أنمار.
• فَ ْ
الس ُ
استَ ْع َص ُموا ب ُّ
جو ِد  :طلبوا ألنفسهم العصمة بإظهار السجود.
ِ
ا
• فأرسع فيهم القتل  :أي قتلهم املسلمون خطأ؛ لظنهم أنهم مرشكون.
ََ
ْ ْ
ْ
ىلع أنفسهم ُ
بمقامهم
• بِ ِنص ِف ال َعق ِل  :بنصف ادلية ،وإنما قىض هلم بنصف العقل ،ولم يكمل هلم ادلية ،بعد علمه بإسالمهم؛ ألنهم قد أاعنوا
ا
بني ظهراين الكفار.
ْ ا
ُ
من لك مسلم يقيم بني أظهر املرشكني  :أي يعيش معهم ،وال يفارقهم.
• أنا برىء
ا
ٌ
َ ََ َ َ َ ُ
تفاعلْ ،
من الرؤية ،أي ال ينبيغ للمسلم أن يزنل بقرب الاكفر ،حبيث يقابل نار لك منهما نار صاحبه.
اراه َما  :وهو
• ال تراءى ن

فوائد احلديث:

ا
َ َ
ْ
اإلسالم ،وإن اكن بني الكفار.
 .1حتريم قتل من أظهر ِ
 .2أن ْ
من مات بفعل نفسه ،وفعل غريه يعطى نصف ادلية؛ ملوته جبناية نفسه.
 .3حتريم اإلقامة ِيف دار احلرب؛ وأنه من كبائر اذلنوب ،إال للرضورة.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
السنن الصغرى للنسايئ ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية.1986 – 1406 ،
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد اِلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف اِلايب احلليب ،مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
.1427
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،ملحمد نارص ادلين األِلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية   1405ـه-
1985م.
َ َّ
ذخرية العقىب يف رشح املجتىب ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم اإلثيويب الول ِوي دار املعراج ادلويلة للنرش ودار آل بروم للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل -
  1416ـه 1996 -م.
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أنا سيد انلاس يوم القيامة ،هل تدرون مم ذاك؟

َ
ِّ ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :كنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف دعوة ،ف ُرفِ َع إيله اذل َراع،
َْ ً
ََ
واكنت تعجبه ،فن َه َس منها نه َسة وقال« :أنا َس ِّي ُد انلاس يوم القيامة ،هل تدرون ِم َّم ذاك؟ جيمع اهلل األولني واآلخرين
َ
ُ
َ
َُْ
ُْ ُ ُ
َ
رصهم انلاظر ،ي ُ ْس ِم ُع ُه ُم ادلايع ،وتدنو منهم الشمس ،فيبلغ انلاس من الغ ِّم والك ْر ِب ما ال يُطيقون
يد واحد ،فيب
يف ص ِع ٍ
ََ ُ
وال حيتملون ،فيقول انلاس :أال ترون ما أنتم فيه إىل ما بَلغكم ،أال تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم؟ فيقول بعض
انلاس ِلعض :أبوكم آدم .فيأتونه فيقولون :يا آدم أنت أبو البرش ،خلقك اهلل بيده ،ونفخ فيك من روحه ،وأمر املالئكة

فسجدوا لك ،وأسكنك اجلنة ،أال تشفع نلا إىل ربك؟ أال ترى إىل ما حنن فيه وما بلغنا؟ فقال :إن ريب غضب ايلوم
ُ
فعصيت ،نفيس نفيس نفيس ،اذهبوا إىل
غضبًا لم يغضب قبله مثله ،وال يغضب بعده مثله ،وإنه نهاين عن الشجرة
نوحا فيقولون :يا نوح ،أنت أول الرسل إىل أهل األرض ،وقد سماك اهلل ً
غريي ،اذهبوا إىل نوح ،فيأتون ً
ً
شكورا ،أال
عبدا
ً
غضبا لم يغضب قبله
ترى إىل ما حنن فيه ،أال ترى إىل ما بلغنا ،أال تشفع نلا إىل ربك؟ فيقول :إن ريب غضب ايلوم
ُ
دعوت بها ىلع قويم ،نفيس نفيس نفيس ،اذهبوا إىل غريي ،اذهبوا
مثله ،ولن يغضب بعده مثله ،وإنه قد اكنت يل دعوة
ْ
َ
إىل إبراهيم ،فيأتون إبراهيم فيقولون :يا إبراهيم ،أنت نيب اهلل وخليله من أهل األرض ،اشف ْع نلا إىل ربك ،أال ترى إىل
ما حنن فيه؟ فيقول هلم :إن ريب قد غضب ايلوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثله ،وإين كنت كذبت
َ َ
َْ
َْ
ثالث كذبَات؛ نفيس نفيس نفيس ،اذهبُوا إىل غريي ،اذهبُوا إىل موىس ،فيأتون موىس فيقولون :يا موىس أنت رسول
ْ َ
اهلل ،فضلك اهلل برساالته وبكالمه ىلع انلاس ،اشف ْع نلا إىل ربك ،أال ترى إىل ما حنن فيه؟ فيقول :إن ريب قد غضب
نفسا لم أُ َ
ايلوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثله ،وإين قد قتلت ً
وم ْر بقتلها ،نفيس نفيس نفيس،

اذهبوا إىل غريي؛ اذهبوا إىل عيىس .فيأتون عيىس فيقولون :يا عيىس ،أنت رسول اهلل ولكمته ألقاها إىل مريم وروح
ْ َ
منهَ ،و َلكَّ ْم َ
ت انلاس يف املهد ،اشف ْع نلا إىل ربك ،أال ترى إىل ما حنن فيه؟ فيقول عيىس :إن ريب قد غضب ايلوم غضبًا

لم يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثله ،ولم يذكر ً
ذنبا ،نفيس نفيس نفيس ،اذهبوا إىل غريي ،اذهبوا إىل حممد -

صىل اهلل عليه وسلم.»-

ويف رواية « :فيأتوين فيقولون :يا حممد أنت رسول اهلل وخاتم األنبياء ،وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر،
ْ
ْ َ
ََ
ً
ساجدا لريب ،ثم يفتح اهلل َّ
يلع من حما ِم ِده
اشف ْع نلا إىل ربك ،أال ترى إىل ما حنن فيه؟ فأن َط ِل ُق فآيت حتت العرش فأقع
ْ ُ ْ ْ ْ َ ُ َ َّ
ُ
وح ْس ِن اثلناء عليه شيئًا لم يفتحه ىلع أحد قبيل ،ثم يقال :يا حممد ارفع رأسكَ ،سل تع َطه ،اشف ْع تشف ْع ،فأرفع رأيس،
ْ
فأقول :أميت يا رب ،أميت يا رب ،أميت يا رب .فيقال :يا حممد أدخل من أمتك من ال حساب عليهم من اِلاب األيمن
ْ ْ َ َْ
ني من
من أبواب اجلنة ،وهم رشاكء انلاس فيما سوى ذلك من األبواب» .ثم قال« :واذلي نفيس بيده ،إن ما بني ال ِمرصاع ِ
َ
وه َ
جر ،أو كما بني مكة ُ
وب ْ َ
رصى».
مصاريع اجلنة كما بني مكة

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أنهم اكنوا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف دعوة طعام فقدمت إيله اذلراع فقضم منها
قضمة بأسنانه واكنت تعجبه ذراع الشاة؛ ألن حلمها أطيب ما يف اجلسم من حلم لني ورسيع اهلضم ومفيد ،واكنت تعجب انليب

صىل اهلل عليه وسلم -فنهس منها نهسة ثم حدثهم هذا احلديث العجيب الطويل ،فقال :أنا سيد ودل آدم يوم القيامة ،والشك أنه -صىل اهلل عليه وسلم -سيد ودل آدم وأرشف بِّن اإلنسان عند اهلل -تبارك وتعاىل.-
ثم قال هلم :أتدرون مم ذاك؟ قالوا :ال يا رسول اهلل.
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فساق هلم بيان رشفه وفضله -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع مجيع بِّن آدم؛ فذكر أن انلاس حيرشون يوم القيامة يف أرض واسعة
مستوية أوهلم وآخرهم ،كما قال -عز وجل( :-قل إن األولني واآلخرين ملجموعون إىل ميقات يوم معلوم) جيمعون يف أرض
واحدة ،واألرض يومئذ ممدودة ليست كهيئتها ايلوم كروية ،إذا مددت برصك ال ترى إال ما يواجهك من ظهرها فقط ،أما يوم
ًّ
ً
القيامة فإن األرض تمد مد اجلدل وليس فيها جبال وال أودية وال أنهار وال حبار تمد مدا واحدا .واذلين فيها يسمعهم ادلايع
وينفذهم اِلرص ،يعِّن لو تكلم اإلنسان يسمعهم آخر واحد ،واِلرص يراهم؛ ألنه ليس بها تكور حَّت يغيب بعض عن بعض،

ولكن لكهم يف صعيد واحد.

يف ذلك ايلوم تدنو الشمس من اخلالئق ىلع قدر ميل ،ويلحقهم من الغم والكرب ما ال يطيقون وال حيتملون؛ فتضيق بهم

األرض ويطلبون الشفاعة لعل أحدا يشفع فيهم عند اهلل -جل وعال ،-ينقذهم من هذا املوقف العظيم ىلع األقل.

فيلهمهم اهلل -عز وجل -أن يأتوا إىل آدم أيب البرش؛ فيأتون إيله ويبينون فضله ،لعله يشفع هلم عند اهلل -عز وجل -يقولون
ً
منكرا ىلع
هل :أنت آدم أبو البرش لك البرش من بِّن آدم اذلكور واإلناث إىل يوم القيامة ،خلقك اهلل بيده كما قال -تعاىل-

إبليس{ :ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي} ،وأسجد لك مالئكته ،قال اهلل -تعاىل( :-وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم
فسجدوا} وعلمك أسماء لك َشء ،قال اهلل -تعاىل{ :-وعلم آدم األسماء لكها} ونفخ فيك من روحه ،قال اهلل -تعاىل{ :-فإذا

سويته ونفخت فيه من رويح فقعوا هل ساجدين}.

لك هذا يعلمه اخللق ،والسيما أمة حممد اذلين أعطاهم اهلل -تعاىل -من العلوم ما لم يُعط ً
أحدا من األمم ،فيعتذر ويقول :إن
ِ
ريب غضب ايلوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثله قط ثم يذكر خطيئته ،ويه أن اهلل -سبحانه وتعاىل-

نهاه أن يأكل من شجرة فأكل ،قال اهلل -تعاىل{ :-وال تق ربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني} ،فعوقب بأن أخرج من اجلنة

إىل األرض حلكمة يريدها اهلل -عز وجل -فيذكر معصيته ،ويقول :نفيس نفيس نفيس .يعِّن عىس أن أنقذ نفيس ويؤكد
ذلك ويكرره ثالث مرات ،اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل نوح ،ونوح هو األب اثلاين للبرشية؛ ألن اهلل أغرق مجيع أهل األرض
اذلين كذبوا ً
نوحا {وما آمن معه إال قليل} ،ولم يستمر عقب غريه ،فيقولون :اذهبوا إىل نوح فيأتون إىل نوح؛ ألنهم يف شدة

وضيق فيأتونه ويذكرون نعم اهلل عليه ،وأنه أول رسول أرسله اهلل إىل أهل األرض ،وأن اهلل سماه ً
ً
شكورا ،ولكنه يقول
عبدا
كما قال آدم بأن اهلل -عز وجل -غضب ايلوم غضبًا لم يغضب مثله قط ،ولن يغضب مثله ثم ذكر دعوته اليت داع بها ىلع
قومه{ :رب ال تذر ىلع األرض من الاكفرين ً
ديارا} ويف رواية أنه يذكر دعوته اليت داع بها البنه {فقال رب إن ابِّن من أهيل

وإن وعدك احلق وأنت أحكم احلاكمني قال يا ن وح إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صالح فال تسألن ما ليس لك به علم
إين أعظك أن تكون من اجلاهلني} ،يذكر ذنبه والشافع ال يشفع إال إذا اكن ليس بينه وبني املشفوع عنده ما يوجب الوحشة،

واملعصية بني العبد وربه توجب الوحشة بينهما وخجله منه ،فيذكر معصيته فيقول نفيس نفيس نفيس ،وحييلهم إىل إبراهيم

صىل اهلل عليه وسلم ، -فيأيت انلاس إيله ويقولون :أنت خليل اهلل يف األرض .ويذكرون من صفاته ،ويطلبون منه أن يشفعهلم عند ربه ،فيعتذر ويقول إنه كذب ثالث كذبات ،ويقول :نفيس نفيس نفيس.

والكذبات يه قوهل :إين سقيم .وهو ليس بسقيم لكنه قال متحديا لقومه اذلين يعبدون الكواكب.

واثلانية قوهل{ :بل فعله كبريهم هذا} أي األصنام ،وهو ما فعل وإنما اذلي فعله هو إبراهيم -صىل اهلل عليه وسلم -لكن ذكر

ذلك ىلع سبيل اتلحدي هلؤالء اذلين يعبدون األوثان.

واثلاثلة قوهل للملك الاكفر :هذه أخيت يعِّن زوجته ليسلم من رشه ،ويه ليست كذلك.

هذه كذبات يف ظاهر األمر؛ لكنها يف احلقيقة وبمناسبة تأويله -صىل اهلل عليه وسلم -لم تكن كذبات؛ لكنه لشدة ورعه

وحيائه من اهلل -تبارك وتعاىل -اعتذر بهذا ،ويقول :نفيس نفيس نفيس اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل موىس ،فيأتون إىل موىس
تكليما واصطفاه ىلع أهل األرض برساالته والكمه ،فيذكر ً
ً
ذنبا ويعتذر بأنه قتل
ويذكرون صفاته ،وأن اهلل -تعاىل -لكمه
ً
نفسا قبل أن يؤذن هل يف قتلها ،وهو القبطي اذلي اكن يف خصام مع رجل من بِّن إرسائيل ،وموىس من بِّن إرسائيل -صىل اهلل
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عليه وسلم -والقبطي من أهل فرعون {فاستغاثه ا ذلي من شيعته ىلع اذلي من عدوه فوكزه موىس فقىض عليه} دون أن يؤمر

بقتله ،فرأى -صىل اهلل عليه وسلم -أن هذا مما حيول بينه وبني الشفاعة للخلق حيث قتل نفسا لم يؤمر بقتلها ،وقال :نفيس
نفيس نفيس اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل عيىس .فيأتون إىل عيىس ويذكرون من منة اهلل عليه أنه نفخ فيه من روحه وأنه
لكمته ألقاها إىل مريم وروح منه؛ ألنه خلق بال أب ،فال يذكر ذنبًا ولكنه حييلهم إىل حممد -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهذا

رشف عظيم لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حيث اكن أربعة من األنبياء يعتذرون بذكر ما فعلوه وواحد ال يعتذر بيشء،

ولكن يرى أن حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -أوىل منه.

فيأتون إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فيقبل ذلك ،ويسجد حتت العرش ويفتح اهلل عليه من املحامد واثلناء ىلع اهلل
ما لم يفتحه ىلع أحد غريه ،ثم يقال هل :ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع .فيشفع -صىل اهلل عليه وسلم -ويقول:
يا رب أميت أميت .فيتقبل اهلل شفاعته ،ويقال هل أدخل أمتك من اِلاب األيمن من اجلنة وهم رشاكء مع انلاس يف بقية األبواب.

وهذه فيها داللة ظاهرة ىلع أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أرشف الرسل ،والرسل هم أفضل اخللق.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -اخلصائص  -الفضائل  -اآلداب.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• صعيد  :األرض الواسعة املستوية.
• ثالث كذبات  :أما اثنان منها فيف اهلل -تعاىل ،-ويه قوهل{ :إين سقيم} [الصافات ( ، ] )89وقوهل{ :بل فعله كبريهم هذا} [األنبياء (. ] )63

وأما اثلاثلة فيه قوهل لسارة :أخيت ،يعِّن يف اإلسالم ،وليست بكذب حقيقة ،لكن ملا اكنت بصورة الكذب سماها كذبًا.
َ
َّ ْ
انلهس :قضم اليشء بمقدم األسنان.
• ن َهس :
• ال ِمرصاعني  :جانيب اِلاب.
• َه َ
جر  :يه قاعدة اِلحرين ،ويه األحساء.
ْ
• بُرصى  :مدينة معروفة ،بينها وبني مكة شهر.
َ ْ
• دعوة  :دعوة إىل طعام.
• فسجدوا لك  :أي سجود شكر ال عبادة.
• املهد  :الصغر.
• َ
الع ْر ِش  :رسير امللك وهو خملوق عظيم ال يعلم عظمته إال اهلل.
• يشفع لكم  :يتوسط لكم جبلب نفع أو دفع رض.
• سيد ودل آدم  :السيد اذلي يفوق قومه واذلي يفزع إيله يف الشدائد ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -سيدهم يف ادلنيا واآلخرة ،وإنما خص يوم
يومئذ حتت لوائه -صىل اهلل عليه وسلم.-
القيامة الرتفاع السؤدد فيه وتسليم مجيعهم هل ولكون آدم ومجيع أوالده
ٍ
• نفيس نفيس  :أي :نفيس يه اليت تستحق أن يشفع هلا.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

تفضيل نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع مجيع املخلوقني.
تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وتلبيته لدلعوة ،واألكل مع اعمة أصحابه.
أحب الطعام إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اذلراع نلضجها ،ورسعة استمرائها ،وزيادة ذلتها.
احلكمة يف أن اهلل -تعاىل -أهلمهم سؤال آدم ،ومن بعده يف االبتداء ،ولم يلهموا سؤال نبينا حممد -صىل اهلل عليه وسلم -إلظهار فضيلته ،فهو
انلهاية يف ارتفاع املزنلة ،وكمال القرب.
عدم اِلحث فيما لم يذكر وأبهم يف انلصوص مثل الشجرة اليت أكل منها آدم -عليه السالم.-
احلذر من الشيطان حيث أغوى آدم وحواء -عليهما السالم.-
يرشع ملن أراد من عبد حاجة أن يقدم ين يديه وصف املسئول بأحسن صفاته؛ يلكون أدىع لإلجابة.
جيوز ملن سئل عن أمر اليقدر عليه أن يعتذر بما يقبل منه ،ويستحب أن يرشد ملن يظن أنه أقدر ىلع ذلك.
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.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

بيان هول املوقف واشتداد املحرش ىلع العباد يوم القيامة.
إثبات صفة الغضب هلل -عز وجل.-
تواضع األنبياء حيث تذكروا ما مىض منهم؛ ليشعروا بأنهم دون هذا املوقف.
بيان أفضلية أويل العزم من الرسل -عليهم السالم.-
أن ً
نوحا -عليه السالم -أول الرسل إىل انلاس.
إثبات الوسيلة واملقام املحمود لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
ً
حمامد اهلل -تعاىل -التنتيه؛ وذللك يفتح اهلل ىلع رسوهل يف هذا املقام من حسن اثلناء عليه شيئا لم يفتحه ألحد قبله.
بيان أن أمة حممد خري األمم ،فلهم خصائص يف دخول اجلنة حيث يدخلون من باب خاص بهم ،ويشاركون انلاس يف بقية األبواب.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،الطبعة األوىل ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق)،
1422ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،الطبعة األوىل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،الطبعة األوىل ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،الطبعة األوىل ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه.
رياض الصاحلني ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،ط1428 ،4ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.

الرقم املوحد)8345( :
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أنت مع من أحببت

َّ
الس َ
أن أَ ْع َرابيًا قال لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ?َ :م ََّت َّ
اعة؟ قال
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
ِ
َ
َ َ ْ َ ْ َ
َْ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ
َ
ُ
ُّ
َ
َُ
وهل ،قال« :أنت مع من أحببت».
رسول اهلل صىب اهلل عليه وسلم ?« :ما أعددت لها؟» قال :حب اهلل ورس ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

سأل األعرايب (مَّت الساعة؟) ولو قال هل الرسول -صىل اهلل عليه وسلم :-ما أعلمها ،ملا شىف نفس األعرايب ،ولكن حكمة
الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -مالت عن أصل السؤال إىل إجابته بما جيب عليه دون ما ليس هل ،وهو ما يسىم بأسلوب
َ ْ َ ْ َ َ
احلكيم ،فقال الرسول -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ما أعددت ل َها؟» وهو سؤال تنبيه ،وتذكري بما جيب عليه اتلفكري فيه،

واالنشغال به ،فقال األعرايبُ :
"ح ُّ
ب اهلل َ ُ
وهل" ،فجاءت إجابة األعرايب بعفوية تفيض باملودة واملحبة ،واإليمان ،واالَنالع
ورس ِ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ ْ ُ ََ ْ َ
ري َصومٍ  ،وال َصال ٍةَ ،وال
عن االتكال ىلع عمله
والرواية اثلانية تؤكد هذه املعاين يف قول األعرايب " :ما أعد َدت لها ِمن َك ِث ِ
َ
ْ
َ َ َ َ ْ ْ
َص َدقَة ،ولَك ِِّّن أُح َّ
حبَبْ َ
ب اهلل َ
ت».
ور ُسوهل"؛ فذلا جاء جواب الرسول -صىل اهلل عليه وسلم« :-أنت مع من أ
ٍ
ِ
ِ
فيف احلديث احلث ىلع قوة حمبة الرسل ،واتباعهم حبسب مراتبهم ،واتلحذير من حمبة ضدهم ،فإن املحبة ديلل ىلع قوة اتصال
املحب بمن حيبه ،ومناسبته ألخالقه ،واقتدائه به.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الزهد  -فضائل الصحابة  -القضاء والفتيا  -العلم -
الرقائق  -ايلوم اآلخر.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

حكمة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وبالغته يف إجابة السائل؛ حيث دهل ىلع اذلي يهمه وينجيه ،وهو :االستعداد لآلخرة بما ينفع والعمل
الصالح.
جواز رد السائل بسؤال إن اكن جواب السؤال بسؤال يفيد السائل.
أخىف اهلل علم الساعة ىلع العباد يلبَق املرء مستعدا متجهزا للقاء اهلل.
يوم القيامة يكون املرء مع من أحب.
حب اهلل وطاعته وحب رسوهل واتباعه من أفضل القربات وأكمل الطااعت.
اتلحذير من حمبة املرشكني.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
صحيح اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
املعجم األوسط للطرباين ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ،عبد املحسن بن إبراهيم احلسيِّن ،دار احلرمني ،القاهرة.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من اِلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3087( :
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أنه -صىل اهلل عليه وسلم -قال يف األنصار :ال حيبهم إال مؤمن ،وال يبغضهم إال منافق ،من أحبهم أحبه
اهلل ،ومن أبغضهم أبغضه اهلل

َّ
َ ُ
َّ
َ َ
أن َّ
حي ُّب ُهم ِإال ُمؤ ِمن،
احلديث :عن الرباء بن اعزب -ريض اهلل عنهما-
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال يف األنصار« :ال ِ
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ اَ
َ ُ
َّ َ
َ ُْ
َوال يب ِغ ُض ُهم ِإال ُمنا ِفقَ ،م ْن أ َح َّب ُهم أ َح َّبه اهلل ،ومن أبغضهم أبغضه اّلل».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب الرباء بن اعزب -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حث ىلع حب األنصار ،وجعله عالمة اإليمان؛
ً
وفاء جلميل األنصار؛ وهذا لسابقتهم يف خدمة الرسالة ،وما اكن منهم يف نرصة دين اإلسالم ،والسيع يف إظهاره وإيواء املسلمني،
وقيامهم يف مهمات دين اإلسالم حق القيام ،وحبهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحبه إياهم ،وبذهلم أمواهلم وأنفسهم بني
يديه ،وقتاهلم ومعاداتهم سائر انلاس إ ً
يثارا لإلسالم ،بل رصح الصادق املصدوق أن بغضهم ال يتصور إال من رجل ال يؤمن

باهلل وايلوم اآلخر مغموس بانلفاق.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > شعب اإليمان
العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -مناقب األنصار.
راوي احلديث :ال ْ َ َ
ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

املفردات:
معاين َ
َ
• األنصار  :هم أهل املدينة من األوس واخلزرج ،اذلين نرصوا رسول اهلل بانلفس واملال.
• ُمؤ ِمن  :اإليمان هو :إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.
• منافق  :انلفاق :هو إظهار اخلري وإرسار الرش ،وهو نواعن :اعتقادي وعميل ،فاالعتقادي :هو انلفاق األكرب ،وحقيقته :إظهار اإلسالم وإبطان

الكفر ،وصاحب هذه املرتبة مع الكفار خمدل معهم يف انلار ،وانلفاق العميل :هو انلفاق األصغر ،وضابطه هو :لك معصية أطلق عليها الشارع
اسم انلفاق مع بقاء اسم اإليمان ىلع اعمله ،وهو من كبائر اذلنوب ،ومثاهل :ما ذكره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بقوهل« :آية املنافق ثالث :إذا
حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا ائتمن خان».

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

حب األنصار من اإليمان.
بغض األنصار من شعب ا ِنلفاق.
حب أويلاء اهلل ونرصتهم سبب يف حب اهلل للعبد.
فضل السابقني األولني يف اإلسالم.
جواز ادلاعء ىلع املنافقني واملحاربني هلل ورسوهل واملؤمنني.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل1423 ،ه2002 - ،م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه-
2007م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة1428 ،ه.
صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
فتح رب الربية بتلخيص احلموية ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
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َّ
أنه جاء إىل احلجر األسود ،فقبله ،وقال :إين ألعلم أنك حجر ،ال ترض وال تنفع ،ولوال أين رأيت انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -يقبلك ما قبلتك

َ َ ََ َ
ِّ َ َ َ َ َّ
َّ
سو ِد ،فق ابَله ،وقال :إِين ألعلم أنك َح َج ٌر ،ال
احلديث :عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه« -أنه َجاء ِإىل احل َ َجر األ
َ َ ُ َ َ
َّ ُ َ ُ
َّ
َ
وال أَ ِّين َرأَ ُ
تَ ُ ُّ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يق ِابلك َما ق ابَلتُك».
يت
رض وال تنفع ،ول

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
األمكنة واألزمنة وغريها من األشياء ،ال تكون مقدسة معظمة تعظيم عباد ٍة ذلاتها ،وإنما يكون هلا ذلك برشع؛ وهلذا جاء

عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -إىل احلجر األسود وقبله بني احلجيج ،اذلين هم حديثو عهد بعبادة األصنام وتعظيمها ،وبني
َّ
َّ
ِّ
املرشع -
أنه ما قبل هذا احلجر وعظمه من تلقاء نفسه ،أو ألن احلجر حيصل منه نفع أو مرضة؛ وإنما يه عبادة تلقاها من
صىل اهلل عليه وسلم -فقد رآه يقبله فقبله؛ تأسيا واتبااع ،ال رأيا وابتدااع.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

املفردات:
معاين
َ َ
ْ
َ
َ
• احلجر األسود  :حجر يف ركن الكعبة الرشيق.
َ َ
• ق َّبله َ :وضع شفتيه عليه.
ِّ ْ َ
• إين ألعل ُم  :إين ألتيقن ،واجلملة مؤكدة ب(إن) والالم.
ً
ََْ
• ال تَ ُ ُّ
ً
رجاء نلفعك.
رض َوال تنف ُع  :ال تملك أن ترض أحدا ،أو تنفعه؛ فتقبييل لك ليس خوفا من رضرك أو
َ
• ل ْوال  :حرف امتناع لوجود.
• رأيت  :أبرصت.
َ
• ما ق َّبلتُك  :ما :نافية ،واجلملة :جواب لوال.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

مرشوعية تقبيل احلجر األسود للطائفني عندما حياذونه ،إن أمكن بسهولة.
تقبيله ليس نلفعه أو رضره ،وإنما هو عبادة هلل -تعاىل ،-تلقيناها عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
العبادات توقيفية؛ فال يرشع منها إال ما رشعه اهلل ورسوهل ،ومعىن هذا أن العبادات ال تكون بالرأي واالستحسان ،وإنما تتلَق عن املرشع،
وهذه قاعدة عظيمة نافعة ،تؤخذ من الكم املحدث امللهم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه وأرضاه.-
أن فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من سنته املتبعة؛ فليس هناك خصوصية إال بديلل.
َّ
ُ
إذا صحت العبادة ُعمل بها ولو لم تعلم حكمتها؛ ألن امتثال انلاس وطاعتهم يف القيام بها من احلِكم املقصودة.
ًّ
من فعل حقا قد يوهم اِلاطل وجب عليه بيان ما يدفع هذا الوهم.
تبيني ما يوهم العامة من مشالك العلم؛ حَّت ال يعتقدوا غري الصواب.
فضيلة عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -حبرصه ىلع محاية جناب اتلوحيد.
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املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3024( :
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َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َّ َّ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
َّ
رشكون
أنه رأى رجال يف يده خيط من احلَّم ،فقطعه وتال قوَل :وما يؤمِن أكَثهم بِاَّللِ إِال وهم م ِ

احلديث :عن حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه -موقوفاً :أنه رأى رجال يف يده خيط من احلُ َّىم ،فقطعه وتال قوهلَ :
(و َما
ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َّ َّ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
رشكون).
يؤ ِمن أكرثهم بِ ِ
اّلل ِإال وهم م ِ
درجة احلديث :لم أجد لألِلاين حكما هل.

املعىن اإلمجايل:

زار حذيفة -ريض اهلل عنه -مريضا فوجد يف يده خيطا ،فلما سأهل عن غرضه من هذا اخليط ،وأخربه أنه دلفع احلىم قطعه
َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َّ َّ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
رشكون} .
حذيفة ،واعتربه رشاك مستدال ىلع ذلك بقول اهلل تعاىل{ :وما يؤ ِمن أكرثهم بِ ِ
اّلل ِإال وهم م ِ
ومعىن اآلية :أن كثريا من انلاس يكون مؤمنا باهلل ولكن خيلط إيمانه بالرشك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن أيب حاتم.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• خيط من َّ
احلىم  :أي للوقاية من احلىم فال تصيبه بزعمه.
ً
• وتال  :أي قرأ اآلية مستدال بها ىلع إنكار ما رأى.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

إنكار لبس اخليط لرفع اِلالء أو دفعه ،وأنه رشك.
وجوب إزالة املنكر ملن يقدر ىلع إزاتله.
صحة االستدالل بما نزل يف الرشك األكرب ىلع الرشك األصغر لشموهل هل.
أن املرشكني يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا هم مرشكون ،ألنهم لم خيلصوا يف العبادة.
إزالة املنكر بايلد ولو لم يأذن صاحبه.
عمق فهم الصحابة -ريض اهلل عنهم -وسعة علمهم.
أن الرشك يوجد يف هذه األمة ،فالواجب اخلوف واحلذر.
أن قلب الشخص قد جيتمع فيه اإليمان والرشك.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،ت :د .دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر ،الطبعة اخلامسة1435 ،ه.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،ت :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد للشيخ صالح الفوزان ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل 1422ه.
تفسري ابن أيب حاتم ،ت :أسعد الطيب ،مكتبة اِلاز ،ط 1419 ،2ه.

الرقم املوحد)6363( :
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أنه اكن مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بعض أسفاره ،فأرسل رسوال أن ال يبقني يف رقبة بعري
قالدة من وتر -أو قالدة -إال قطعت

احلديث :عن أيب بشري األنصاري -ريض اهلل عنه" -أنه اكن مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بعض أسفاره،
َ
ٌَ
َ ْ َ َ َّ
َ
ري قِالدة من َوت ٍر (أو قالدة) إال قطعت".
فأرسل رسوال أن ال يبقني يف رقبة ب ِع ٍ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
اّلل َعلي ِه َو َسل َم -بعث يف بعض أسفاره من ينادي يف انلاس بإزالة القالئد اليت يف رقاب اإلبل اليت يُراد بها
أن انليب -صىل
دفع العني ودفع اآلفات ،ألن ذلك من الرشك اذلي جتب إزاتله.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد والسري.
راوي احلديث :أبو بشري األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• أرسل رسوال  :هو زيد بن حارثة.
• وتر  :مفرد أوتار ،وهو ما يشد به القوس اكنت العرب تعلقه تتيق به العني.
• قالدة  :ما يعلق يف رقبة اِلعري وغريه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أن تعليق األوتار -دلفع اآلفات -حمرم ،ويعترب من تعليق اتلمائم.
تبليغ انلاس ما يصون عقيدتهم.
وجوب إنكار املنكر حبسب االستطاعة.
قبول خرب الواحد.
إبطال اعتقاد انلفع يف القالئد من أي نوع اكنت.
نائب اإلمام يقوم مقامه فيما أسند إيله.
ينبيغ لكبري القوم أن يكون مراعيا ألحواهلم ،فيتفقدهم وينظر يف أحواهلم.
جيب ىلع كبري القوم راعيتهم بما تقتضيه الرشيعة ،فإذا فعلوا حمرما منعهم منه ،وإن تهاونوا يف واجب حثهم عليه.

املصادر واملراجع:

القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ،حمرم 1424ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م.
صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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أوئلك
أوئلك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا لَع قَبه مسجدا ،وصوروا فيه تلك الصور،
ِ
ِ
رشار اخللق عند اهلل
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها" :-أن أم سلمة ذكرت لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كنيسة رأتها بأرض
احلبشة وما فيها من الصور ،فقال :أوئلك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا ىلع قربه مسجدا ،وصوروا

فيه تلك الصور ،أوئلك رشار اخللق عند اهلل".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
ا
أن ا
اآلدميني،
اّلل َعلي ِه َو َسل َم -وهو يف مرض املوت ما شاهدته يف معبد انلصارى من صور
أم سلمة وصفت عند انليب -صىل
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اّلل َعليْ ِه َو َسل َم -السبب اذلي من أجله اختذوا هذه الصور؛ وهو الغلو يف تعظيم الصاحلني؛ مما أدى بهم إىل بناء
فبني -صىل
املساجد ىلع قبورهم ونصب صورهم فيها ،ثم ا
بني حكم من فعل ذلك بأنهم رشار انلاس؛ ألنهم مجعوا بني حمذورين يف هذا
الصنيع هما :فتنة القبور باختاذها مساجد ،وفتنة تعظيم اتلماثيل مما يؤدي إىل الرشك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الرشك
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -السري.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

كنيسة  :بفتح الاكف وكرس انلون :معبد انلصارى.
ْ
تلك الصور  :أي :اليت ذكرت أم سلمة.
مسجدا  :أي :موضعا للعبادة ولو لم يسم مسجدا.
رشار اخللق  :أكرثهم رشا.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اتلحدث عما يفعله الكفار؛ يلحذره املسلمون.
قبول خرب املرأة العدل.
حتريم بناء املساجد ىلع القبور.
املنع من عبادة اهلل عند قبور الصاحلني؛ ألنه وسيلة إىل الرشك ،وهو من فعل انلصارى.
حتريم وضع الصور فوق القبور.
أن اختاذ الصور يف مواضع العبادة من اعدات انلصارى.
ٌ
اتلحذير من اتلصوير ونصب الصور؛ ألن ذلك وسيلة إىل الرشك.
أن من بىن مسجدا عند قرب رجل صالح فهو من رشار اخللق وإن حسنت نيته.

املصادر واملراجع:

 -1امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م.
 -2اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،حتقيق :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه،
 2003م. -3صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد
فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
 -4صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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أوئلك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح ،أو الرجل الصالح ،بنوا لَع قَبه مسجدا ،وصوروا فيه تلك الصور،
أوئلك رشار اخللق عند اهلل

َ
َ َ
َّ َ
ْ
أم َسل َمة ،ذك َرت لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ك ِنيسة رأت َها بأرض
احلديث :عن اعئشة  -ريض اهلل عنها ،-أن
َ
َ َ
َ
ُّ
ار َية ،فذكرت هل ما رأت فيها من الصور ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أو ِئل ِك قوم إذا مات
احلَبَش ِة يُقال هلا َم
ِ
ْ
وص َّو ُروا فيه تلك ِّ
الرجل َّ
فيهم َ
الصالحَ ،بنُوا ىلع قَربه مسجداَ ،
الصور ،أو ِئلك َ
العبد الصالح ،أو ُّ
رشار اخلَلق عند اهلل».
ِ ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
َّ َ
ََ
أم َسل َمة -ريض اهلل عنها -ملا اكنت بأرض احلَبَشة رأت ك ِنيسة فيها صور ،فذكرت هل -صىل
خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن
َ
اهلل عليه وسلم -ما رأت فيها من حسن الزخرفة واتلصاوير؛ تعجبًا من ذلك ،ومن أجل عظم هذا وخطره ىلع اتلوحيد؛ رفع
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رأسه ،ا
وبني هلم أسباب وضع هذه الصور؛ تلحذير أمته مما فعل أوئلك ،وقال :إن هؤالء اذلين
وصوروا تلك الصورَّ ،
ً
ُ
وبني أن فاعل ذلك رش
مسجدا يصلون فيه،
تذكرين اكنوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا ىلع قربه
اخللق عند اهلل -تعاىل-؛ ألن فعله يؤدي إىل الرشك باهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :أحاكم اجلنائز.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
الكن َ
َ َ
يسةُ :متَ َعبد َّ
ايلهود وانلَّصارى.
• ك ِنيسة ِ :

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

َّ َ
ُ
ِّ
َ
واِلعد عن التَّ ُّ
الرشكُ ،
شبه بِ َعبدة األوثان.
حتريم بناء املساجد ىلع القبور ،أو دفن املوىت يف املساجد؛ َسدا ذلريعة
ُ
َّ
َّ
القبور ،ونَصب ُّ
وأن من فعل هذا ،فقد َش َ
ايلهود َّ
الصور يف املسجد هو عمل َّ
اب َههم واستحق العذاب اذلي
وانلصارى،
أن بناء املساجد ىلع
يستحقونه.
َ
ُ
ُ
َ
ِّ
َ
أن الصالة عند القبور ذ ِريعة للرشك ،سواء اكنت القبور يف المسجد أو خارجه.
َ
حتريم اختاذ ُّ
الصور إذا اكنت ذل َوات األرواح.
َ ِّ َ ْ
أن َمن بَىن مسجدا ىلع قَرب َ
وص َّور فيه اتلصاوير ،فهو من رش خل ِق اهلل تعاىل.
ِّ
ُ
َّ
َّ
ِمحاية الرشيعة جلَنَاب اتلوحيد محاية اكملة؛ حبيث َسدت مجيع الوسائل اليت قد تؤدي إىل الرشك.
َْ
ْ
َ
عدم صحة الصالة يف املساجد َ
المبنِية ىلع القبور؛ ألن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن ذلك ولعن فاعلهَّ ،
وانليه يقتيض فساد المن ِيه
عنه.
الموت ُحي ِّذر َّ
حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع هداية أُ َّمته؛ وجه ذلك :أنه -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ىلع فراش ُ
أمته من َص ِنيع َّ
ايلهود
ِ
ِ
ِ
َّ
وانلصارى مع أنبيائهم وصاحليهم.
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املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري ،دار الفكر ،بريوتِ ،لنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.
َ
ا
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة :األوىل 1427ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،دارسة وحتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد -مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003 ،م.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل  1422ـه2001 -م.
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ً ُْ ً
َْ ً ُ ً
َ
َ ْ َ َ ْ ً َ ْ ََْ ُ َ
ََ ً َُيً
ََ ً ُْ ً
ال سبعا ،هل تنت ِظرون إال فقرا منسيا ،أو غِىن مط ِغيا ،أو مرضا مف ِسدا ،أو هرما مفندا ،أو
بادِروا باألعم
ِ
َّ َ َ َ َ ُّ َ
َ
ََُْ
ًَْ ُْ
ُ َْ َ ََ
رش اغئ ٍِب ينتظ ُر ،أو الساعة فالساعة أدَه َوأمر
موتا ُم ِه ًزا ،أو ادلجال ف

ْ َْ
َ ْ َ
َ ُ
ال َسب ًعا ،هل
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :با ِدروا باألعم ِ
اَ َ َ َ َ ُّ َ
َْ
َْ
َ
ْ َ
َ َ ً ُ َ ِّ ً
ََ ً ُْ ً
ً ُ ْ ً
َ ًْ ُْ ً
ب يُن َتظ ُر،
تنتَ ِظ ُرون إال فق ًرا ُمنس ًيا،
أو ِغىن مط ِغيا ،أو مرضا مف ِسدا ،أو هرما مفندا ،أو موتا جم ِهزا ،أو ادلجال فرش اغئِ ٍ
ُ َْ َ َ
َ
أو الساعة فالساعة أدىه َوأ َم ُّر».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

سابقوا بفعل األعمال الصاحلة قبل ميجء سبعة أشياء لكها حميطة باإلنسان؛ خيىش أن تصيبهً ،
فقرا ينيس اإلنسان مصالح
ً
كثرية؛ ألنه يشتغل بطلب الرزق عن أشياء كثرية تهمه ،أو غ ًىن ُملهيًا لصاحبه عن القيام حبق العبودية ،أو ً
مفسدا
مرضا
ِ
ً
ً
ً
للعقل أو للبدن ً
مانعا من أداء العبادة ،أو ِك َ ً
رسيعا ،أو ادلجال اذلي يبعثه
موقعا يف الالكم املنحرف عن الصحة ،أو موتا
ربا
اهلل يف آخر الزمان فهو رش اغئب يُنتظر ملا فيه من شدة الفتنة اليت ال ينجو منها إال من عصمه اهلل ،أو قيام الساعة وهو أعظم
بلية وأشد مرارة من عذاب ادلنيا وأهواهلا.

وهذا احلديث ضعيف كما تقدم ،وإنما ثبت األمر باملسارعة واملسابقة ىلع وجه العموم يف نصوص أخرى ،كقوهل -تعاىل:-
َّ َ َ ْ َ
َ
َّ
َّ
(و َسار ُعوا إ َىل َم ْغف َرة م ْن َر ِّب ُ
(ساب ُقوا إ َىل َم ْغف َرة م ْن َر ِّب ُ
َ
األ ْر ِض) وقوهلَ :
ك ْم َو َجن ٍة َع ْر ُض َها
ك ْم َو َجن ٍة َع ْر ُض َها ك َع ْر ِض السما ِء و
ِ ٍ ِ
ِ ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ َ َ ُ ْ َ ُ
ات َواأل ْرض).
السماو

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• بادروا باألعمال  :سابقوا وسارعوا.
ً
• سبعا  :سبعة أشياء لكها حميطة باإلنسان؛ خيىش أن تصيبه.
ً
• فقرا  :قلة ذات ايلد ،حبيث ال يكون مع اإلنسان مال.
ً
• ُمنسيا  :الفقر يُنيس اإلنسان مصالح كثرية؛ ألنه يشتغل بطلب الرزق عن أشياء كثرية تهمه.
• ِغىن  :الغىن عكس الفقر.
َ ً َ
ك َرب.
• ه َرما  :اله َرم :ال ِ
ً
َ
• ُمفندا ُ :موقعا يف الفنَد :وهو الالكم املنحرف عن الصحة.
ً
ُ ً
• جمهزا  :مميتا برسعة ،كموت الفجأة.
• وأدىه  :أعظم بلية
• أمر  :أشد مرارة من عذاب ادلنيا.
فوائد احلديث:
 .1ىلع اإلنسان أن يبادر باألعمال الصاحلات قبل حصول املوانع منها.
َ
كرب.
 .2من أهم الشواغل لإلنسان عن اخلري الفقر الشديد وال ِغىن واملرض وال ِ
 .3اإلخبار عن ادلجال وهو من عالمات الساعة.
 .4عذاب ادلنيا أخف من عذاب اآلخرة.
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املصادر واملراجع:

 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م. رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي. سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م. سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،لألِلاين ،نرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل، 1412ـه1992 /م.

الرقم املوحد)4288( :
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ََْ َ َْ ُ ُ
َْ
َ َ َُُُْ ََ ُ
َ َ ْ ُ َ ٌّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ
بينما لك ٌب ي ِطيف ب ِ َركي ٍة قد اكد يقتله العطش إذ رأته ب ِِغ مِن بغايا ب ِين إَِسائ ِيل ،فزنعت موقها فاستقت َل
َ َ َُْ َُ
ب ِه فسقته فغ ِف َر هلا ب ِ ِه

ً
ٌ
رجل يميش بطريق اشتَ َّد عليه َ
الع َط ُشَ ،
فو َج َد ب ْ ً
رئا فزنل فيها
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :بينما
ِ
ٍ
َْ
ُ
َََ
َ
َْ ٌ ََْ ُ
َ َ
َْ َ
ََ
ََ
ث يأكل َّ َ
ذلي اكن
رش َب ،ثم خ َر َج فإذا لكب يله
ف
الرثى ِم َن العط ِش ،فقال الرجل :لقد بلغ هذا اللكب ِم َن العط ِش ِمثل ا ِ
ِ
َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ
َََ
َ ْ َ َ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ ً َ ْ َ َ ُ
ُ
ُ
َ
َ
اِلرئ ،فمأل خفه ماء ثم أمسكه بِ ِفي ِه حَّت ر ِيق ،فسَق اللكب ،فشكر اهلل هل ،فغفر هل» قالوا :يا رسول
قد بلغ ِمِّن ،فزنل ِ
َّ َ
ُ ِّ َ َ ْ َ َ ْ
ََ َ ْ
ٌ
ً
اهلل ،إن َنلا يف اِلهائِ ِم أجرا؟ فقال« :يف لك ك ِب ٍد رطب ٍة أجر».
َ َ
َ َ ْ َ َ ُ َّ َ
ََ
ك َر ُ
اهلل هل ،فغف َر هل ،فأدخله اجلَنة».
ويف رواية« :فش
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ٌ ُ ُ
ْ َ ْ
ََ ْ
َْ
يف ب َركيَة قد َاك َد َيقتُل ُه َ
يغ ِم ْن َب َغايَا بَِّن إ ْ َ
الع َط ُش إذ َرأتْ ُه بَ ٌّ
زن َعت ُموق َها فاس َتقت هل
رسا ِئيل ،ف
ويف رواية« :بَين َما لكب ي ِط
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
َ َْ َُ
ب ِه ف َسقت ُه فغ ِف َر هلا بِ ِه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

مسافرا ،أصابه العطش ،فزنل ً
ً
برئا فرشب منها ،وانتىه عطشه ،فلما خرج وجد لكبا يأكل الطني
بينا رجل يميش يف الطريق

املبتل الرطب بسبب العطش ،من أجل أن يمص ما فيه من املاء ،من شدة عطشه ،فقال الرجل :واهلل لقد أصاب اللكب من

العطش ما أ صابِّن ،ثم نزل اِلرئ ومأل خفه ماء وأمسكه بفيه ،وجعل يصعد بيديه ،حَّت صعد من اِلرئ ،فسَق اللكب ،فلما

سَق اللكب شكر اهلل هل ذلك العمل وغفر هل ،وأدخله اجلنة بسببه.
َ
َ
ا َ
ول اَما َح َدث -صىل اهلل عليه وسلم -الصحابة بهذا احلديث ،سألوا انليب -عليه الصالة والسالم -قالوا :يا رسول اهلل ،إن نلا يف
ً
اِلهائم ً
كبد رطب ٍة أجر)؛ أي :يف إروائها ،فالكبد الرطبة حتتاج
أجرا؟ يعِّن :تكون سببا نلا يف األجر إذا سقيناها ،قال( :يف لك ٍ
إىل املاء؛ ألنه لوال املاء يلبست وهلك احليوان.

ً

ويف رواية :أن امرأة زانية من بِّن إرسائيل رأت لكبا يدور حول برئ عطشان ،لكن ال يمكن أن يصل إىل املاء؛ فزنعت خفها
فمألته ماء وسقت اللكب فغفر اهلل هلا بسبب ذلك العمل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق احليوان يف اإلسالم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل:
متفق عليها.
الرواية اثلانية:
رواها اِلخاري.
الرواية اثلاثلة:
متفق عليها.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• رجل  :من األمم السابقة.
ْ
ْ َ ْ
خرج منْ َها َ
•ب ً
الماء.
رئا ُ :حف َرة عميقة يست
ِ
ِ
َ
• لكب يلهث َ :
خير َج لسانه من احل َ ار أو العطش.
• الرثى  :الرتاب انلدي.
ِّ ْ
ُ
َ
• خفه  :اخلُفَ :ما يُلبس ِيف الرج ِل من جدل ر ِقيق.
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• ب ِفي ِه  :بفمه.
ريق  :صعد.
• ِ
َ َ
• فشكر اهلل هل  :ق ِبل عمله ذلك وأثىن عليه.
َ
• ك ِب ٍد رطبة  :حية برطوبة احلياة فيها.
• يُطيف  :يدور حول.
• ركية  :يه اِلرئ.
• بَ ِيغ  :زانية.
• ُموقها  :خفها.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فضل اإلحسان إىل لك خملوق ذي حياة واحلث عليه ،وأن ذلك من أعمال اخلري اليت يكافئ اهلل عليها باثلواب العظيم.
فضل سيق املاء.
عموم رمحة اهلل -تعاىل -حَّت شملت احليوان.
سعة فضل اهلل -سبحانه وتعاىل -فقد يغفر اذلنوب الكبرية بعمل اخلري اليسري.
ال ينبيغ احتقار َشء من أعمال الرب؛ ألنها قد تكون سبب غفران اذلنوب.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه-
2007م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .ط1415- 1
املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :اثلانية.
صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)10100( :
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بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا ويميس اكفرا ،ويميس مؤمنا ويصبح اكفرا،
يبيع دينه بعرض من ادلنيا

ً َ
ُْ
المظ ِل ِم،
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-بَا ِد ُروا باألعمال فِتَنا ك ِق َط ِع الليل
ُ
ْ
وي ْصب ُح اكفراُ ،
وي ْميس مؤمنا ُ
وي ْميس اكفراُ ،
الرجل مؤمنا ُ
يبيع دينه بِ َع َر ٍض من ادلنيا».
يُص ِب ُح
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ابتدروا وسارعوا إىل األعمال الصاحلة قبل ظهور العوائق ،فإنه ستوجد فنت كقطع الليل املظلم ،مدهلمة مظلمة ،ال يرى فيها
اكفرا ،والعياذ باهلل ،ويميس مؤمنًا ويصبح ً
انلور ،وال يدري اإلنسان أين احلق ،يصبح اإلنسان مؤمنًا ويميس ً
اكفرا ،يبيع دينه
ً
ً
نساء ،أو غري ذلك.
بمتاع ادلنيا ،سواء أكان ماال ،أو جاها ،أو رئاسة ،أو

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > شعب اإليمان
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -الردة  -الفنت.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
َ ُ
األعمال  :ابتدروا وسارعوا إيلها قبل ظهور العوائق.
• با ِدروا بِ
• ِفتَنًا  :الفنت ،مجع فتنة ،وهلا معان منها :االختبار واالمتحان والعذاب ،واملقصود بها يف هذا احلديث :ذنوب ومصائب شديدة مظلمة حتول بني
املرء وعمل اخلري
َ
ُ
ميس اكفِ ًرا  :حيتمل الكفران بانلعم ،ملا يهجم عليه من املعايص املبعدة عن ساحة الشكر ،كما حيتمل الكفران احلقييق.
• وي ِ
َ ُ ُ
يع ِدينَه  :يرتك دينه.
• ي ِب
ُ
َ
َ
• بِعر ٍض  :بمتاع وحطام من ادلنيا ،كأن يستحل ما ع ِلم حتريمه من ادلين بالرضورة.
• ق َطع اللَّيل ُ
المظ ِلم  :طائفة من الليل اِلهيم ،فلكما ذهب ساعة منه مظلمة عقبتها أختها.
ِ
ُ
• مؤ ِمنا  :اإليمان قول وعمل :قول القلب واللسان ،وعمل القلب واللسان واجلوارح ،ويزيد بالطاعة وينقص باملعصية ،ويتفاضل أهله فيه.

فوائد احلديث:

 .1وجوب اتلمسك بادلين ،واملبادرة إىل العمل الصالح قبل أن حتول املوانع دونه.
 .2اإلشارة إىل تتابع الفنت املضلة آخر الزمان ،وأنه لكما ذهبت فتنة أعقبتها فتنة أخرى.
ُّ
ُّ
 .3إذا ابتىغ العبد بآيات اهلل ثمنا قليال رق دينه َ
وض ُعف يقينه ،فأكرث اتلنقل واتلقلب.

املصادر واملراجع:

أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة انلاجية املنصورة ،حلافظ بن أمحد احلكيم ،حتقيق :حازم القايض ،ط ،2وزارة الشؤون اإلسالمية1422 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من اِلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3138( :
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ْ
ًْ َ ً ّ
َسية ،وأمر عليها اعصم بن ثابت األنصاري -
ا
ن
عي
ط
ره
بعث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عرشة
ٍ
ِ
ريض اهلل عنه-

ْ
ا
ْ
احلديث :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قالَ :ب َعث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عرشة رهط عينا رسية ،وأمر عليها
ُ َ
باله ْدأة؛ بني ُع ْسفان ومكة؛ ذكروا ل َ
اعصم بن ثابت األنصاري ريض اهلل عنه فانطلقوا حَّت إذا اكنوا َ
يح من هذيْل يقال
ِ
ٍ
َ
ََ
ُّ
فاقتصوا آثارهم ،فلما َّ
أحس بهم اعصم وأصحابه ،جلَأوا إىل موضع،
هلم :بنو حليَان ،فنفروا هلم بقريب من مائة رجل رام،
َ ْ
فأحاط بهم القوم ،فقالوا :انزلوا فأع ُطوا بأيديكم ولكم العهد وامليثاق أن ال نقتل منكم أحدا .فقال اعصم بن ثابت:
َْ
ْ َ َّ
اْ
َّ
بانلبل فقتلوا اعصما،
أخرب عنا نبيك -صىل اهلل عليه وسلم -فرموهم
أيها القوم ،أما أنا ،فال أنزل ىلع ِذمة اكفر :امهلل ِ
ْ ْ َ
ُ
ِّ َ
ادلثِنة ورجل آخر .فلما استَمكنوا منهم أطلقوا أوتار
ونزل إيلهم ثالثة نفر ىلع العهد وامليثاق ،منهم خبَيب ،وزيد بن
ُ
َ
الغ ْدر واهلل ال أصحبكم إن يل بهؤالء أ ْسوة ،يريد القتىلُّ ،
فجروه
ِق ِسيِّهم ،فربطوهم بها .قال الرجل اثلالث :هذا أول
َ
ُ
خببيب ،وزيد بن ِّ
ادلثِ ِنة ،حَّت باعوهما بمكة بعد وقعة بدر؛ فابتاع بنو
واعجلوه ،فأىب أن يصحبهم ،فقتلوه ،وانطلقوا
َ
ُ
ُ
ُ
احلارث بن اعمر بن نوفل بن عبد ُمناف خبيبا ،واكن خبيب هو قتَل احلارث يوم بدر .فلبث خبيب عندهم أسريا حَّت
ْ
َْ
أمجعوا ىلع قتله ،فاستعار من بعض بنات احلارث موىس يستَح ُّد بها فأاعرتهَ ،
فد َرج بُ َ ٌّ
فوجدته
ِّن هلا ويه اغفلة حَّت أتاه،
ِ
ُ
ُجمْلسه ىلع فخذه ُ
والموىس بيده ،ففزعت فزعة عرفها خبيب .فقال :أختشني أن أقتله ما كنت ألفعل ذلك! قالت :واهلل
ِ
َ
ُ
ْ
ما رأيت أسريا خريا من خبيب ،فواهلل لقد وجدته يوما يأكل ِقطفا من عنب يف يده وإنه ملوثق باحلديد وما بمكة من
ِّ
ِّ
ُ
َ ْ
حلل ،قال هلم خبيب :دعوين أصيل
ثمرة ،واكنت تقول :إنه ل ِرزق َر َزقه اهلل خبيبا .فلما خرجوا به من احلرم يلقتلوه يف ا ِ
ْ
َ
ُ
لزدت :امهلل أح ِصهم عددا ،واقتلهم ِب َددا ،وال
ركعتني ،فرتكوه ،فركع ركعتني فقال :واهلل لوال أن حتسبوا أن ما يب َج َزع
ُ
تبْ ِق منهم أحدا .وقال:
ُ
ْ ُ ُ
ْ
ت أبايل حني أقتَل مسلما ...ىلع أي جنب اكن هلل مرصيع
فلس
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َّ
وذلك يف ذات اإلهل وإن يشأ ...يبارك ىلع أوصال ِشل ٍو ممزع.
ُ
ُ
واكن خبيب هو َس َّن للك مسلم ق ِتل ْصربا الصالة .وأخرب  -يعِّن :انليب صىل اهلل عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خربهم،
ُ
ُ
ِّ ُ
وبعث ناس من قريش إىل اعصم بن ثابت حني ُحدثوا أنه قتل أن يُؤتوا بيشء منه يُعرف ،واكن قتل رجال من عظمائهم،
ُ َّ
َّ ْ َ ْ
فح َمته من ُر ُسلهم ،فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا.
الظلة من ادلب ِر
فبعث اهلل لعاصم مثل
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف قصة اعصم بن ثابت األنصاري وصحبه ريض اهلل عنهم كرامة ظاهرة جلماعة من أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم،

وقد أرسلهم انليب صىل اهلل عليه وسلم -وهم عرشة -جواسيس ىلع العدو ،يلأتوا بأخبارهم وأرسارهم ،فلما وصلوا قرب مكة

شعر بهم مجاعة من هذيل ،فخرجوا إيلهم يف حنو مائة رجل جييدون الريم ،فاتبعوا آثارهم حَّت أحاطوا بهم ،ثم طلب هؤالء
اهلذيلون منهم أن يزنلوا بأمان ،وأعطوهم ً
عهدا أن ال يقتلوهم ،فأما اعصم فقال :واهلل ال أنزل ىلع عهد اكفر؛ ألن الاكفر قد

خان اهلل عز وجل ،ومن خان اهلل خان عباد اهلل ،فرموهم بالسهام ،فقتلوا اعص ًما وقتلوا ستة آخرين ،وبيق منهم ثالثة ،وافقوا
ىلع الزنول ،فأخذهم اهلذيلون وربطوا أيديهم ،فقال اثلالث :هذا أول الغدر ،ال يمكن أن أصحبكم ً
أبدا ،فقتلوه ،ثم ذهبوا
خببيب وصاحبه إىل مكة فباعوهما ،فاشرتى خبيبا ً ريض اهلل عنه ٌ
ً
زعيما هلم يف بدر ،ورأوا أن هذه
أناس من أهل مكة قد قتل
فرصة لالنتقام منه ،وأبقوه عندهم ً
أسريا ،ويف يوم من األيام اقرتب صيب من أهل اِليت إىل خبيب ريض اهلل عنه ،فكأنه رق
هل ورمحه فأخذ الصيب ووضعه ىلع فخذه واكن قد استعار من أهل اِليت موىس ليستحد به ،ا
وأم الصيب اغفلة عن ذلك ،فلما
انتبهت خافت أن يقتله لكنه ريض اهلل عنه ،ملا أحس أنها خافت قال :واهلل ما كنت ألذحبه ،واكنت هذه املرأة تقول :واهلل ما
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ً
ً
رأيت أسريا خريا من خبيب ،رأيته ذات يوم ويف يده عنقود عنب يأكله ،ومكة ما فيها ثمر ،فعلمت أن ذلك من عند اهلل عز

وجل كرامة خلبيب ريض اهلل عنه ،أكرمه اهلل سبحا نه وتعاىل ،فأنزل عليه عنقودا من العنب يأكلها وهو أسري يف مكة ،ثم
ُ
أمجع هؤالء القوم -اذلين قتل وادلهم ىلع يد خبيب -أن يقتلوه ،لكن الحرتامهم للحرم قالوا :نقتله خارج احلرم ،فلما خرجوا
خببيب خارج احلرم إىل احلل يلقتلوه ،طلب منهم أن يصيل ركعتني ،فلما انتىه منها قال :لوال أين أخاف أن تقولوا :إنه خاف

من القتل أو لكمة حنوها ،لزدت ،ولكنه ريض اهلل عنه صىل ركعتني فقط ،ثم داع عليهم ريض اهلل عنه بهذه ادلعوات اثلالث:
ً
ً
امهلل أحصهم عددا ،واقتلهم بددا ،وال تبق منهم أحدا.
فأجاب اهلل دعوته ،وما دار احلول ىلع واحد منهم ،لكهم قتلوا وهذا من كرامته.

ثم أنشد هذا الشعر:
ً
ولست أبايل حني أقتل مسلما  ...ىلع أي جنب اكن هلل مرصيع

وذلك يف ذات اإلهل فإن يشأ  ...يبارك ىلع أوصال شلو ممزع
ً
وأما اعصم بن ثابت اذلي قتل ريض اهلل عنه ،فقد سمع به قوم من قريش ،واكن قد قتل رجال من عظمائهم فأرسلوا إيله
ً
ُ
مجاعة يأتون بيشء من أعضائه يُعرف به حَّت يطمئنوا أنه قتل ،فلما جاء هؤالء القوم يلأخذوا شيئا من أعضائه ،أرسل اهلل
ً
سبحانه وتعاىل عليه شيئا مثل السحابة من انلحل ،حيميه به اهلل تعاىل من هؤالء القوم ،فعجزوا أن يقربوه ورجعوا خائبني.
ً
وهذا أيضا من كرا مة اهلل سبحانه وتعاىل لعاصم ريض اهلل عنه ،أن اهلل سبحانه وتعاىل حىم جسده بعد موته من هؤالء
األعداء اذلين يريدون أن يمثلوا به.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > كرامات األويلاء
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد  -ادلعوات.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• رهط  :الرهط من الرجال ما اكن أقل من العرشة.
ُ
• رسية  :جمموعة من اجليش يصل عدد أفرادها إىل  400مقاتل تبعث إىل العدو.
• عسفان  :موضع قرب مكة.
• اهلدأة  :ماكن بني عسفان ومكة.
• نفروا هلم  :خرجوا لقتاهلم.
• فاقتصوا  :تبعوا آثارهم.
• آثارهم  :مجع أثر ،وهو العالمة يف األرض من أثر امليش.
• فأعطوا بأيديكم  :يعِّن ادلخول يف الطاعة.
• اذلمة  :العهد والضمان واألمان.
• أوتار قسيهم  :مجع وتر ،ماكن تعليق القوس.
• اعجلوه  :صارعوه.
• بدر  :يعِّن غزوة بدر.
• يستحد  :يعِّن حلق الشعر املحيط بالفرج.
• فدرج بِّن هلا  :مىش ابن هلا.
ً
• قطفا  :عنقودا.
• ملوثق باحلديد  :مربوط مشدود باحلديد.
• جزع  :خاف وحزن.
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بددا  :يعِّن انلصيب ،ومعناه :اقتلهم حصصا منقسمة ،للك واحد منهم نصيبه.
مرصيع  :مويت.
أوصال  :أعضاء.
شلو  :القطعة من اللحم.
ممزع  :مقطع.
الظلة  :السحاب.
ادلبر  :انلحل.
قتل صربا  :معناه :حبسوه حَّت قتلوه.
استمكنوا منهم  :قدروا عليهم.
يف احلل  :أي خرجوا خارج أرض احلرم.
عينًا  :أي عينًا ىلع العدو يلأتوا بأخباره وأرساره.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

فضل هؤالء اجلماعة من الصحابة ،وبيان صربهم وشجاعتهم.
ُ
كرامة خبيب واعصم ريض اهلل عنهما ،وبيان مدى صربهم ىلع أذى املرشكني ،ومحاية اهلل لعاصم بعد موته واستجابة داعء خبيب.
حيسن باإلمام أن يرسل جنوده ملعرفة أرسار العدو وكشف حتراكته.
ُ
صالة ركعتني عند االستشهاد سنة ،فعلها خبيب وأقرها انليب صىل اهلل عليه وسلم.
جيوز لألسري أن ال يقبل االستسالم وأن يرىض بالقتل.
أن املرشكني أهل غدر وخيانة.
الوفاء بالعهد للمرشكني ،وجتنب قتل أوالدهم.
جواز ادلاعء ىلع املرشكني باتلعميم.
جواز إنشاد الشعر عند القتل.
ُ
إثبات صفة اذلات هلل تعاىل ،كما ورد يف شعر خبيب.
أن اهلل تعاىل يبتيل عبده املسلم بما يشاء يلثيبه عليه.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،السعودية ،الطبعة األوىل 1430 ،ه.نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف اِلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،سنةالنرش ،1987 – 1407 :رقم الطبعة.14 :
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.-رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م.

الرقم املوحد)5001( :
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بني انلفختني أربعون قالوا :يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال :أبيت ،قالوا :أربعون سنة؟ قال :أبيت .قالوا:
أربعون شهرا؟ قال :أبيت

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-بني انلفختني أربعون» قالوا :يا
ََْ
أبا هريرة أربعون ً
ت .قالوا :أربعون شهرا؟ قال :أَ َبيْ ُ
ت .قالوا :أربعون سنة؟ قال :أَ َبيْ ُ
يوما؟ قال :أَ َبيْ ُ
ويبىل لك َشء من
ت« .
ُْ ُ
َُْ ُ َْ ْ ُ
َ ْ ُ َّ
َ ْ َ
اذلنَب ،فيه يُ َر َّك ُ
اِلقل».
زنل اهلل من السماء ماء فيَنبُتُون كما ينبت
ي
ثم
اخللق،
ب
اإلنسان إال عجب
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا الصحايب اجلليل أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أنه سمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يذكر أن املدة اليت تكون بني نفخة

الصعق ونفخة اِلعث أربعون ،فسئل -ريض اهلل عنه -عن هذا العدد؟ هل يقصد به األيام أو الشهور أو السنوات؟ فامتنع
عن اجلواب ،إشارة منه إىل أنه لم يسمع شيئا يف ذلك من الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم ذكر أن اهلل -تعاىل -يرسل ً
مطرا
ً
غليظا كمِّن الرجال ،فينبت منه انلاس يف قبورهم كما تنبت حبة السيل ثم خترج ،ثم يقوم انلاس إىل يوم احلساب لرب

العاملني.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة الربزخية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العلم  -اإليمان  -الرقاق  -تفسري القرآن  -الفنت.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

انلفختني  :هما نفخة الصعق ونفخة اِلعث.
أبيت  :امتنعت عن القول بتعيني ذلك.
عجب اذلنب  :العظم اللطيف اذلي يف أسفل الصلب ،ويقال هل رأس العصعص.
اِلقل  :لك نبات اخرضت به األرض.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ينبيغ ىلع العبد أن يمتنع من اجلواب إذا سئل عن َشء ال يعلمه.
فيه بيان كيفية إاعدة األبدان وهذا من أمور الغيب.
مجيع اجلسد يبىل إال هذا العظم يبَق؛ يلعاد تركيب اإلنسان منه مرة أخرى.
قدرة اهلل -سبحانه وتعاىل -ىلع النشأة اثلانية ،وبعث َمن يف القبور يلوم اِلعث واحلرش والنشور.
بني انلفختني أربعون سنة.
ورع أيب هريرة -ريض اهلل عنه -وحتريه يف انلقل كما سمع ،ولم جيزم من عنده بيشء.
حرص أصحاب أيب هريرة ىلع السؤال عما أشلك عليهم.
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املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،الطبعة األوىل ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق)،
1422ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،الطبعة األوىل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،الطبعة األوىل ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه.
رياض الصاحلني ،مليح ادلين انلووي،الطبعة األوىل ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرش  1407ه.

الرقم املوحد)4929( :
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ً
َ ٌ
بينا أيوب -عليه السالم -يغتسل عريانا ،فخر عليه ج َراد من ذهب

ً
َ ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-بينا ُ
أيوب -عليه السالم -يَغتسل ُعريانا،
َ
َ
ََ ٌ
َ َ
ُ َْ ْ َْ
فجعل ُ
أيوب َحيْيث يف ثوبه ،فنَاداه اُ
َ َ َّ
أكن أغنيتك عما ترى؟!،
ربه -عز وجل :-يا أيوب ،ألم
ب،
ِِ
فخر عليه جراد من ذه ٍ
ِ
َ
قال :بىل وعزتِك ،ولكن ال ِغىن يب عن برك ِتك".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
اكن أيوب -عليه السالم -يغتسل عريانا ،فسقط عليه ذهب كثري ىلع هيئة اجلراد ،فجعل أيوب -عليه السالم -يأخذه
ً
ً
وحرصا ىلع ادلنيا،
ويرميه يف ثوبه ،فناداه ربه -عز وجل :-ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ فقال :بىل وعزتك ،ولكِّن لم آخذه رشها
ً
إنما لكونه بركة منك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• َّ
فخر  :سقط.
• جراد من ذهب  :قطع ذهب تشبه اجلراد ،من حيث الشلك والكرثة.
• حييث  :يأخذ ذلك ويرميه يف ثوبه.
• وعزتك  :العزة :املنعة والغلبة.
فوائد احلديث:

 .1جواز احلرص واالستكثار من احلالل يف حق من وثق من نفسه بالشكر.
ً
 .2جواز االغتسال عريانا إذا اكن وحده يف خلوة ،وإن تسرت فالسرت أوىل ،وهو مذهب اجلمهور.
ً
ً
 .3احلث ىلع اتلماس ما يزداد اإلنسان به بركة وفضال.

املصادر واملراجع:

األسماء والصفات ،لإلمام أيب بكر أمحد بن حسني اِليهيق ،حتقيق عبداهلل احلاشدي ،مكتبة السوادي-جدة ،الطبعة األوىل.
بهجة رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري ،للشيخ عبداهلل الغنيمان ،مكتبة يلنة-دمنهور ،الطبعة األوىل1409 ،ه.
صحيح اِلخاري –اجلامع الصحيح ،-لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،تأيلف بدر ادلين العيِّن ،حتقيق عبداهلل حممود ،دار الكتب العلمية-بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ُ
بينما حنن جلوس عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآَل وسلم -ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض
الياب شديد سواد الشعر ال يُرى عليه ُ
أثر السفر وال يعرفه منا أحد

َ
ٌ
احلديث :عن عمر -ريض اهلل عنه -قال« :بينما حنن جلوس عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ذات يوم إذ َطل َع
ٌ
ٌ
َّ
أحد ،حَّت جلس إىل َّ
رجل شديد بياض اثلياب ،شديد َسواد الشعر ،ال يُرى عليه ُ
انل ِّ
يب
أثر السفر وال يعرفه منا
علينا
َّ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
صىل اهلل عليه وسلم ،-فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ،ووضع كفيه ىلع فخذيه ،وقال :يا حممد أخربين عن اإلسالم؟ فقالَّ
َ
ُ
وأن حممدا ً رسول اهلل ،وتقيم الصالة ،وتُ َ
ؤيت الزاكة،
اإلسالم أن تشهد أن ال هلإ إال اهلل
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
ً
ُ ِّ
َ َ ْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
وحتج اِليت إن استطعت إيله سبيال ،قال :صدقت ،فع ِجبنا هل يسأهل ويصدقه ،قال :فأخربين عن
وتصوم رمضان،
ُ
َ
ْ
َ
وكتبه ُ
بالقدر خريه ِّ
َ
فأخربين
صدقت،
ورشه ،قال:
ورسله وايلوم اآلخر ،وتؤمن
تؤمن باهلل ومالئكته
اإليمان؟ قال :أن
َ
َّ
َّ
عن اإلحسان؟ قال :أن َ
تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه فإنه يراك ،قال :فأخربين عن الساعة؟ قال :ما املسؤول
َ
ْ
ْ َ
ُ َ
بأعلم من السائل ،قال :فأخربين عن َ
العراة َ
فاة ُ
تدل األ َم ُة َّ
أن َ
العالَة ر َ
اعء الشا ِء
ربتَها ،وأن ت َرى احل
أماراتِها؟ قال:
عنها
َ ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ثم انطلق فلبث ًّ
مليا ثم قال :يا عمر أتدري َمن السائل؟ ُ
اِلنيانَّ ،
َيتَ َ
طاولون يف ُ
قلت :اهلل ورسوهل أعلم ،قال :فإنه جربيل
ِ
ِّ
أتاكم يعل ُمكم دينَكم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خرج جربيل -عليه السالم -ىلع الصحابة -ريض اهلل عنهم -بصورة رجل ال يُعرف ،وهم جلوس عند انليب -صىل اهلل عليه
وسلم ،-فجلس بني يدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جلسة املتعلم املسرتشد ،فسأهل عن اإلسالم ،فأجابه بهذه األراكن اليت
تتضمن اإلقرار بالشهادتني ،واملحافظة ىلع الصلوات اخلمس ،وأداء الزاكة ملستحقيها ،وصيام شهر رمضان بنية صادقة ،وأداء

فريضة احلج ىلع املستطيع ،فصدقه ،فاستغرب الصحابة من سؤاهل ادلال ىلع عدم معرفته فيما يظهر ثم تصديقه هل ،وسأهل عن
اإليمان ،فأجابه بهذه األراكن الستة املتضمنة أن اهلل هو اخلالق الرازق ،املتصف بالكمال املزنه عن انلقص ،وأن املالئكة

اليت خلقها اهلل عباد مكرمون ال يعصون اهلل -تعاىل -وبأمره يعملون ،واإليمان بالكتب املزنلة ىلع الرسل من عند اهلل -

تعاىل ،-وبالرسل املبلغني عن اهلل دينه ،وأن اإلنسان يبعث بعد املوت وحياسب ،ثم سأهل عن اإلحسان فأخربه أن اإلحسان أن
ً
يعبد اهلل كأنه يشاهده -سبحانه ،-فإن لم يقم بهذه العبادة ،فليعبد اهلل -تعاىل -خوفا منه؛ لعلمه أنه مطلع ال ختىف عليه
خافية ،ثم َّ
بني أن علم الساعة ال يعلمه أحد من اخللق ،وأن من عالمات الساعة كرثة الرساري وأوالدها ،أو كرثة عقوق
األوالد ألمهاتهم يعاملونهن معاملة اإلماء ،وأن راعة الغنم والفقراء تبسط هلم ادلنيا يف آخر الزمان؛ فيتفاخرون يف زخرفة

املباين وتشييدها ،ولك هذه األسئلة واألجوبة عليها تلعليم هذا ادلين احلنيف من جربيل لقول رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم" :-هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم".

___________________________

اتلصنيف :العقيدة

موضواعت احلديث الفرعية األخرى :أراكن اإلسالم  -اإلحسان  -آداب العلم  -عالمات الساعة  -املالئكة.
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• طلع  :ظهر.
• رجل  :ملك يف صورة رجل.
• أثر السفر  :عالمات السفر من غربة وشعث.
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َ
الفخذ :ما بني الساق َ
والو ِرك.
• ىلع فخذيه :
ِ
• أن تشهد أن ال هلإ إال اهلل  :أن تعبد اهلل وال ترشك به شيئاً.
• وأن حممد رسول اهلل  :جيب ىلع اخللق تصديقه فيما أخرب ،وطاعته فيما أمر ،واالنتهاء عما نىه عنه وزجر.
• تؤيت الزاكة  :تعطي الزاكة املفروضة ملستحقيها.
• أن تؤمن باهلل  :أنه متصف بصفات الكمال ،مزنه عن صفات انلقائص ،ال رشيك هل.
• ومالئكته  :تؤمن أنهم كما وصفهم اهلل :عباد مكرمون ،ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
• وكتبه  :تؤمن أنها الكم اهلل ،وأن ما تضمنته حق.
• ورسله  :تؤمن أنهم صادقون ،وأنهم بلغوا لك ما أمرهم اهلل بتبليغه.
• ايلوم اآلخر  :تؤمن بيوم القيامة بما اشتمل عليه من اِلعث واحلساب واملزيان والرصاط واجلنة وانلار ،إىل غري ذلك مما صحت فيه انلصوص.
• وتؤمن بالقدر خريه ورشه  :تؤمن أن اهلل علم مقادير األشياء وأزمانها قبل إجيادها ،ثم أوجد ما سبق يف عمله أن يوجد ،فلك حمدث صادر عن
خريا اكن أو ًّ
علمه وقدرته وإرادتهً ،
رشا ،وتعلم أن ما أصابك لم يكن يلخطئك ،وما أخطئك لم يكن يلصيبك.
• فإن لم تكن تراه فإنه يراك  :فاستمر ىلع إحسان العبادة فإنه يراك.
• عن الساعة  :أي مَّت تقوم ،واملراد بها يوم القيامة.
• ما املسئول عنها بأعلم من السائل  :ال أعلم وقتها أنا وال أنت ،بل هو مما استأثر اهلل بعلمه.
• أماراتها  :عالماتها.
• ربتها  :سيدتها.
• احلفاة  :مجع حاف ،وهو غري املنتعل.
• العراة  :مجع اعر ،وهو من ال َشء ىلع جسده.
• العالة  :الفقراء.
• راعء الشاء  :بكرس الراء ،مجع رايع ،أي حراسها ،والشاء :مجع شاة.
• يتطاولون يف اِلنيان  :يتفاخرون يف تطويل اِلنيان ويتاكثرون به.
• فلبثت  :أقمت بعد انرصافه.
ً
• مليا  :بتشديد ايلاء ،زمانا.
• يعلمكم دينكم  :لكيات دينكم.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

بيان حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأنه جيلس مع أصحابه وجيلسون إيله ،وليس ينفرد ويرى نفسه فوقهم.
حتسني اثلياب واهليئة وانلظافة عند ادلخول ىلع الفضالء ،فإن جربيل أىت معلما للناس حباهل ومقاهل.
أن املالئكة -عليهم السالم -يمكن أن يتشلكوا بأشاكل غري أشاكل املالئكة.
الرفق بالسائل وإدناؤه ،يلتمكن من السؤال غري منقبض وال هائب.
األدب مع املعلم كما فعل جربيل -عليه السالم ،-حيث جلس أمام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جلسة املتأدب يلأخذ منه.
َُ
جواز اتلورية لقوهل( :يا حم َّمد) وهذه العبارة عبارة األعراب ،فيوري بها كأنه أعرايب،وإال فأهل املدن املتخلقون باألخالق الفاضلة ال ينادون
الرسول صىل اهلل عليه وسلم بمثل هذا
بيان اتلفاوت بني اإلسالم واإليمان واإلحسان.
َّ
أن اإليمان بأصول اإليمان الستة من مجلة اإليمان بالغيب.
َ
َّ
َّ
أن أراكن اإلسالم مخسة ،وأن أصول اإليمان ستة.
َّ
َّ
أنه عند اجتماع اإلسالم واإليمان يُفرس اإلسالم باألمور الظاهرة ،واإليمان باألمور اِلاطنة.
بيان ِّ
علو درجة اإلحسان.
أن األصل يف السائل عدم العلم ،وأن اجلهل هو اِلاعث ىلع السؤال.
ِّ َّ
َ
ِّ
فاألهم؛ ألنه بُدىء بالشهادتني يف تفسري اإلسالم ،وبدىء باإليمان باهلل يف تفسري اإليمان.
باألهم
اِلدء
سؤال العالم ما ال جيهله السائل ،يلعلمه السامع.
قول املسئول ل ِ َما ال يعلم :اهلل أعلم.
َّ
أن علم الساعة ِم َّما استأثر اهلل بعلمه.
بيان َشء من أمارات الساعة.
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املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،هً
اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه.رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش.فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،للعباد ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2003/م.األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة،1404ه1984/م.
-تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)4563( :
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َ َْ
ُْ َ
َ
ُ
َ ْ َ
َ
ِيل
م
ار
د
ق
م
ك
منهم
تكون
حَّت
ق
ل
اخل
ِن
م
ة
القيام
يوم
الشمس
ىن
تد
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ

ً ُْ َ
ُ
الشمس يوم القيامة من اخللق حَّت تكون منهم
احلديث :عن املقداد بن األسود -ريض اهلل عنه -مرفواع« :تدىن
َ
َ
كمقدار ِميل» .قال سليم بن اعمر الراوي عن املقداد :فواهلل ما أدري ما يعِّن بامليل ،أمسافة األرض أم امليل اذلي

تكتحل به العني؟ قال « :فيكون انلاس ىلع قدر أعماهلم يف العرق ،فمنهم من يكون إىل كعبيه ،ومنهم من يكون
ْ
ُ
ْ ُ
ً
إجلاما» .قال :وأشار رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
إىل ركبتيه ،ومنهم من يكون إىل ِحق َويْ ِه ،ومنهم من يُل ِج ُمه العرق
بيده إىل فيه.
ََْ ُ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :يعرق انلاس يوم القيامة حَّت يذهب
ُْ
ويل ِج ُم ُه ْم حَّت يبلغ آذانهم».
عرقهم يف األرض سبعني ذرااع،

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يُ ِّ
قرب اهلل -تبارك وتعاىل -الشمس يوم القيامة من املخلوقني حَّت تصري املسافة كمقدار أربعة آالف ذراع ،فيكون انلاس
ً
ً
صالحا وفسادا ،فمنهم من يصل العرق إىل كعبيه،
ىلع قدر أعماهلم؛ فاختالفهم يف ماكن العرق حبسب اختالفهم يف العمل
ً
إجلاما،
ومنهم من يصل إىل ركبتيه ،ومنهم من يصل إىل موضع معقد اإلزار منه ،ومنهم من يصل العرق إىل فيه وأذنيه فيلجمه
وذلك من شدة كرب يوم القيامة وأهواهلا.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرقاق  -اخلوف.
راوي احلديث :املقداد بن األسود -ريض اهلل عنه-
أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث املقداد -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم.
حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ُ
• تدىن  :تقرب.
• ميل  :هو عند العرب :مقدار مد اِلرص من األرض ،وتقديره :أربعة آالف ذراع.
• كعبيه  :الكعب :هو العظم اِلارز عند مفصل الساق مع القدم.
• ركبتيه  :الركبة :موصل أسفل الفخذ بأىلع الساق.
 : .هما معقد اإلزار ،واملراد ما حياذي ذلك املوضع من جنبيه.
• حقويه
• يلجمه  :يصل إىل فيه وأذنيه ،فيكون هل بمزنلة اللجام من احليوانات.
فوائد احلديث:
 .1انلاس يكونون يف الشدة يوم القيامة يف املوقف ىلع حسب أعماهلم.
 .2الرتغيب بأعمال اخلري ،والرتهيب من أعمال الرش.
 .3بيان أهوال يوم القيامة واتلحذير منها.
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املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :اثلانية.
صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4289( :
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حتاجت اجلنة وانلار ،فقالت انلار :أوثرت باملتكَبين ،واملتجَبين ،وقالت اجلنة :فما يل ال يدخلين إال
ضعفاء انلاس وسقطهم وغرتهم

ُ َُ َ
ُ
ً َ َ َّ
والمتَ َ
ك ِّربينُ ،
وانلار ،فقالت ُ
ُ
ج ِّربين،
انلار :أوثِرت بالمت
ت اجلنة
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :حتاج ِ
ُ
َ َ
ُ
ُ
أرحم بك َمن ُ
ُ
أشاء
وسق ُطهم و ِغ َّرتهم؟ قال اهلل للجنة :إنما أنت رمحيت
ضعفاء انلاس
وقالت اجلنة :فما يل ال يدخلِّن إال
ْ
ُ ِّ
ُ
انلار فال
من عبادي ،وقال للنار :إنما أنت عذايب أعذب بك َمن أشاء من عبادي ،وللك واحد ٍة منكما ِملؤها ،فأما
ْ
وي ْزوى ُ
َ
جلَه ،تقول :قَط قَط قَط ،فهنالك تمتلئَ ،
بعضها إىل بعض ،وال يظلم ُ
ُ
اهلل
يضع اهلل تبارك وتعاىل ِر
تمتلئ حَّت
ِ
َ ًْ
ُ َّ
فإن َ
اهلل يُنشئ هلا خلقا».
من خلقه أحدا ،وأما اجلنة

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
افتخرت انلار ىلع اجلنة بأنها حمل انتقام اهلل تعاىل من الطغاة واملتكربين واملجرمني اذلين عصوا اهلل وكذبوا رسله ،وأما اجلنة
ً
فإنها اشتكت لكون من يدخلها الضعفاء والفقراء وأهل املسكنة اغِلا ،بل هم متواضعون هلل خاضعون هل ،وهذا القول قاتله
ً
ً
ً
ً
اجلنة وانلار حقيقة ،وقد جعل اهلل هلما شعورا وتميزيا ،وعقال ونطقا ،واهلل ال يعجزه َشء.
ُ ِّ
ُ
ُ
أشاء من عبادي» ،وقال للنار« :إنما أنت عذايب أعذب بك َمن أشاء من
أرحم بك َمن
فقال اهلل للجنة« :إنما أنت رمحيت

عبادي» هذا هو حكم اهلل بينهما ،يعِّن :أن اهلل تعاىل خلق اجلنة لريحم بدخوهلا من شاء من عباده ،من يتفضل عليه وجيعله
َّ ً
مؤهال ذللك ،وأما انلار فخلقها ملن عصاه وكفر به وبرسله ،يعذبهم بها ،وذلك لكه ملكه يترصف فيه كيف يشاء ،ال يُسأل
عما يفعل وهم يُسألون ،ولكن ال يدخل انلار إال من استوجبها بعمله.

ثم قال« :وللك واحدة منكما ملؤها» وهذا وعد من اهلل تعاىل هلما بأن يمألهما بمن يسكنهما ،وقد جاء الطلب من انلار
َ ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ْ
َُ ُ َْ
َّ
َّ
ً
اجلن ِة وانلاس
رصحيا ،كما قال تعاىل{ :يوم نقول ِجلَهن َم ه ِل امتأل ِت َوتقول هل ِمن م ِز ٍ
يد}  ،وأقسم اهلل تعاىل يلمألن جهنم من ِ
أمجعني ،فاجلنة وانلار دار بِّن آدم واجلن بعد احلساب ،فمن آمن وعبد اهلل وحده ،واتبع رسله ،فمصريه إىل اجلنة ،ومن عىص

وكفر وتكرب فمصريه إىل انلار.
َ
ْ
وي ْزوى ُ
َ
جله ،تقول :قط قط قط ،فهنالك تمتلئَ ،
ُ
ُ
بعضها إىل بعض،
يضع اهلل تبارك وتعاىل ِر
تمتلئ حَّت
انلار فال
قال« :فأما
ِ ِ ِ
ِ
وال يظلم ُ
اهلل من خلقه أحدا» فانلار ال تمتلئ حَّت يضع اهلل تعاىل عليها رجله فتنضم وجيتمع بعضها إىل بعض ،وتتضايق
ً
ىلع من فيها ،وبذلك تمتلئ وال يظلم ربك أحدا .وجيب إثبات ا ِّلرجل هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف
ً
َ ًْ
ُ َّ
فإن َ
اهلل يُنشئ هلا خلقا» أما اجلنة فال تمتلئ حَّت خيلق اهلل تعاىل هلا خلقا آخرين ،فبهم تمتلئ.
وال تمثيل ،ثم قال« :وأما اجلنة
َ

َ

َ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ايلوم اآلخر  -تفسري قوهل -تعاىل( :-وتقول هل من مزيد)
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• ُحتاجت  :أظهرتا حجج اتلفضيل ،فلك واحدة تديع الفضل ىلع األخرى.
ْ
ختَ َص ْص ُ
ت.
• أوثرت ِ :ا
ِّ
• املتكربين  :املتعظمني بما ليس فيهم.
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ِّ
املتجربين  :املتسلطني ىلع اخللق بالقهر.
•
َ َ
• سقطهم  :ضعفاؤهم واملتحقرون منهم.
• ِغ َّرتهم  :اِلله الغافلون عن احلذق يف أمور ادلنيا.
َ
• قط  :يكفيِّن.
• يزوي  :يُضم بعضها إىل بعض فتجتمع وتلتيق ىلع من فيها.

فوائد احلديث:

 .1هذا احلديث ىلع ظاهره وأن اهلل تعاىل جعل يف انلار واجلنة تميزيا تدراكن به فتحاجتا واليلزم من هذا أن يكون ذلك اتلميزي فيهما ً
دائما.
 .2يف احلديث داللة ىلع اتساع اجلنة وانلار ،حبيث تسع لك من اكن ،ومن يكون إىل يوم القيامة ،وحتتاج إىل زيادة.
 .3إثبات الرجل هلل تعاىل ،وجاء يف رواية أخرى هلذا احلديث (القدم) ماكن (الرجل) ويه صفة هلل تعاىل حقيقة ىلع ما يليق بعظمته دون تأويلها
أو تشبيهها أو خوض يف تكييفها.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني اِلواب ،انلارش :دار الوطن
– الرياض.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.

الرقم املوحد)8313( :
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تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهلل ،ثم فارس فيفتحها اهلل ،ثم تغزون الروم فيفتحها اهلل ،ثم تغزون ادلجال
فيفتحه اهلل

ََ
َّ
انليب
احلديث :عن نافع بن عتبة -ريض اهلل عنه ،-قال :كنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف غزوة ،قال :فأىت
قوم من قبَل املغرب ،عليهم ثياب الصوف ،فوافقوه عند أَ َكمة ،فإنهم لَ ٌ
صىل اهلل عليه وسلمٌ -قيام ورسول اهلل -صىل
ِ
ُ
ََ
فقم بينهم وبينه ال يَغتالونه ،قال :ثم ُ
قلت :لعله نَ ِ ا
يج معهم ،فأتيتُهم
اهلل عليه وسلم -قاعد ،قال :فقالت يل نفيس :ائ ِتهم
َ
َ ُ ُّ
َ
فقمت بينهم وبينه ،قال :فحف ُ
ُ
ظت منه أربع لكمات أعدهن يف يدي ،قال« :تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهلل ،ثم فارس
ِ
َّ َّ
ادلجال فيفتحه اهلل» قال :فقال نافع :يا جابر ،ال نرى ادلجال
فيفتحها اهلل ،ثم تغزون الروم فيفتحها اهلل ،ثم تغزون
ُ
خيرج ،حَّت تفتح الروم.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حييك الصحايب نافع بن عتبة -ريض اهلل عنه -أنه اكن مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف غزوة ،فجاء ناس من ناحية
املغرب إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلبسون ثيابًا من الصوف ،واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جالسا ىلع ماكن مرتفع،

فوقفوا ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قاعد ،فقال نافع نلفسه :ال ترتك رسول اهلل بمفرده مع هؤالء الغرباء ،اذهب فكن
معهم حَّت ال يقتلوه وال يراهم أحد .ثم قال نلفسه :لعله يكون يتلكم معهم الكم رس ال يريد أن يطلع عليه أحد .فما اكن
ُ
منه إال أن ذهب فوقف بينهم وبينه -صىل اهلل عليه وسلم ،-قال نافع :فحف ُ
ظت من رسول اهلل أربع مجل أعدها ىلع يدي،
ِ
حيث أخرب -صىل اهلل عليه وسلم -أن املسلمني من بعده يقاتلون كفار العرب ،فيدخل العرب لكهم يف اإلسالم ،وتصري

اجلزيرة العربية لكها حتت حكم املسلمني ،ثم أخربهم أنهم يقاتلون الفرس فينترصون عليهم ،ويفتحون بالد فارس لكها،
ثم يقاتلون الروم فينترصون عليهم ،ويفتحون بالدهم ،ثم يقاتلون َّ
ادل َّجال فيجعله اهلل -تعاىل -مقهورا مغلوبا .ثم قال نافع
ُ
جلابر بن سمرة :يا جابر ،ال أظن ادلجال خيرج حَّت تفتح بالد الروم.
ولكها قد وقعت وبيق قتال ادلجال ،وهذا يكون بني يدي الساعة ،قريبا منها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت  -اجلهاد  -عالمات انلبوة.
راوي احلديث :نافع بن عتبة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين َاملفردات:
َ
• أكمة  :موضع يكون أشد ارتفااع مما حوهل.
• يَغتالونه  :يقتلونه غيلة ،وهو القتل ًّ
رسا.
• نيج  :من املناجاة ،وهو اتلحدث ىف خلوة عن انلاس.
• جزيرة العرب  :بالد العرب.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

شدة حمبة الصحابة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -وحرصهم عليه.
أدب الصحابة مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
جواز املناجاة والرس.
حرص الصحابة ىلع حفظ العلم اذلي يتلقونه من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
من عالمات الساعة :فتح جزيرة العرب وفارس والروم وخروج ادلجال ىلع الرتتيب املذكور.
إثبات أرشاط الساعة.
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 .7احلديث من عالمات انلبوة حيث وقع ما أخرب به -صىل اهلل عليه وسلم -من فتح جزيرة العرب وفارس والروم ،وسيخرج ادلجال ً
حتما كما
أخرب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
ا
تاج العروس من جواهر القاموس ،ا
امللقب بمرتىض َّ
الزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
حممد أبو الفيض
إكمال املعلم بفوائد مسلم ،عياض بن موىس ايلحصيب السبيت ،املحقق :حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة:
األوىل1419 ،ه1998 ،م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوتِ ،لنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.

الرقم املوحد)11219( :
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ٍّ
ُ ُ ُ َ
َْ
َ ْ
بد إال شط ُر شعري يف َرف يل،
توِّف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وما يف بي ِيت من يشء يأكله ذو ك ٍ
َ ْ َ
َ ُ
يلع ،ف ِلك ُت ُه ف َف ِ َ
لت منه حَّت طال َّ
ين
فأك

ُُُ ُ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :تُ ُو ِّ َ
يف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وما يف بييت من َشء يَأكله ذو
َ
َ
َ ٍّ
َ ْ ُ َ
فأك ُ
لت منه حَّت طال َّ
يلع ،فَ ِلكْتُ ُه َف َف َ
ِّن.
يل،
ف
ر
يف
عري
ش
ر
ط
ش
إال
بد
ك
ٍ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تويف وما يف بيتها إال شطر شعري ،ومعناهَ :شء من شعري ،كما
ً
فرسه الرتمذي ،فظلت تأكل من الشعري اذلي تركه -صىل اهلل عليه وسلم -زمنا ،فلما وزنته نفد ،وهذا ديلل ىلع استمرار

بركته -صىل اهلل عليه وسلم -يف ذلك الطعام القليل ،مع عدم الكيل ادلال ىلع اتلولك ،فالكيل عند املبايعة مطلوب من أجل
تعلق حق املتابعني ،أما الكيل عند اإلنفاق فغري مستحب.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ُ َ
بد  :شمل مجيع احليوان ،وعرب بالكبد عن احلياة؛ ألنه من األعضاء الرئيسية يف اجلسم.
• ذو ك ٍ
َ
َ
ً
• ش ْط ُر شعري َ :شء من شعري ،والشطر يطلق ىلع انلصف وما قاربه وليس مرادا هنا.
َّ ُّ
ٌ
خشب يُرفع عن األرض يوضع فيه ما يراد حفظه ،أو شبه طاق يف احلائط ،واألخري أقرب إىل املراد.
الرف :
•
ْ ُ
• ِلكتُه  :أخذت منه بالكيل واملقدار.
َ َ ََ
• فَ َ
فرغ ونفد.
ِّن: .
ِ
فوائد احلديث:

 .1إعراض انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ادلنيا وقد دانت هل اجلزيرة العربية ،ومع ذلك فلم يكن يف بيت أحب انلاس إيله إال هذا اليشء
اليسري من الشعري.
 .2استحباب االقتصاد يف انلفقة.
 .3من رزقه اهلل شيئًا ،أو أكرمه بكرامة ،أو لطف به يف أمر ،فعليه أن يشكر اهلل -تعاىل.-
 .4الكيل عند املبايعة مطلوب من أجل تعلق حق املتابعني ،أما الكيل عند اإلنفاق فغري مستحب؛ ألن اِلاعث عليه الشح ،وقد فِّن الشعري بعد
كيله؛ ألن كيله مناف للتسليم.
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املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف اِلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل:
  1397ـه 1977م ،الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه1987م.
رشح صحيح اِلخاري البن بطال ،املؤلف :ابن بطال أبو احلسن يلع بن خلف بن عبد امللك ،حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم ،دار النرش :مكتبة
الرشد  -السعودية ،الرياض ،الطبعة :اثلانية 1423 ،ـه2003 -م.
رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.
صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
صحيح اِلخاري ،املؤلف :حممد بن إسماعيل أبو عبداهلل اِلخاري اجلعيف ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،املؤلف :أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة:
اثلانية.1392 ،
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ُ ْ ََْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ً َ ْ َ ََْ َ
َ
ُ
َْ
َ ََ ُ
اجلزءِْ
ْ
َ
ً
ح ًدا ،فَ ِم ْن َذل َِك ُ
جعل اهلل الرمحة مائة جز ٍء ،فأمسك عِنده ت ِسعة وت ِس ِعني ،وأنزل يف األر ِض جزءا وا ِ
َ ْ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ
َََ َ
ََ ُ
ادلابة حاف َِرها عن َودلِها خشية أن ت ِصيبه
رتاح ُم اخلالئ ِق ،حَّت ترفع
ي

َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقولَ « :ج َع َل ُ
اهلل الرمحة مائة
َ
ُ ْ ََْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ً ْ َ َْ َ
َ ْ َ َ َّ ُ
ُ ًْ َ ً َ ْ َ َ
رت َ
َْ
ك اجل ُ ْز ِء يَ َ َ
ادلاباَة
اح ُم اخلَالئِ ُق ،حَّت ترفع
احدا ،ف ِمن ذل ِ
جزءٍ ،فأمسك ِعنده تِسعة َوتِس ِعني ،وأن َزل يف األر ِض جزءا و ِ
َ ََ َ ْ ََ َ َ ْ َ َ ْ ُ
ُ
دلها خشيَة أن ت ِصيبَه».
حا ِفرها عن و ِ
ََْ َ
ً
ُ
َّ
َ َ ِّ َ َ َ َ َ َ ُ َ
ً َْ
َ
َ
ِّ
َ
واإلنس واِلهائِ ِم والهوام ،ف ِبها يتعاطفون ،وبها
اجلن
هلل تعاىل مئة رمح ٍة ،أنزل
ويف رواية «إِن ِ
ِ
منها رمحة واحدة بني ِ
َ
َََ َُ َ
َ َْ ُ َ ْ ُ
ً َْ َ ُ َ َ َ
يوم القيَ َ
اد ُه َ
اهلل تعاىل ت ْس ًعا وت ْسع َ
دل َها ،وأَ َّخ َر ُ
ام ِة».
ني رمحة يرحم بِها ِعب
امحون ،وبِها تع ِطف
يرت
الوحش ىلع َو ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٌ
ُ
َّ
هلل تعاىل مئة رمح ٍة فمنها رمحة
وعن سلمان الفاريس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-إن ِ
ْ ٌ ْ ُ َ
ون يلَومِ القيَ َ
يَ َ َ َ
َُْ ََُْ ْ
ام ِة».
رتاح ُم بها اخللق بينهم ،وتِسع وتِسع ِ
ِ
َ
َ
ُ ُّ
َ
َ َ َ
َ َ
َ
اق َما بَ ْ َ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
ني َّ
ج َعل
الس َما ِء إىل األ ْر ِض ،ف
ات واأل ْرض مئة رمح ٍة لك رمح ٍة ِطب
ويف روايةِ « :إن اهلل تعاىل خلق يوم خلق السما َو ِ
َ ْ َ
ًََْ
َْ ُ
َ
َ ْ ُ
َ ْ
َّ ْ ُ ْ
ََ َ
الو َ ُ
َْ
اكن ُ
يوم القيام ِة أك َمل َها
ري َبع ُض َها َىلع َبع ٍض ،فإذا
والوحش والط
دلها،
ادلة ىلع و ِ
منها يف األر ِض رمحة فبها تع ِطف َ ِ
بِ َه ِذه الرمح ِة».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جعل اهلل -تبارك وتعاىل -الرمحة مائة جزء ،فأنزل رمحة يف ادلنيا وأمسك تسعة وتسعني يلوم القيامة ،فمن هذه الرمحة الواحدة
يرتاحم اخلالئق مجيعهم من اإلنس واجلن واِلهائم واهلوام؛ حَّت إن الفرس املعروفة باخلفة واتلنقل تتجنب أن يصل الرضر

إىل ودلها ،فرتفع حافرها خمافة أن تصيبه ،وبها تعطف الوحش ىلع ودلها ،وأخر اهلل -تبارك وتعاىل -تسعة وتسعني رمحة لريحم

بها عباده يوم القيامة.

احلديث اثلاين:

إن اهلل -تبارك وتعاىل -يوم خلق السموات واألرض خلق مائة رمحة ،لك رمحة تمأل ما بني السماء واألرض ،فجعل يف ادلنيا
واحدة ،تعطف بها الوادلة ىلع ودلها ،ويتعاطف بها احليوانات والطري بعضها ىلع بعض ،ثم يف يوم القيامة يكملها اهلل رب

العاملني بالتسعة والتسعني ،فإذا اكن ما حيصل لإلنسان من عظيم نعم اهلل -عز وجل -عليه يف هذه ادلار املبنية ىلع األكدار

بسبب رمحة واحدة ،فكيف الظن بمائة رمحة يف ادلار اآلخرة دار القرار واجلزاء.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرقاق  -الرجاء.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
سلمان الفاريس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-متفق عليه.
حديث سلمان -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• حافرها  :رجلها.
• اِلهائم  :مجع بهيمة ،ويه ذوات األربع من احليوانات.
• اهلوام  :مجع هامة ،ويه احلرشات.
• الوحش  :حيوان الرب.
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• طباق  :غشاء ،واملراد يمأل ذلك ما بني السماء واألرض من كربه و ِعظمه.

فوائد احلديث:

 .1الرمحة اليت جعلها اهلل يف قلوب عباده يه من خلقه ،واخلري اذلي أنزهل هلم هو من فضله ،ولك هذا جزء مما ادخره اهلل لعباده املؤمنني يوم
القيامة.
 .2عظم الرجاء والبشارة للمؤمنني ،فإذا اكن حيصل هلم برمحة واحدة خلقها هلم يف هذه ادلنيا لك هذا اتلعاطف بينهم ،ولك هذا اخلري هلم ،فكيف
بمائة رمحة يوم القيامة.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من املؤلفني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف العمار ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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جاء إبراهيم -صىل اهلل عليه وسلم -بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل ويه ترضعه ،حَّت وضعها عند ابليت،
عند دوحة فوق زمزم يف ألَع املسجد ،وليس بمكة يومئذ أحد ،وليس بها ماء

احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :جاء إبراهيم -صىل اهلل عليه وسلم -بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل
َ
ويه ترضعه ،حَّت وضعها عند اِليت ،عند د ْو َحة فوق زمزم يف أىلع املسجد ،وليس بمكة يومئذ أحد ،وليس بها ماء،
َ َّ
ً
وسقاء فيه ماء ،ثم قىف إبراهيم منطلقا ،فتبعته أم إسماعيل فقالت :يا
فوضعهما هناك ،ووضع عندهما ِج َرابا فيه تمرِ ،
إبراهيم ،أين تذهب وترتكنا بهذا الوادي اذلي ليس فيه أنيس وال َشء؟ فقالت هل ذلك ِمرارا ،وجعل ال يلتفت إيلها،
َ َ
قالت هل :آهلل أمرك بهذا؟ قال :نعم ،قالت :إذا ال يُضيِّ ُعنا؛ ثم رجعت ،فانطلق إبراهيم -صىل اهلل عليه وسلم -حَّت إذا
اكن عند اثلَّن َّية حيث ال يرونه ،استقبل بوجهه اِليت ،ثم داع بهؤالء َّ
ادل َع َوات ،فرفع يديه فقال{ :رب إين أسكنت من
ِ
ْ
َ
ذرييت بواد غري ِذي زر ٍع} حَّت بلغ {يشكرون} [إبراهيم .]37 :وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وترشب من ذلك
َ َ
ِّ َ
السقاء عطشت ،وعطش ابنها ،وجعلت تنظر إيله يتلوى -أو قال يتَل َّب ُط -فانطلقت كراهية أن
املاء ،حَّت إذا نفد ما يف
تنظر إيله ،فوجدت الصفا أقرب جبل يف األرض يليها ،فقامت عليه ،ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر
أحداَ .ف َه َب َط ْ
ت من الصفا حَّت إذا بلغت الوادي ،رفعت َط َر َف د ْرع َها ،ثم َ
سعت سيع اإلنسان املجهود حَّت جاوزت
ِ ِ
الوادي ،ثم أتت املروة فقامت عليها ،فنظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا ،ففعلت ذلك سبع مرات .قال ابن عباس

ريض اهلل عنهما :قال انليب صىل اهلل عليه وسلم« :فذللك سىع انلاس بينهما» ،فلما أرشفت ىلع املروة سمعت صوتا،
َ
فقالتَ :ص ْه -تريد نفسها -ثم ت َ َس َّم َع ْ
ت ،فسمعت أيضا ،فقالت :قد أسمعت إن اكن عندك غ َواث ،فإذا يه بامللك عند
ُ
َْ ُ
موضع زمزم ،فبحث بعقبه -أو قال جبناحه -حَّت ظهر املاء ،فجعلت حتَ ِّو ُض ُه وتقول بيدها هكذا ،وجعلت تغ ِرف من
َْ ُ
َْ ُ
املاء يف ِسقائها وهو يفور بعد ما تغ ِرف .ويف رواية :بقدر ما تغ ِرف .قال ابن عباس -ريض اهلل عنهما :-قال انليب -صىل
َْ ُ
َ
اهلل عليه وسلم« :-رحم اهلل أم إسماعيل لو تركت زمزم  -أو قال لو لم تغ ِرف من املاء  -لاكنت زمزم عيْ ًنا َم ِعينًا» قال:
َّ َ
فرشبت وأرضعت ودلها ،فقال هلا امللك :ال ختافوا الضيْ َعة فإن هاهنا بيتا هلل يبنيه هذا الغالم وأبوه ،وإن اهلل ال يضيع
َ
أهله ،واكن اِليت مرتفعا من األرض اك َّلرابِيَ ِة ،تأتيه السيول ،فتأخذ عن يمينه وعن شماهل ،فاكنت كذلك حَّت مرت
ً
بهم ُر ْف َق ٌة ِم ْن ُج ْر ُهم ،أو أهل بيت من ُج ْر ُهم مقبلني من طريق َك َد َ
اء ،فزنلوا يف أسفل مكة؛ فرأوا طائرا اعئِفا ،فقالوا:
َ
ا
ْ
إن هذا الطائر يلدور ىلع ماء ،لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء .فأرسلوا َج ِر ًّيا أ ْو َج ِر َّيني ،فإذا هم باملاء .فرجعوا فأخربوهم؛
فأقبلوا وأم إسماعيل عند املاء ،فقالوا :أتأذنني نلا أن نزنل عندك؟ قالت :نعم ،ولكن ال حق لكم يف املاء ،قالوا :نعم.
َ َْ
قال ابن عباس :قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-فألىف ذلك أم إسماعيل ،ويه حتب األنس» فزنلوا ،فأرسلوا إىل أهلهم
َ
ب الغالم وتعلم العربية منهم ،وأنفسهم وأعجبهم حني َش َّ
وش َّ
ب ،فلما أدرك
فزنلوا معهم ،حَّت إذا اكنوا بها أهل أبيات،
زوجوه امرأ ة منهم :وماتت أم إسماعيل ،فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته ،فلم جيد إسماعيل؛ فسأل
امرأته عنه فقالت :خرج يبتيغ نلا  -ويف رواية :يصيد نلا  -ثم سأهلا عن عيشهم وهيئتهم ،فقالت :حنن برش ،حنن يف
َ َ
ضيق وشدة؛ وشكت إيله ،قال :فإذا جاء زوجك اقريئ عليه السالم ،وقويل هل يغري عتَبَة بابه .فلما جاء إسماعيل كأنه

آنس شيئا ،فقال :هل جاءكم من أحد؟ قالت :نعم ،جاءنا شيخ كذا وكذا ،فسأنلا عنك فأخربته ،فسألِّن :كيف عيشنا،
َ َ
ْ
فأخربته أنا يف َجهد وشدة .قال :فهل أوصاك بيشء؟ قالت :نعم ،أمرين أن أقرأ عليك السالم ،ويقول :غري عتَبَة بابك،
ْ
قال :ذاك أيب وقد أمرين أن أفارقك! احل َ ِيق بأهلك .فطلقها وتزوج منهم أخرى ،فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اهلل ،ثم
أتاهم بعد فلم جيده ،فدخل ىلع امرأته فسأل عنه .قالت :خرج يبتيغ نلا قال :كيف أنتم؟ وسأهلا عن عيشهم وهيئتهم،
فقالت :حنن خبري َ
وس َعة ،وأثنت ىلع اهلل .فقال :ما طعامكم؟ قالت :اللحم ،قال :فما رشابكم؟ قالت :املاء ،قال :امهلل
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بارك هلم يف اللحم واملاء .قال انليب  -صىل اهلل عليه وسلم :ولم يكن هلم يومئذ َح ا
ب ،ولو اكن هلم داع هلم فيه ،قال:

فهما ال خيلو عليهما أحد بغري مكة إال لم يوافقاه.

ويف رواية :فجا ء فقال :أين إسماعيل؟ فقالت امرأته :ذهب يصيد؛ فقالت امرأته :أال تزنل ،فتطعم وترشب؟ قال :وما

طعامكم وما رشابكم؟ قالت :طعامنا اللحم ورشابنا املاء ،قال :امهلل بارك هلم يف طعامهم ورشابهم .قال :فقال أبو
ُ َ ِّ ُ َ َ
َ ْ
ت عتَبَة بابه.
القاسم  -صىل اهلل عليه وسلم :بركة دعوة إبراهيم .قال :فإذا جاء زوجك فاق َر ِيئ عليه السالم ُم ِر ِي ِه يثب
فلما جاء إسماعيل قال :هل أتاكم من أحد؟ قالت :نعم ،أتانا شيخ حسن اهليئة ،وأثنت عليه ،فسألِّن عنك فأخربته،
ُ َ ِّ َ َ َ
ت عتَبَة
فسألِّن كيف عيشنا فأخربته أنا خبري .قال :فأوصاك بيشء؟ قالت :نعم ،يقرأ عليك السالم ويأمرك أن تثب
َْ ًَْ
ُْ َ
بابك .قال :ذاك أيب ،وأنت َ
ربي نبال
ي
وإسماعيل
ذلك
بعد
جاء
ثم
اهلل،
شاء
ما
عنهم
ِلث
ثم
ك.
ك
العتَبة ،أمرين أن أم ِس
ِ
َ
هل حتت د ْو َح ٍة قريبا من زمزم ،فلما رآه قام إيله ،فصنعا كما يصنع الوادل بالودل والودل بالوادل .قال :يا إسماعيل ،إن اهلل
أمرين بأمر ،قال :فاصنع ما أمرك ربك؟ قالَ :وتُع ُ
ين ِِّن ،قال :وأعينك ،قال :فإن اهلل أمرين أن أبِّن بيتا هاهنا ،وأشار إىل
ِ
َ
أك َمة مرتفعة ىلع ما حوهلا ،فعند ذلك رفع القواعد من اِليت ،فجعل إسماعيل يأيت باحلجارة وإبراهيم يبِّن حَّت إذا
ََ ْ
ارتفع اِلناء ،جاء بهذا احلجر فوضعه هل فقام عليه ،وهو يبِّن وإسماعيل يناوهل احلجارة وهما يقوالن{ :ربنا تق َّبل منا
إنك أنت السميع العليم} [اِلقرة.]127 :
ٌ
َ
َّ
َ
َّ
َّ
ويف رواية :إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ،معهم شنة فيها ماء ،فجعلت أم إسماعيل ترشب من الشنة ف َي ِد ُّر
ِلنها ىلع صبيها ،حَّت قدم مكة ،فوضعها حتت َد ْو َحة ،ثم رجع إبراهيم إىل أهله ،فاتبعته أم إسماعيل حَّت ملا بلغوا َك َد َ
اء
َّ َّ
ْ
ْ
ُ
وجعلت ترشب من الشنة ويدر
فرجعت
رضيت باهلل،
نادته من ورائه :يا إبراهيم إىل من ترتكنا؟ قال :إىل اهلل ،قالت:

ِلنها ىلع صبيها ،حَّت ملا فِّن املاء قا لت :لو ذهبت فنظرت لعيل أحس أحدا .قال :فذهبت فصعدت الصفا ،فنظرت

ونظرت هل حتس أحدا ،فلم حتس أحدا ،فلما بلغت الوادي سعت ،وأتت املروة ،وفعلت ذلك أشواطا ،ثم قالت :لو
ْ َ ُ
ُ َ
ذهبت فنظرت ما فعل الصيب ،فذهبت فنظرت فإذا هو ىلع حاهل ،كأنه يَنشغ للموت ،فلم ت ِق َّرها نفسها فقالت :لو ذهبت
فنظرت لعيل أحس أحدا ،فذهبت فصعدت الصفا ،فنظرت ونظرت فلم حتس أحدا ،حَّت أتمت سبعا ،ثم قالت :لو
َ ْ ْ
ذهبت فنظرت ما فعل ،فإذا يه بصوت ،فقالت :أ ِغث إن اكن عندك خري ،فإذا جربيل فقال بِع ِق ِب ِه هكذا ،وغمز بِع ِق ِب ِه
َْ
ىلع األرض ،فانبثق املاء فدهشت أم إسماعيل ،فجعلت حت ِف ُن  ...وذكر احلديث بطوهل".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :جاء إبراهيم -صىل اهلل عليه وسلم -بأم إسماعيل هاجر القبطية -اليت وهبها ملك
مرص لزوجته سارة -وبابنها إسماعيل ويه ترضعه ،حَّت وضعها عند الكعبة ،عند شجرة كبرية ثابتة فوق زمزم يف أىلع

اإلنس ،وليس بها ماء فوضعهما هناك ،ووضع عندهما واعء من جدل فيه تمر ،وسقاء
املسجد ،وليس بمكة يومئذ أحد من ِ
ا
ً
فيه ماء ،ثم وىل منطلقا إىل الشام ،فتبعته أم إسماعيل فقالت :يا إبراهيم أين تذهب وترتكنا بهذا الوادي اذلي ليس فيه أنيس
ً
مرارا ،وال يلتفت إيلها ،وانرصف إىل طريقه ،فقالت هل :آهلل أمرك بهذا؟ قال :نعم
وال َشء مما يؤلك ويرشب؟ فقالت هل ذلك
ً
قالت :إذا ال يضيعنا.
ثم رجعت إىل ابنها؛ فانطلق إبراهيم -صىل اهلل عليه وسلم -حَّت إذا اكن عند اثلَّنِ َّية عند احلجون حيث ال يرونه استقبل
بوجهه موضع اِليت ،ثم داع بهؤالء ادلعوات فرفع يديه فقال( :رب إين أسكنت من ذرييت) بعضهم (بواد غري ذي زرع) وهو
مكة ،وكونها كذلك يلتم اتلفرغ فيها للعبادة( ،عند بيتك املحرم) اذلي حرم عنده الصيد وقطع الشجر واملقاتلة (ربنا يلقيموا
ً
الصالة) بمكة (فاجعل أفئدة من انلاس) أي :قلوبهم (تهوي) أي :ترسع (إيلهم) شوقا (وارزقهم من اثلمرات لعلهم

يشكرون) نعمتك ،وقد استجاب اهلل داعءه.

354

وجعلت أم إسماعيل ترضعه ،وترشب من ذلك املاء ،وتأكل من ذلك اثلمر؛ حَّت إذا نفد وانتىه ما يف السقاء من املاء؛ عطشت
وعطش ابنها ،وجعلت تنظر إيله يتلوى أو ا
يتمرغ ويرضب بنفسه األرض فانطلقت كراهية أن تنظر إيله وهو كذلك ،فوجدت
ً
الصفا أقرب جبل إيلها يف األرض؛ فقامت عليه ،ثم استقبلت مكة تنظر هل ترى أحدا؟ فلما بلغت الوادي املسيل وفيه

اَنفاض امتنع به رؤيتها لودلها فخافت عليه فأرسعت وسعت سيع اذلي أصابته املشقة ،وأتت املروة أي :بعد تركها السيع
ً
ً
وعودها لعادتها قبل وصوهلا الوادي ،فنظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا ،ففعلت ذلك سبع مرات ،قال ابن عباس -ريض اهلل
ً
عنهما :-قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-فذللك سىع انلاس بينهما» ،فلما أرشفت ىلع املروة سمعت صوتا ،فقالت نلفسها:
ً
اسكيت ،تريد من نفسها اإلنصات ،ثم َّ
تسمعت فسمعت أيضا ،فقالت :قد أسمعت فاغثِّن .فإذا يه بامللك جربيل عند موضع
زمزم ،فبحث بعقبه أي مؤخر قدمه- ،أو قال جبناحه -حَّت ظهر املاء ،فجعلت جتعله مثل احلوض ،وجعلت تغرف من املاء

يف سقائها وهو ينبع بشدة بعد ما تغرف -ويف رواية :بقدر ما تغرف -قال ابن عباس -ريض اهلل عنهما :-قال انليب -صىل اهلل
ً
جاريا ىلع ظاهر األرض.
عليه وسلم :-رحم اهلل أم إسماعيل لو لم تغرف من املاء لاكنت زمزم عينًا معينًا .يعِّن
قال :فرشبت وأرضعت ودلها ،فقال هلا امللك :ال ختافوا اهلالك؛ فإن هاهنا بيتًا هلل يبنيه هذا الغالم وأبوه ،وإن اهلل ال يضيع
ً
مرتفعا من األرض اكلرابية ،تأتيه السيول ،فتأخذ عن يمينه وعن شماهل؛ فال تغرقه السيول ،فاكنت
أهله ،واكن موضع اِليت
َ
كذلك حَّت مرت بهم رفقة من قبيلة ُج ْرهم ،مقبلني من طريق ك َداء ،فزنلوا يف أسفل مكة؛ فرأوا ً
طائرا حيوم يف اجلو ،فقالوا:
ً
إن هذا الطائر يلدور ىلع ماء ،لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء؛ فأرسلوا رسوال أو رسولني يستطلعان ،فإذا هم باملاء فرجعا

فأخربوهم فأقبلوا ،وأم إسماعيل عند املاء فقالوا :أتأذنني نلا أن نزنل عندك؟ قالت :نعم ولكن الحق لكم يف املاء .أي :بل

احلق فيه خمتص يب ،فإن شئت منحت وإن شئت منعت .قالوا :نعم ،فوافق ذلك أم إسماعيل ،ويه حتب األنس وتكره الوحشة.
ا
وشب إسماعيل ،وتعلم العربية منهم ،و كرثت رغبتهم
فزنلوا فأرسلوا إىل أهليهم فجاءوا فزنلوا معهم؛ حَّت اجتمعوا وكرثوا

فيه ،وأعجبهم حَّت كرب ونشأ ،فلما بلغ احلُلم زوجوه امرأة منهم ،وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل
ً
يتفقد حال ما تركه؛ فلم جيد إسماعيل فسأل امرأته عنه أين هو؟ فقالت :خرج يطلب نلا رزقا بالصيد ،ثم سأهلا عن عيشهم
من الطعام والرشاب وعن حاتلهم؟ فقالت :حنن ب ٍّ
رش ،ويف ضيق من املعاش وشدة منه ،وشكت إيله.
ِ
فلما رأى مزيد اتلربم وشدة الضجر مما ابتالها اهلل -تعاىل -به زيادة يف ادلرجات خيش أن يرسي حاهلا إىل ودله فيقع يف مثل

حاهلا فأمره بفراقها ،فقال إبراهيم :فإذا جاء زوجك أبلغيه ساليم ،وقويل هل يغري عتبة بابه .كناية عن طالق امرأته؛ ألن املرأة
ً
تالزم اِليت كمالزمة العتبة للبيت ،فلما جاء إسماعيل من صيده كأنه أحس شيئا؛ فقال :هل جاءكم من أحد؟ قالت:
نعم جاءنا شيخ موصوف بكذا؛ فسأنلا عنك فأخربته فسألِّن كيف عيشنا؟ فأخربته أنا يف مشقة وشدة ،قال :فهل أوصاك

ذاك أيب وقد أمرين بتغيري عتبة اِلاب :أن
بيشء؟ قالت :نعم أمرين أن أقرأ عليك السالم ،ويقول لك غري عتبة بابك .قالِ :
أفارقك ،احليق بأهلك .وهو من كنايات الطالق ،لكنه رصح به بقوهل فطلقها ،وتزوج منهم امرأة أخرى.

فلبث إبراهيم ما شاء اهلل ثم أتاهم بعد ذلك فلم جيد إسماعيل؛ فدخل ىلع امرأته؛ فسأل عنه .قالت :خرج يبتيغ نلا -ويف
رواية فقالت امرأته :أال تزنل فتطعم وترشب -قال :كيف أنتم؟ وسأهلا عن عيشهم وحاهلم فقالت :حنن خبري َ
وسعة .ومحدت

اهلل -تعاىل .-فقال :ما طعامكم؟ قالت اللحم .قال :فما رشابكم .قالت :ماء زمزم أوهو وغريه من بايق املياه كماء مطر .فقال:
امهلل بارك هلم يف اللحم واملاء .قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ولم يكن هلم يومئذ أي نوع من احلبوب ،ولو اكن هلم داع

هلم فيه؛ تلعمه الربكة بداعئه.

قال ابن عباس -ريض اهلل عنه :-فهما ال خيلو عليهما أحد بغري مكة إال لم يوافقاه مزاجه ،ويشتيك من بطنه .قال إبراهيم:
ً
ُ
ومريه ِّ
يثبت عتبة بابه ،فلما جاء إسماعيل من الصيد كأنه أحس شيئا -
فإذا جاء زوجك من الصيد ،فاقريئ عليه السالمِ ،
كما جاء يف رواية وجد ريح أبيه -فقال :هل أتاكم من أحد؟ قالت :نعم ،شيخ حسن اهليئة ،وأثنت عليه ذاكرة بعض أوصاف
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ا
فأوصاك بيشء؟ قالت :نعم ،يقرأ عليك السالم
كماهل ،فسألِّن عنك فأخربته ،فسألِّن كيف عيشنا؟ فأخربته أنا خبري .قال:
ِ
ويأمرك أن تثبت عتبة بابك .قال :ذاك أيب ،وأنت العتبة ،أمرين أن أديم عصمتك.
ُ ِّ
ثم ِلث إبراهيم عنهم ما شاء اهلل ،ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يصلح سهما قبل أن يركب فيه نصله وهو حتت شجرة بقرب
زمزم ،فلما رآه قام إيله ،فصنعا كما يصنع الوادل بالودل والودل بالوادل من العناق واملصافحة.

قال إبراهيم :يا إسماعيل إن اهلل -تعاىل -أمرين بأمر .قال :فاصنع ما أمرك ربك .قال وتعينِّن؟ قال :وأعينك .قال :فإن اهلل -
تعاىل -أمرين أن أبِّن ً
بيتا ها هنا ،وأشار بقوهل ها هنا إىل تل ،وقيل رشفة مرتفعة ىلع ما حوهلا من األرض ،واكنت السيول ال

تعلوها ،فعند ذلك رفع إبراهيم األساس من اِليت ،ورفع اِلناء عليها ،فجعل إسماعيل يأيت باحلجارة ،وإبراهيم ىلع املقام

يزنل منه ألخذ احلجر من إسماعيل ،ثم يعلو به فيضعه حمله من اِلناء ،حَّت إذا ارتفع اِلناء جاء حبجر املقام؛ فلما بلغ املوضع
ً
اذلي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه ،وأخذ املقام فجعله الصقا باِليت ،اكن يبِّن وإسماعيل يناوهل احلجارة وهما يقوالن
(ربنا تقبل منا) بناء اِليت (إنك أنت السميع) دلاعئنا (العليم) ببناء اِليت.

ويف قوهل (تعلم العربية) ديلل قوي ىلع قدم اللغة العربية ،وأنها قبل إبراهيم -عليه السالم -لكن إسماعيل أول من نطق
باللغة العربية املبينة ،كما يف احلديث "أول من فتق لسانه بالعربية املبينة إسماعيل وهو ابن أربع عرشة سنة" .رواه الشريازي

يف األلقاب وصححه الشيخ األِلاين.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرب  -ماء زمزم  -األدعية واألذاكر  -العرشة  -األخالق الفاضلة  -الفضائل واملناقب.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بأم إسماعيل  :اسمها َ
هاجر ،ويه قبطية وهبها لسارة ملك مرص اذلي أراد سارة فحفظها اهلل -تعاىل -منه.
• ادلوحة  :الشجرة الكبرية.
• اِليت  :الكعبة.
• جرابًا  :واعء من اجلدل.
الس َق ُ
اء  :إناء يكون للماء واللَب.
• ِ
َ َّ َ َّ
• قىف  :وىل وذهب.
• اثلَّنِ َّية  :الطريق يف اجلبل واكنت عند احلجون.
َ َ
• يتَل َّبط  :يتمرغ ويرضب بنفسه األرض.
َ
• أك َمة  :تل ،وقيل :رشفة اكلرابية وهو :ما اجتمع من احلجارة يف ماكن مرتفع واحد.
ِّ َّ
• الشنة  :يه اجلدلة اِلايلة ،واملراد هنا السقاء.
ِّ َ
يغري عتَبَة بابه  :كناية عن طالق امرأته ،وكىن عن املرأة بعتبة اِلاب ملا فيها من حفظ اِلاب وصون ما يف داخله وكونها حمل الوطء.
•
َْ َ ُ َْ
َ
• ينشغ  :يشهق.
• زمزم  :يه اِلرئ املباركة املشهورة ،تقع جنوب رشق الكعبة.
• أرشفت  :علت.
• ا
يدر ِلنها  :يكرث.
َ
• ك َداء  :العقبة الصغرى بأىلع مكة.
• فبحث بعقبه  :حفر بمؤخرة قدمه.
َْ
• حت ِفن  :تمأل كفها.
• درعها  :قميصها.
ْ
اجلَر اي  :ا
الرسول.
• ِ
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ْ
َجهد  :مشقة.
ْ
املجهود  :اذلي أصابه اجل َهد أي املشقة.
صه  :اسكيت.
ُ
ُ
حتَ ِّو ُضه  :جتعله مثل احلوض.
ِّ
يَ ْربي َنبْ ًال  :يُصلح ً
سهما قبل أن يركب فيه نصله وريشه.
ِ
ِ
َ
ً
ً
عيْنًا َم ِعينًا  :ظاهرا جاريا ىلع وجه األرض.
َّ َ
الضيْ َعة  :اهلالك.
ُ
ُج ْره ٍم  :قبيلة قحطانية ،هاجرت من ايلمن إىل احلجاز ،وسكنت مكة.
ً
ً
طائرا اعئِفا  :اذلي حيوم ىلع املاء ويرتدد وال يميض عنه.
َْ
ُ
ْ
َ
أنفسهم  :من انلفاسة واجلودة ،أي :كرثت رغبتهم فيه.
َْ
ألىف  :وجد.
َش َّ
ب  :كرب ونشأ.
أدرك  :بلغ احللم.
يطالع تركته  :يتفقد حال ما تركه.
آنس  :ا
أحس.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

استحباب استقبال القبلة حال ادلاعء؛ فقد استقبل إبراهيم -عليه السالم -اِليت وداع.
واإلعراض عن أعراض ادلنيا فإنها حينئذ تنقاد هل.
يف قوهل (ربنا يلقيموا الصالة) حتريض للمقيم بمكة ىلع عبادة املوىلِ ،
احلث ىلع اتلولك ىلع اهلل واتلرضع إيله ،ومن تولك ىلع اهلل كفاه ،ومن فوض إيله أمره وقاه.
مبادرة األنبياء لطاعة ربهم ،واتلضحية من أجل مرضاته بأوالدهم وأزواجهم.
أن ماء زمزم طعام طعم؛ حيث اكن طعام أم إسماعيل وابنها.
فيه بيان للحكمة من السيع يف مناسك احلج.
شدة فراسة العرب؛ حيث استدلوا ىلع وجود املاء بتعاقب الطري ىلع ماكنه.
يف قوهل (تعلم العربية) ديلل قوي ىلع قدم اللغة العربية.
فيه استحباب مفارقة من ال صرب هلا عند تعاور الشدائد.
فيه بر الوادل وتنفيذ أمره واملسارعة إيله.
وقوع الطالق بالكناية يعِّن باللفظ غري الرصيح لقول إبراهيم يغري عتبة بابه ،وفرسها إسماعيل بالطالق.
كراهية اتلضجر من حال العيش ،واستحباب شكر املنعم ىلع لك حال.
مسئويلة الوادل عن أوالده وتفقده هلم.
من أسايلب ادلعوة الكناية.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،الطبعة األوىل ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق)،
1422ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،بريوت.
تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،الطبعة األوىل ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم.
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جاء جَبيل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال :ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال :من أفضل املسلمني

َ ُّ َ
احلديث :عن رفاعة بن رافع الزريق -ريض اهلل عنه -قال :جاء جربيل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال :ما ت ُعدون
أهل بدر فيكم؟ قال« :من أفضل املسلمني» أو لكمة حنوها .قال :وكذلك من شهد بدرا من املالئكة.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا الصحايب اجلليل رفاعة ريض اهلل عنه أن جربيل عليه السالم أىت انليب صىل اهلل عليه وسلم فقال هل :ما مزنلة اذلين

شهدوا اجلهاد يف غزوة بدر ،وقد نرص اهلل نبيه واملؤمنني اذلين اكنوا معه فيها نرصا مؤزرا فقال صىل هلل عليه وسلم :هم من

أفضل املسلمني عندنا ،فرد جربيل عليه السالم :وأيضا اذلين حرضوها وقاتلوا من املالئكة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :رفاعة بن رافع الزريق -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• بدر  :اسم ماكن بني مكة واملدينة اكن فيه وقعة بني املسلمني واملرشكني.
فوائد احلديث:

ً
 .1عظيم فضل أهل بدر ،وعدتهم ثالث مائة وثالثة عرش رجال.
 .2فضل املالئكة اذلين شهدوا بدرا وأنهم قاتلوا بها.
 .3بيان ما لغزوة بدر من األهمية ونرصة اهلل نبيه صىل اهلل عليه وسلم واملؤمنني وكرس شوكة املرشكني يف هذه الغزوة.
 .4أن املالئكة تقاتل مع املؤمنني وتثبت أقدامهم يف قتاهلم ضد أعداء اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل اِلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة،الطبعة األوىل1422 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد اهلروي القاري -دار الفكر ،بريوت – ِلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح /عمر بن يلع بن امللقن -املحقق :دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث -دار انلوادر ،دمشق – سوريا -الطبعةاألوىل  1429 ،ـه 2008 -م.

الرقم املوحد)4925( :

358

جاء حَب من األحبار إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا حممد ،إنا جند أن اهلل جيعل السماوات
لَع إصبع ،واألرضني لَع إصبع

احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال" :جاء َح ْ ٌ
رب من األحبار إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا
َ
ْ
واأل َر َض َ
ني ىلع إ ْصبَع ،والشجر ىلع إ ْصبَع ،واملاء ىلع إ ْصبَعَ َّ ،
والرثى ىلع
حممد ،إنا جند أن اهلل جيعل السماوات ىلع إِصبَ ٍع،
ِ ٍ
ِ ٍ
ِ ٍ
ََ ْ ََ َ َ ْ ً
ْ
ْ
اجذ ُه تص ِديقا لقول
إِصبَ ٍع ،وسائر اخللق ىلع ِإصبَ ٍع ،فيقول :أنا
امللك ،فضحك انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حَّت بدت نو ِ
َ
َْ
يعا َقبْ َضتُ ُه يَ ْو َم الْقيَ َ
األ ْر ُض َمج ً
(و َما َق َد ُروا َّ َ
احلرب ،ثم قرأَ :
ام ِة).
اّلل َح َّق قد ِرهِ َو
ِ
ِ
َ ُ
ْ
ويف رواية ملسلم" :واجلبال والشجر ىلع ِإصبَ ٍع ،ثم ي ُه ُّزه َّن فيقول :أنا امللك ،أنا اهلل".
ْ
ْ
ويف رواية للبخاري" :جيعل السماوات ىلع إ ْصبَع ،واملاء َّ َ
والرثى ىلع ِإصبَ ٍع ،وسائر اخللق ىلع ِإص َب ٍع".
ِ ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أن رجال من علماء ايلهود جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وذكر هل أنهم جيدون يف
كتبهم أن اهلل -سبحانه -يوم القيامة جيعل السموات ىلع إصبع ،واألرضني ىلع إصبع ،والشجر ىلع إصبع ،والرثى ىلع إصبع،
ويف رواية :واملاء ىلع إصبع ،وسائر املخلوقات ىلع إصبع ،من أصابعه -جل وعال ،-ويه مخسة كما يف الروايات الصحيحة،

وليست كأصابع املخلوقني ،وأنه يظهر شيئا من قدرته وعظمته عزوجل فيهزهن ويعلن ملكه احلقييق ،وكمال ترصفه املطلق

وألوهيته احلقة.
َ َ َ َ ُ َّ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ
مجيعا
فضحك انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حَّت بدت نواجذه تصديقا لقول احلرب ،ثم قرأ{ :وما قدروا اّلل حق قد ِرهِ واألرض ِ
َقبْ َضتُ ُه يَ ْو َم الْقيَ َ
ام ِة}.
ِ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري  -بدء اخللق.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
وكرسها أحد أحبار ايلهود ،وهو العالم ،ألنه اعرف بتحبري الالكم وحتسينه وملا يبَق هل من أثر علومه يف قلوب انلاس.
• حرب  :بفتح احلاء
ِ
ا ُ ا
• ىلع ْ
إصبَع  :واحد األصابع يذكر ويؤنث.
ا
انلدي ولعل املراد به هنا األرض.
• الرثى  :الرتاب
ٌ
ٌ
• الشجر  :ما هل ساق صلب اكنلخل وغريه.
• وسائر اخللق  :باقيهم.
ناجذ ويه :أقىص األرضاس ،وقيل :األنياب ،وقيل :ما بني األسنان واألرضاس ،وقيل :يه الضواحك.
• نواجذه  :مجع ِ
• ا
يهزهن  :هز اليشء حتريكه أي :حيركهن.
ً
ٌ
ٌ
• كخردلة  :يه حبة صغرية جدا.
ِّ
• اجلباارون  :مجع جباار وهو العاين املتسلط.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

بيان عظمة اهلل سبحانه وصغر املخلوقات بالنسبة إيله.
ِّ
أن من أرشك به سبحانه لم يُقدره حق قدره.
إثبات ايلدين واألصابع وايلمني والشمال والكف والقبضة هلل -سبحانه -ىلع ما يليق به.
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
ٌ
َ
ِّ
كروها ولم حيرفوها.
أن هذه العلوم اجلليلة اليت يف اتلوراة باقية عند ايلهود اذلين يف زمن الرسول -صىل اّلل علي ِه وسلم -لم ين ِ
ا
ملك لغريه.
تفرد اهلل سبحانه بامللك وزوال لك ٍ
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ً

.6
.7
.8
.9
.10

اتفاق ايلهودية واإلسالم يف إثبات األصابع هلل ىلع وجه يليق جبالهل.
الضحك لسبب ال ينايف األدب.
وجوب قبول احلق مهما اكن مصدره.
إثبات اسمني من أسماء اهلل وهما :امللك ،واهلل ،ويتضمنان صفتني هما امللك واأللوهية.
إثبات صفة القول هلل -تبارك وتعاىل.-

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص 252ت :د .دغش العجيم  -مكتبة أهل األثر  ،الطبعة اخلامسة 1435 ،ه.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،ت :حممد بن أمحد سيد  ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ،دار العاصمة  ،الطبعة األوىل 1422ه.
صحيح اِلخاري ،ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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َْ َ
َ ْ َ َ َّ
جاء رجل إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من أهل جن ٍد ثائ ُِر الرأس نسمع د ِوي صوته ،وال نفقه ما
ََ
َ
يقول ،حَّت دنا من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فإذا هو يسأل عن اإلسالم

َْ
احلديث :عن طلحة بن عبيد اهلل -ريض اهلل عنه -قال :جاء رجل إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من أهل جن ٍد
َ
َ
ََ
َ
ثائِ ُر الرأس ن ْس َمع د ِو َّي صوته ،وال نفقه ما يقول ،حَّت دنا من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فإذا هو يَسأل عن
َّ
َ َ
َّ َ ْ ُ ُ
ريه َّن؟ قال« :ال ،إال
وات يف ايلوم والليلة» قال :هل يلع غ
اإلسالم ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-مخس صل ٍ
َ َ
َ َّ َّ َ
يلع َغ ْ ُ
ع» فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-وصيام شهر رمضان» قال :هل َّ
ريه؟ قال« :ال ،إال أن ت َّط َّوع»
أن تطو
َ َّ َّ َ َ ْ
َّ َ ْ ُ َ
ُ
َ
َ
قال :وذكر هل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الزاكة ،فقال :هل يلع غريها؟ قال« :ال ،إال أن تطوع» فأدبر الرجل وهو
َ
ََْ
ُْ
َ
يقول :واهلل ال أزيد ىلع هذا وال أنقص منه ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أفلح إن َصدق».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من أهل جند ،شعره منتفش وصوته مرتفع ،ولم يفقه الصحابة -ريض اهلل عنهم-
قوهل حَّت اقرتب من انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فسأهل عن اتلاكيلف الرشعية يف اإلسالم ،فبدأ انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

بالصالة ،وأخربه أن اهلل قد افرتض عليه مخس صلوات يف لك يوم ويللة ،فقال :هل يلزمِّن َشء من الصلوات غري الصلوات

اخلمس.

فقال :ال يلزمك غري الصلوات اخلمس ،ومنها صالة اجلمعة؛ ألنها من صالة ايلوم والليلة ،إال إذا تطوعت زيادة ىلع ما أوجبه

اهلل عليك ،فذلك خري.

ثم قال -صىل اهلل عليه وسلم :-ومما أوجبه اهلل عليك صوم شهر رمضان ،فقال الرجل :هل يلزمِّن َشء من الصيام زيادة ىلع
صوم رمضان.

فقال :ال يلزمك َشء غري صوم رمضان ،إال أن تتطوع بالصوم ،كصوم االثنني واخلميس والست من شوال وعرفة ،فهذا خري.

ثم ذكر هل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الزاكة ،فقال الرجل :هل يلزمِّن َشء من الصدقات بعد إخراج زاكة املال؟
قال :ال يلزمك َشء إال أن تتطوع بيش من عندك من غري إجياب ،فهذا خري.

وبعد أن سمع الرجل من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اتلاكيلف الرشعية وىل مدبرا وأقسم باهلل -تعاىل ،-أنه سيلزتم بما

أوجبه اهلل عليه من غري زيادة وال نقصان.
ً
َ
َ
ً
مفلحا وآخذا بسبب
فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع إثر ذلك :إذا َصدق الرجل فيما حلف عليه ،فإنه يكون
الفالح ،وهو القيام بما أوجبه اهلل -جل وعال -عليه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -الصوم.
راوي احلديث :طلحة بن عبيد اهلل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•

ً
جند  :منطقة واسعة من األرض املرتفعة ليس ارتفاعها بالشديد ،تمتد من احلجاز رشقا إىل ايلمامة غربًا.
ثائر الرأس  :متفرق الشعر بسبب ترك الرفاهية.
دوي صوته  :صوته مرتفع.
دنا  :اقرتب.
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• أدبر  :توىل وانرصف.
• أفلح إن صدق  :فاز وجنا إن صدق.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

سماحة الرشيعة اإلسالمية وتيسريها ىلع امللكفني.
فيه صورة من ِغلظة األعراب.
َ َّ
َ
حسن معاملته -صىل اهلل عليه وسلم -هلذا الرجل ،فقد مكنه من االقرتاب منه وسؤاهل ،خبالف حال العظماء.
اِلدء يف ادلعوة إىل اهلل -تعاىل -باألهم فاألهم.
اإلسالم عقيدة وعمل ،فال ينفع عمل من غري إيمان ،كما أنه ال وجود لإليمان من غري عمل.
إن هذه األراكن مؤثرة يف نفس اإلسالم ،وأن اتلهاون فيها يؤدي إىل اخلروج عن اإلسالم أو إضعاف اإليمان.
حكمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ادلعوة إىل اهلل تعاىل وتعليم انلاس.
َ
فيه مثال ىلع ِح ْرص من بَلغه اإلسالم ودخل فيه ىلع أن يعرف أحاكمه.
إقرار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للرجل ىلع ما حلف عليه -أال يزيد ىلع الواجبات -ال يدل ىلع مرشوعية عمله ،بل املرشوع أن من حلف
ىلع يمني ثم رأى غريها ً
خريا منها أن يفعل اذلي هو خري ويكفر عن يمنيه ،وإنما أقره -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنه حديث عهد بإسالم
وال يريد اإلكثار عليه حَّت يستقر اإلسالم يف قلبه ،ثم تأيت بعد ذلك بانلوافل.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
صحيح اِلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة اإللكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش
رشح رياض الصاحلني :تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)3700( :
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ً َُيُ َ
َ ْ
ُّ َّ َ َ َ
َْ ْ َََ
ٌ
جاء ناس إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن ابعث معنا رجاال يعلمونا القرآن َوالسنة ،فبعث إيلهم سب ِعني
ً
ُ
َ
َ ٌ
ْ َ
رجال من األنصار يقال هلم :الق َّراء ،فيهم خايل ح َرام

ً
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :جاء ناس إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن ابعث معنا رجاال يعلمونا
القرآن والسنة ،فبعث إيلهم سبعني رجال ًمن األنصار يقال هلم :القراء ،فيهم خايل َح ٌ
رام ،يقرؤون القرآن ،ويتدارسون
َ
َّ
جييئُون باملاء ،فيضعونه يف املسجد ،وحيتطبون فيبيعونه ،ويشرتون به الطعام ألهل ال ُّصف ِة،
بالليل يتعلمون ،واكنوا بانلهار ِ
َ
َ ِّ َ َّ
وللفقراء ،فبعثهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ف َع َر ُضوا هلم فقتلوهم قبل أن يبلغوا املاكن ،فقالوا :امهلل بلغ ْعنا نبينا أنا
ً
ٌ
ََْ َ
ُ ْ
َ َ َ َّ
ََ ٌ ُ ُ
َ َ
ام :ف ْزت
برم ٍح حَّت أنفذ ُه ،فقال حر
يت عنا ،وأىت رجل َح َراما خال أنس من خلفه ،فطعنه
قد ل ِقيناك فرضينا عنك ور ِض
ُ ُ
َ ِّ
ورب الكعبة ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن إخوانكم قد ق ِتلوا وإنهم قالوا :امهلل بلغ عنا نبينا أنا قد
لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أن ً
وفدا من بعض القبائل العرب أتوا إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فزعموا أنهم قد أسلموا وطلبوا من انليب -صىل اهلل
ُ ً
َ َّ
رجال يقال هلم :القراء؛ وذلك لكرثة
عليه وسلم -أن ي ُمدهم بمن يعلمهم القرآن فأمدهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بسبعني
أخذهم للقرآن ،ومع انشغاهلم بكرثة قراءة القرآن ،إال أن ذلك لم يمنعهم من االكتساب وهلذا قال أنس -ريض اهلل عنه:-
َ
َ
ُّ َّ
َ ََْ ُ َ ََ ُ َ
َ
َّ
الصف ِة ،وللفقراء" ومعناه:
يعون ُه ،ويَشرتون به الطعام ألهل
جييئُون باملاء ،ف َي َض ُعونه يف املسجد ،وحيت ِطبون في ِب
"واكنوا بانلهار ِ
ً
أنهم يف أوقات انلهار جيلبون املاء ويضعونه يف املسجد وقفا ملن أراد استعماهل لطهارة أو رشب أو غريهما.
ُّ َّ
َ ََْ ُ َ ََ ُ َ
الصف ِة ،وللفقراء" أي :جيمعون احلطب فيبعونه ويشرتون به الطعام ويتصدقون
يعون ُه ،ويشرتون به الطعام ألهل
"وحيت ِطبون في ِب
ُ َّ
به ىلع الفقراء ومنهم أهل الصفة.
وأصحاب الصفة هم :الفقراء الغرباء اذلين اكنوا يأوون إىل مسجد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واكنت هلم يف آخر املسجد
َّ
ُصفة وهو ماكن منقطع من املسجد مظلل عليه يبيتون فيه.

ثم إن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بَعث القراء مع القوم ،فلما نزلوا برئ معونة ،وذلك قبل أن يصلوا إىل مقصدهم وهو مزنل
َُ
ْ َ َّ َ
ُ َّ ِّ َّ َّ َّ
نبينا أنا قد
ب األ ِسن ِة ،قصدهم اعمر بن الطفيل ،ومعه عصبة من الرجال فقاتلوهم ،فقالوا" :اللهم بلغ عنا
أيب براء ابن مال ِع ِ
ِّ
ْ َ َّ َ
َّ
َّ
َّ
ْ َ َّ
َ
َ َ َ
عنا ْ
وأرضانا" ،فأخرب ِج ْربيل انليب
ربنا ف َر ِيض عنا
قو َمنا أنا قد ل ِقينا
ورضيت عنا" ويف رواية" :أال بَلغوا
فرضينا عنك ِ
ل ِقيناك ِ
صىل اهلل عليه وسلم" :-أنهم قد لقوا ربهمَ ،فر ِىض عنهم وأرضاهم" ،كما يف رواية اِلخاري.
َّ
َ َ َ َ
ُ
ِّ َّ َّ َّ
ْ َ
َّ
اك ف َر ِضينا عنك
نبينا أنا قد ل ِقين
فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إن إخ َوانكم قد ق ِتلوا وإنهم قالوا :اللهم بلغ عنا
َّ
َ
ور ِضيت عنا" واملعىن :أن اهلل -تعاىل -قد ريض عنهم بطاعتهم ورضوا عنه بما أكرمهم به وأعطاهم إياه من اخلريات والرىض
من اهلل -تعاىل -إفاضة اخلري واإلحسان والرمحة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أهل الصفة  :الصفة ماكن مظلل يف مسجد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يأوي إيله فقراء املهاجرين.
• فعرضوا هلم  :اعرتضوا طريقهم.
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• رضيت عنا  :بطاعتك واتلوفيق بما يريض اهلل -تعاىل -ورسوهل -صىل اهلل عليه وسلم.-
• أنفذه  :أخرجه من اجلهة األخرى.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

إقبال الصحابة ىلع قراءة القرآن وطلب العلم.
تمسك الصحابة بدينهم مع شدة فقرهم.
جواز وضع الطعام والرشاب يف املسجد.
ً
جواز األكل والرشب يف املسجد إذا دعت احلاجة إىل ذلك واكن الطعام يسريا.
مرشوعية الصدقة وفضيلة االكتساب من احلالل هلا.
بذل اجلهد يف العبادة ال يمنع من اتلكسب.
َّ
َّ
جواز عمل ُصفة يف املسجد ،وهو املوضع املظلل.
جواز املبيت يف املسجد.
تواضع الصحابة وعدم تكلفهم -ريض اهلل عنهم.-
ينبيغ ىلع اإلمام بعث العلماء تلعليم انلاس.
أهل الكفر قوم اغدرون ينبيغ ىلع املسلمني أخذ احلذر منهم.
فيه جواز احللف برب الكعبة.
إثبات صفة السمع والرؤيا والرضا وغري ذلك هلل -تبارك وتعاىل.-
أهل اإلسالم ىلع يقني يف حياتهم وبعد موتهم بما أخرب به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من الفوز والفالح.
تكريم اهلل هلم بتسخري الويح لإلخبار عنهم.
فيه فضيلة ظاهرة للشهداء وثبوت الرضا منهم وهلم وهو موافق؛ لقوهل -تعاىل( :-ريض اهلل عنهم ورضوا عنه).
َ
َْ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيْب ولو اكن يعلم الغيب لعلم بمقتل أصحابه -ريض اهلل عنهم -بل ولعلم بمكر أوئلك القوم.
إثبات الكرامات ألويلاء اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
صحيح اِلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
الاكشف عن حقائق السنن (رشح املشاكة) للطييب ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،مكتبة اِلاز ،مكة1417 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي  ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت1392 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من اِلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3597( :
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حديث الشفاعة

ً
احلديث :عن حذيفة بن ايلمان وأيب هريرة -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :جيمع اهلل -تبارك وتعاىل -انلاس فيقوم
ُ ََ
املؤمنون حَّت ت ْزلف هلم اجلنة ،فيأتون آدم صلوات اهلل عليه ،فيقولون :يا أبانا استفتح نلا اجلنة ،فيقول :وهل أخرجكم
من اجلنة إال خطيئة أبيكم! لست بصاحب ذلك ،اذهبوا إىل ابِّن إبراهيم خليل اهلل ،قال :فيأتون إبراهيم فيقول
ُ
لست بصاحب ذلك إنما كنت خليال من ورا ِء وراء ،اعمدوا إىل موىس اذلي لكمه اهلل تكليما ،فيأتون موىس،
إبراهيم:
ُ
لست بصاحب ذلك ،اذهبوا إىل عيىس لكمة اهلل وروحه ،فيقول عيىس :لست بصاحب ذلك ،فيأتون حممدا -
فيقول:
ُ َ ُ
َْ
َ ُ ُّ َّ ُ ُ
ِّ
َ
َ
َ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -فيقوم فيؤذن هل ،وترسل األمانة والرحم فيقومان جنبيت الرصاط يمينا وشماال فيمر أولكم
َ
قلت :بأيب وأيم ،أي َشء َك َم ِّر ْ
َْ
اكلربق» ُ
الربق؟ قال« :ألم تروا كيف يمر ويرجع يف َط ْرفِة َع ْني ،ثم َك َم ِّر ِّ
الريح ،ثم ك َم ِّر
ِ
ِ
ٍ
ِّ ِّ
َّ ْ َ
وش ِّد ِّ
الرجال جتري بهم أعماهلم ،ونبيكم قائم ىلع الرصاط ،يقول :رب َسل ْم َسل ْم ،حَّت تعجز أعمال العباد ،حَّت
ري،
الط ِ
ُ ُ َ َّ َ ٌ
َ
َ َْ
ُ َ ْ
ََ ْ ُ ٌ َ
اج،
ييجء الرجل ال يستطيع السري إال زحفا ،ويف حافيت الرصاط الك ِيلب معلقة مأمورة بأخذ من أ ِمرت به ،فمخدوش ن ٍ
َْ
ُ َ َ
ومك ْرد ٌس يف انلار» .واذلي نفس أيب هريرة بيده ،إن قع َر جهنم لسبعون خريفا.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
جيمع اهلل انلاس يوم القيامة للحساب واجلزاء فيقوم املؤمنون حَّت تقرب هلم اجلنة ،وال تفتح هلم لطول املوقف يوم القيامة،

فيذهبون آلدم -عليه السالم -يطلبون منه أن يسأل اهلل أن يفتح اجلنة ،هلم فريدهم بأنه ليس أهال ذللك؛ وذلك بسبب ذنبه
ً
اذلي اكن سببا يف خروجهم مجيعا من اجلنة ،فريسلهم إىل إبراهيم -عليه السالم-؛ ألنه خليل اهلل واخللة أىلع مراتب املحبة
فيذهبون إىل إبراهيم فيقول هلم :لست بتلك ادلرجة الرفيعة اذهبوا ملوىس فإن اهلل سبحانه قد لكمه مبارشة من غري واسطة،
ً
فيذهبون ملوىس -عليه السالم -فيقول هلم :لست أهال ذللك اذهبوا لعيىس فإن اهلل خلقه بكلمة منه ،فيذهبون لعيىس -
ً
عليه السالم -فيقول هلم :لست أهال ذللك ،فيذهبون نلبينا -حممد صىل اهلل عليه وسلم -فيطلبون منه أن يسأل اهلل أن
يفصل بينهم ويفتح هلم اجلنة فيجيبهم ويستأذن فيؤذن هل ،وتأيت األمانة والرحم فتقفان ىلع جانيب الرصاط ،وهو جرس ممدود
فوق جهنم ويمر انلاس عليه ىلع قدر أعماهلم ،فمن اكن يف ادلنيا مساراع للعمل الصالح فهو مرسع ىلع هذا الرصاط ،وكذلك

العكس فمنهم انلايج ومنهم من يسقط يف جهنم وإن قعر جهنم ال يصله إال بعد سبعني سنةِ ،لعده والعياذ باهلل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :منازل األنبياء  -الشفاعة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• تزلف  :تقرب.
• لست بصاحب ذلك  :أي :لست صاحب الترشيف بهذا املقام.
• خليل اهلل  :أصل اخللة اإلختصاص ،ويه هنا أىلع درجات املحبة.
• من وراء وراء  :أي :لست بتلك ادلرجة الرفيعة ،وهذا تواضعا منه -عليه السالم.-
• اعمدوا  :اذهبوا واقصدوا.
• لكمة اهلل وروحه  :أطلق ىلع عيىس -عليه السالم -ألنه خلق بأمره -تعاىل ،-روحه :أي :ذو روح من اهلل ال بتوسط أب.
• وترسل األمانة والرحم  :اهلل أعلم كيف يكون ذلك.
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اكلربق  :أي :مثل الربق والربق هو رشارة كهربائية تظهر يف السماء.
طرفة عني  :أي :مدة وقوع اجلفن ىلع اجلفن.
أشد الرجال  :أي :أقوى الرجال يف جريهم الرسيع.
جتري بهم أعماهلم  :أي :أنهم يف رسعة السري ىلع حسب أعماهلم.
تعجز أعمال العباد  :أي :تضعف أعماهلم الصاحلة عن رسعة املرور ىلع الرصاط.
ْ
ت ويه املؤخرة وذلك لعجزهم عن امليش املعتاد.
زحفا  :املراد هنا امليش ىلع االس ِ
َ ُّ
الكيلب  :مجع لكوب ،وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم.
فمخدوش  :أي :جمروح وممزق.
مكردس  :أي :يقاد بعنف إىل جهنم ويرىم فيها.
قعر جهنم  :أي :أسفل جهنم ،وآخرها.
خريفا  :املراد باخلريف هنا َّ
السنَة ،مثل قوهلم لألسبوع :سبتا أو مجعة.
استفتح  :اسأل نلا فتحها.
الرصاط  :جرس ممدود ىلع منت جهنم يمر عليه أهل انلاس.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أصل البرش من آدم -عليه السالم.-
تواضع األنبياء فلك حييل األمر إىل اآلخر.
إخبار عن مصري انلاس وأن اهلل جامعهم إيله يوم القيامة يلحاسبهم.
اجلنة ال تفتح إال باستفتاح من نبينا حممد -صىل اهلل عليه وسلم.-
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -هو الشافع املشفع يوم القيامة.
تعظيم شأن األمانة والرحم ،حيث يقومان ىلع جانيب الرصاط.
أحوال انلاس ىلع الرصاط وأنهم ينجون من العذاب بأعماهلم ويدخلون اجلنة برمحة اهلل -سبحانه.-
شدة هول جهنم وبعد قعرها وأنها دار الاكفرين واملنافقني.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبداِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف اِلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط  14اعم
1987 - 1407م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه.
رشح رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،تأيلف :حممد الصالح العثيمني ،طبعة املؤسسة انلارش :مدار الوطن ،ط اعم 1425ه.
 -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب -بريوت.

الرقم املوحد)5865( :
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حق املسلم لَع املسلم ست :إذا لقيته فسلم عليه ،وإذا داعك فأجبه ،وإذا استنصحك فانصحه ،وإذا عطس
َْ
ُ
َ ي
فحمد اهلل فسمته ،وإذا مرض فعده ،وإذا مات فاتبعه

َ َ ُ َ ِّ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعًُّ « :
فسل ْم عليه ،وإذا داعك
حق املسلم ىلع املسلم ست :إذا ل ِقيته
ُ ْ
َّ ْ ُ
َ ُْ
َ َ َ َ َ َ
ْ َْ َ َ َ ْ ْ ُ
ََ ُْ
فعد ُه ،وإذا مات فات ِبعه»
فس ِّمته ،وإذا مرض
ح ِمد اهلل
حك فان َصحه ،وإذا عطس ف
فأ ِجبه ،وإذا استنص

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اإلسالم دين املحبة واملودة واإلخاء ،حيث عليها ويرغب فيها ،وذلا رشع األسباب اليت حتقق هذه الغايات الرشيفة.

ومن أهم تلك الغايات القيام بالواجبات االجتماعية بني أفراد املسلمني ،من إفشاء السالم ،وإجابة ادلعوة ،وانلصح يف

املشورة ،وتشميت العاطس ،وعيادة املريض ،واتباع اجلنائز.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > أحاكم الوالء والرباء
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العطاس واتلثاؤب
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
َ ُْ
فس ِّمته  :أمر من التسميت ،وهو أن يقول هل :يرمحك اهلل.
•
ُ ْ
ُ
• فعده  :اعد املريض :زاره.
َا ْ
• فات ِبعه  :امش خلف جنازته.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ً
َّ
رد السالم فرض عني إذا اكن املسلم عليه فردا ،ويكيف عن اجلماعة أحدهم.
زيارة املريض من حقوقه ىلع إخوانه املسلمني؛ ألنها تدخل املرسة واألنس ىلع قلبه.
تشييع اجلنائز من حملها والصالة عليها ،ودفنها من فروض الكفاية.
وجوب إجابة ادلعوة ما لم يكن فيها إثم.
تشميت العاطس فرض عني.
ال يستحق العاطس التشميت إال بقوهل" :احلمد هلل".
إخالص انلصح ملن طلبه حق واجب ىلع املستشار.
عظمة املنهج اإلساليم يف توثيق عرى املجتمع واإليمان وأوارص املحبة بني أفراده.

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه.
ا
َ
لوغ َ
َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ا
املكرمة.الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5343( :
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َ َْ
َّ
َ َ َ َ
خ َرجنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر أصاب انلاس فيه ِشدة

َ َ
َ َ
َ َْ
احلديث :عن زيد بن أ ْرقم -ريض اهلل عنه -قال :خ َرجنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف َسفر أ َصاب انلاس
ُ َ ٍّ َ ُ ْ ُ
َ ْ َ ُّ
َّ
َْ
َ ْ
َ
يب :ال تن ِفقوا ىلع من ِعند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حَّت ينفضوا ،وقال :ل ِِئ َر َجعنا
فيه ِشدة ،فقال عبد اهلل بن أ
َ
َ
َ
َ ْ
ََ ْ َُْ
األ َذ َّل ،فَأَ َتيْ ُ
ربته بذلك ،فأ ْر َسل إىل عبد اهلل بن
ت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأخ
إىل املدينة يلُخ ِر َج َّن األ َع ُّز منها
ُ
َّ َ َ ُ
َْ
َ َ
َ َ
َّ َّ َ ْ
ٌ
ْ َ َ
حَّت أن َزل
مما قالوه ِشدة
أيب ،فاجتَ َهد يَ ِمينه :ما فعل ،فقالوا :كذب َز ْيد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ف َوق َع يف نف ِيس
َ ْ
ُ
داعهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ليَ ْستَ ْغف َر هلم َفلَ َّو ْوا ُر ُؤ َ
وس ُهم.
ييق( :إذا جاءك املنافقون) ثم
ِ
ِ
اهلل تعاىل تص ِد ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َْ
األرقم -ريض اهلل عنه -أنه اكن مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر واكن معه املؤمنون واملنافقون فأصاب
يذكر زيد بن
ُ
َ
ُْ ُ
انلاس ِضيق وشدة لقلة ما عندهم من الزاد ،فتلكم عبد اهلل بن أيب بن َسلول -رأس الكفر وانلفاق ،-فقال( :ال تن ِفقوا ىلع
ً
َ ْ َ ُّ
َم ْن عند رسول اهلل حَّت ينفضوا) [املنافقون ]7 :يعِّن :ال تعطوهم شيئا من انلفقة ،حَّت جيوعوا ويتفرقوا ويرتكوا انليب -صىل

اهلل عليه وسلم.-
َ
َ
َ
َ ِّ
َّ
َ
ْ
أيضا ( :لَ ْ
وقال ً
َ
باألع ِّز نفسه وقومه ،وباألذل رسول اهلل
ِئ رجعنا إىل املدينة يلُخ ِر َج َّن األ َع ُّز منها األذل) [املنافقون ]8 :ويعِّن
ِ
َْ
األرقم -ريض اهلل عنه -فأىت إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأخربه؛ بأن عبد
صىل اهلل عليه وسلم -فسمع ذلك زيد بناهلل بن أيب بن سلول يقول كذا وكذا ،حيذره منه ،فأرسل إيله انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فحلف واشتد يف احللف أنه لم
َْ
يقل ذلك ،وهذا هو دأب املنافقني ،حيلفون ىلع الكذب وهم يعلمون فأقسم أنه ما قال ذلك ،واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
َ
َْ
األرقم اشتد عليه األمر؛ ألن الرجل َحلف وأقسم عند الرسول
يَقبل عالنيتهم ويرتك رسيرتهم إىل اهلل ،فلما بَلغ ذلك زيد بن
َْ
َ َ
األرقم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يعِّن أخرب
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -واجتهد يمينه يف ذلك  ،فقالوا :كذب زيد بن
َْ
َ َ
َ
ٌ
األرقم حَّت أنزل اهلل تصديق وبينه
زيد بن األرقم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خبرب كذب ،فاشتد ذلك ىلع زيد بن
بقوهل " :إذا جاءك املنافقون" أي :سورة املنافقني ثم داع انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-املنافقني وىلع رأسهم عبد اهلل بن أيب؛
ُ
ليستغفر هلم َّ
عما صدر منهم من فحش القول ،فاعرضوا عن ذلك استكبارا ،واحتقارا للنيب -صىل اهلل عليه وسلم ،-يف كونه

ي َ ْستَ ِغفر هلم عند اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > انلفاق
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد.
َْ
أرقم -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :زيد بن
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• شدة  :كرب.
• حَّت ينفضوا  :حَّت يتفرقوا.
• فاجتهد يمنيه  :أي :بذل ما وسعه يف احللف.
• لووا رؤوسهم  :أمالوا رؤوسهم من جانب إىل جانب ،إعراضا.
فوائد احلديث:

 .1حتمل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه -ريض اهلل عنهم -ما يالقونه من ضنك العيش يف سبيل اهلل -تعاىل.-
 .2عدم االغرتار بمن خرج للقتال يف سبيل اهلل تعاىل ،فقد اكن املنافقون خيرجون مع انليب -صىل اهلل وعليه وسلم -وهم يف ادلرك األسفل من
انلار.
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

جواز إفشاء أرسار املنافقني ،واخلائنني ،وال يعترب ذلك من ال ِغيبَة.
يف احلديث :إحدى وسائل أهل انلفاق يف حماربة ِّ
ادلين وأهله [ال تنفقوا ]..ألجل تفريقهم بعد اجتماعهم ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
من صدق مع اهلل لم يَكله إىل نفسه ،بل قَ َّواه َ
وب َّرأه وجعل هل شأنا.
ِ
فيه إقرار أهل الكفر وانلفاق برسالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ولوال إقرارهم لقالوا( :ال تنفقوا ىلع من عند حممد).
َْ
َّ
أرقم -ريض اهلل عنه -وأن اهلل تعاىل َصدقه من فوق سبع سماوات.
فيه فضيلة زيد بن
يف احلديث اتلثبت من األخبار ولو اكن ناقل اخلرب من العدول.
رمحة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وشفقته باملنافقني؛ فقد داعهم ليستغفر هلم مع ما صدر منهم.
فيه ُحلم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وصربه ىلع أهل انلفاق.
فيه تكذيب اهلل -تعاىل -للمنافقني ِّ
والرد عليهم.
فيه كذب املنافقني واختاذهم آيات اهلل هزوا ،فقد حلفوا أيمانا فاجرة ،أنهم لم يقولوا ،فكذبهم اهلل تعاىل.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
صحيح اِلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
دار اِليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف  ،ط  1410ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من اِلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
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ُْ َ
ُ َ َ
َ ََ ْ
ُ ْ َ
ُ
َ
يوم ُ
َخ ْ ُ
خل اجلنة ،وفيه أخ ِرج منها
ري يومٍ طلعت عليه الشمس
اجلمعة :فيه خلِق آدم ،وفيه أد ِ

ُ
َ
َ ََ ْ
ت عليه الشمس ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعًَ « :خ ْ ُ
يوم اجلُمعة :فيه خ ِل َق آدم ،وفيه
ري يومٍ طلع
ُْ َ
ُ ْ
أد ِخل اجلَنة ،وفيه أخ ِر َج منها».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ُ
ْ
خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أن خري يومٍ طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة ،فيه خلق آدم ،وهو أبو البَرش خلقه اهلل -
ُ
عز وجل -بيده ،خلقه من تراب واكن ذلك يوم اجلمعة ،وفيه أدخل جنة املأوى اليت يأوي إيلها البرش ،أدخله اهلل اجلنة هو
وزوجه ،ويف يوم اجلمعة أمره اهلل -تعاىل -بأن خيرج من اجلنة ولم يكن إخراجه لإلهانة ،بل ملا اقتضته حكمة اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1فضل يوم اجلمعة ىلع سائر أيام األسبوع.
 .2احلث واإلكثار من األعمال الصاحلة يف يوم اجلمعة ،واتلأهب نليل رمحة اهلل -تعاىل ،-ودفع نقمته.
َّ
 .3إثبات وجود اجلَنة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م.
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ه.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة اِلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة اثلاثلة1404 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة اإللكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 ،ه.
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ُ َ
خلِقت املالئكة من نور ،وخلق اجلان من مارج من نار ،وخلق آدم مما وصف لكم

ُ
ُ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنه -قالت :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-خلقت املالئكة من نور ،وخلق
َ
َ ُّ
ُ
َ
ار ٍج من نار ،وخلق آدم مما ُو ِصف لكم».
اجلان من م ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب -صىل اهلل عليه وسلم -عن بدء اخللق ،فذكر أن املالئكة خلقوا من انلور ،وذللك اكنوا لكهم ال يعصون اهلل وال
يستكربون عن عبادته ،أما اجلن فخلقوا من نار ،وهلذا يتصف كثري منهم بالطيش والعبث والعدوان ،وخلق آدم مما ذكر
َ
ً
ً
فخارا فخلق منه آدم -عليه الصالة
لكم يعِّن خلق من طني من تراب من صلصال اكلفخار؛ ألن الرتاب صار طينا ثم صار
والسالم.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
العقيدة > اإليمان باملالئكة > اجلن
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• املارج  :اللهب اذلي يعلو انلار ،فيختلط بعضه ببعض :أمحر ،وأصفر ،وأخرض.
• مما وصف لكم  :من الطني.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تنبيه ىلع عظيم قدرة اهلل -تعاىل.-
بيان أصل تكوين خلقة املالئكة واجلن واإلنسان.
خلق اهلل املالئكة من نور.
خلق اهلل اجلان من نار.
خلق اهلل آدم من طني.
يف احلديث ديلل ىلع أن اجلن هم ذرية الشيطان األكرب اذلي أىب أن يسجد آلدم.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.رش ُح اجلَامع َّ
حممد إسحاق َّ
الصغري حممد بن إسماعيل الصنعاين ،املحقق :دَّ .
نوير َ ْ
 َّاتل ُ
حممد إبراهيم مكتبة دار السالم ،الرياض -الطبعة :األوىل1432 ،
ِ
ِ ِ
 ـه 2011 -م.
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خرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وقد وجبت الشمس ،فسمع صوتا فقال :يهود تعذب يف قبورها

احلديث :عن أيب أيوب ريض اهلل عنه ،قال :خرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وقد َو َجبَت الشمس ،فسمع صوتا فقال:
ُ ُ َّ
«يهود تعذب يف قبورها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
خرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وقد غربت الشمس ،فسمع صوتا لليهود وهم يُعذبون ،فقال :ايلهود يُعذبون يف قبورهم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة الربزخية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلنائز.
راوي احلديث :أبو أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
• َو َجبَت  :غربت.
فوائد احلديث:

 .1أن فتنة القرب تقع ىلع الكفار كما تقع ىلع املسلمني.
 .2معجزة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث كشف أحوال ايلهود يف قبورهم.
 .3إثبات عذاب القرب.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوتِ ،لنان ،الطبعة األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني اِلواب ،انلارش :دار الوطن ،الرياض.
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خريكم خريكم ألهَل من بعدي ،قال :فباع عبد الرمحن بن عوف حديقة بأربع مائة ألف ،فقسمها يف أزواج
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمُ « :-
خريكم خريكم ألهيل ِمن
ً
حديقة بأربع مائة ألفَّ ،
فقسمها يف أزواج انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
بعدي» .قال :فباع عبد الرمحن بن عوف

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

خريكم أيها الصحابة خريكم ألهيل :زوجايت وعيايل وأقاريب من بعد وفايت.

وقد قبل الصحابة وصيته -صىل اهلل عليه وسلم -فقابلوهم باإلكرام واالحرتام ،فمن ذلك أن عبد الرمحن بن عوف -ريض
اهلل عنه -باع حديقة بأربع مائة ألفَّ ،
فقسمها بني أزواج انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > آل اِليت > حقوق آل اِليت
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلفقات.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن أيب اعصم واحلاكم.
مصدر منت احلديث :السنة البن أيب اعصم.

فوائد احلديث:

 .1منقبة ظاهرة ألزواج انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .2فضيلة لعبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه -وأنه من خري الصحابة.
 .3بيان ملا اكن عليه عبد الرمحن بن عوف من الكرم واإلنفاق يف سبيل اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

السنة ،البن أيب اعصم ،حتقيق :حممد نارص ادلين األِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :األوىل1400 ،ه.
املستدرك ىلع الصحيحني ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية – بريوتِ ،لنان ،الطبعة :األوىل1411 ،ه – 1990م.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى – مرص ،الطبعة :األوىل.
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل ،ملكتبة املعارف.
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ُ
َ َ َ ََ
َ ُ َ َّ َ
ََ َ ُُْ
َ َ َ ْ
ً ُ ُ
َّ
رشب مِن ِيف ق ِْرب ٍة معلق ٍة قائما ،فقمت إىل فِيها فقطعته
ف
وسلم
عليه
اهلل
صىل
هلل
ا
رسول
يلع
دخل
ِ
ِ

ُ
َْ َ َ
ُ ْ
َ َّ َ
ثابت -ريض اهلل عنهما ،-قالتَ :د َخ َل َ َ َّ
هلل -صىل
ان
س
ح
ت
خ
ثابت أ
يلع رسول ا ِ
بن ٍ
ِ
بنت ٍ
ثابت كبشة ِ
احلديث :عن أم ٍ
ِ
َّ
َ
ُ
َََ ُُْ
َ
ُ
َ
ً
اهلل عليه وسلم -فَ َرشب م ْن يف ق ْر َبة معلقة قائما ،فق ُ
مت إىل ِفيها فقطعته.
ٍ
ِ ِ ِ ِ ٍ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
قالت كبشة بنت ثابت ريض اهلل عنها :دخل َّ
هلل صىل اهلل عليه وسلم فرشب من فم قربة معلقة قائما ،وقد فعل
يلع رسول ا ِ

ذلك صىل اهلل عليه وسلم لعدم إماكن الرشب حينئذ إال كذلك ،قالت :فقمت إىل فيها فقطعته؛ تلحفظ موضع فم رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم وتتربك به ،وتصونه عن االمتهان.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد :اتلربك اجلائز.
راوي احلديث :كبشة بن ثابت -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ْ
يف القربة  :بسكون ايلاء :فم القربة.
• قربة  :واعء من اجلدل يوضع فيه املاء.
فوائد احلديث:

 .1الرشب من فم القربة أو السقاء جائز مع الكراهة ،وسبب الكراهة ورود أحاديث أخرى نهت عنه ،وعلمنا أن انليه للكراهة ال للتحريم بهذا
احلديث وما يف معناه.
 .2حرص الصحابة ىلع االحتفاظ بآثار رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يلتربكوا بها ،وهذا من خصائصه صىل اهلل عليه وسلم ،فلم يكونوا
يتربكون بآثار أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهما ،وهما سادة األويلاء والصاحلني.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه-
2007م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس اِلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
مشاكة املصابيح ،لألِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،لألِلاين ،نرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه
1992 /م.
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َ ُ
َ ُْ ُ
ََُْ ُ َ ْ
َ ْ َ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ َُْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ َْ َ ْ
وين ما ت َركتكم ،إنما أهلك من اكن قبلكم كَثة سؤال ِِهم واختِالفهم لَع أنبِيائ ِِهم ،فإذا نهيتكم عن
ع
د ِ
َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َْ َُْ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ
يش ٍء فاجتنِبوه ،وإِذا أمرتكم بِأم ٍر فأتوا مِنه ما استطعتم

َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعًَ « :د ُ
وين ما تركتكم ،إنما أهلك من اكن قبلكم كرثة ُسؤاهلم
ع
ِ
َ
واختالفهم ىلع أنبيائهم ،فإذا ن َهيتُكم عن َشء فاجتَنِبُوه ،وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

اكن الصحابة -ريض اهلل عنهم -يسألون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن أشياء قد ال تكون حراما فتحرم من أجل مسأتلهم،

أو قد ال تكون واجبة ،فتجب من أجل مسأتلهم ،فأمرهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يرتكوا ما تركه ما دام لم يأمرهم
ُ ِّ َ
ولم ينههم ،ثم علل ذلك بأن من قبلنا أكرثوا املسائل ىلع األنبياء ،فشدد عليهم كما شددوا ىلع أنفسهم ،ثم خالفوا أنبياءهم.
ثم أمرنا بأن جنتنب أي َشء ينهانا عنه ،وما أمرنا بفعله فإننا نأيت منه ما استطعنا ،وما ال نستطيعه يسقط عنا.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
الفقه وأصوهل > أصول الفقه > دالالت األلفاظ وكيفية االستنباط
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري :تفسري قوهل -تعاىل( :-ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم).
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• دعوين  :اتركوين من كرثة السؤال عن تفاصيل األمور.
• استطعتم  :قدرتم وأطقتم.
فوائد احلديث:

ً
 .1ينبيغ االنشغال باألهم املحتاج إيله اعجال وترك ما ال حيتاج إيله
 .2حرمة السؤال اذلي ربما أوصل إىل تعقيد املسائل ،وفتح باب الشبهات املفضية إىل كرثة االختالف.
 .3وجوب ترك لك منيه عنه إذا اكن انليه جازما؛ ألنه ال مشقة يف تركه ،وذللك اكن انليه عنه اعما.
 .4فعل املأمور به قد يلزم منه مشقة؛ وذلا اكن األمر به ىلع قدر االستطاعة.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح اِلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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دعوة املرء املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة ،عند رأسه ملك مولك لكما داع ألخيه خبري قال امللك املولك
به :آمني ،ولك بمثل

ً
َ
َ ْ
احلديث :عن أم ادلرداء -ريض اهلل عنها -مرفواع « :دعوة املرء املسلم ألخيه بظه ِر الغيب مستجابة ،عند رأسه َملك
َّ ٌ
ُ َّ ُ
ْ
الم َولك به :آمني ،ولك ب ِمث ٍل».
ُم َولك لكما داع ألخيه خبري قال امللك
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

داعء املسلم ألخيه وهو اغئب عنه ال يعلم مستجاب مقبول عند اهلل ،فإذا داع ألخيه وقف ملك من املالئكة عند رأسه

يقول آمني ولك مثل هذا اخلري اذلي دعوت به ألخيك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل ادلاعء
راوي احلديث :أم ادلرداء -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ألخيه  :اذلي آخاه يف اإلسالم.
• بظهر الغيب  :يف غيبة املدعو هل.
• ملك مولك  :ملك من املالئكة مأمور بهذا العمل خاصة.
• آمني  :استجب.
• ولك بمثل  :أي لك مثل ما دعوت هل.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن ادلاعء بظهر الغيب يدل داللة واضحة ىلع صدق اإليمان.
فضل ادلاعء لإلخوة بظهر الغيب.
تقييد ادلعوة بالغيب؛ ألن ذلك أبلغ يف اإلخالص وحضور القلب.
من أسباب اإلجابة أن يدعو املسلم ألخيه يف الغيب.
استحباب أن يدعو املسلم نلفسه وأخيه خبريي ادلنيا واآلخرة.
بيان بعض أعمال املالئكة ،وأن منهم من ولكه اهلل هلذا العمل.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. -كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
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ذكر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ادلجال ذات غداة ،فخفض فيه ورفع حَّت ظنناه يف طائفة انلخل
احلديث :عن انلواس بن سمعان -ريض اهلل عنه -قال :ذكر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ادلجال ذات غداة،
فخفض فيه ورفع حَّت ظنناه يف طائفة انلخل .فلما رحنا إيله ،عرف ذلك فينا ،فقال« :ما شأنكم؟» قلنا :يا رسول اهلل،
ُ
ذكرت ادلجال الغداة ،فخفضت فيه ورفعت ،حَّت ظنناه يف طائفة انلخل .فقال « ُ
غري ادلجال أخوفِّن عليكم ،إن خيرج
َ ُ ُ
ُ
ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ،واهلل خليفيت ىلع لك مسلم .إنه شاب
يجه دونكم ،وإن خيرج
وأنا فيكم فأنا ح ِج
َ
َ
ُ َ ِّ ُ ُ
ُ
َ
َّ
ق َط ٌط عينه طافية ،كأين أشبهه بعبد العزى بن قطن ،فمن أدركه منكم ،فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف؛ إنه خارج
َ َّ ً
َ َ
خلة بني الشام والعراق ،ف َعاث يمينا واعث شماال ،يا عباد اهلل فاثبتوا» قلنا :يا رسول اهلل ،وما ِلثه يف األرض؟ قال:
«أربعون يوما :يوم كسنة ،ويوم كشهر ،ويوم كجمعة ،وسائر أيامه كأيامكم» قلنا :يا رسول اهلل ،فذلك ايلوم اذلي
كسنة أتكفينا فيه صالة يوم؟ قال« :ال ،اقدروا هل قدره» .قلنا :يا رسول اهلل ،وما إرساعه يف األرض؟ قال« :اكلغيث
استدبرته الريح ،فيأيت ىلع القوم ،فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون هل ،فيأمر السماء فتمطر ،واألرض فتنبت ،فرتوح

عليهم سارحتهم أطول ما اكنت ذرى .وأسبغه رضواع ،وأمده خوارص ،ثم يأيت القوم فيدعوهم ،فريدون عليه قوهل،
فينرصف عنهم ،فيصبحون ُم ْمحل َ
ني ليس بأيديهم َشء من أمواهلم ،ويمر باخلربة ،فيقول هلا :أخريج كنوزك ،فتتبعه
ِ ِ
َََ
يب انلحل ،ثم يدعو رجال ممتلئا شبابا فيرضبه بالسيف ،فيقطعه جزتلني رمية الغرض ،ثم يدعوه ،فيقبل،
كنوزها كيع ِ
اس ِ
ويتهلل وجهه يضحك ،فبينما هو كذلك إذ بعث اهلل تعاىل املسيح ابن مريم -صىل اهلل عليه وسلم -فيزنل عند املنارة
َ ْ ُ ََْ
ني  ،واضعا كفيه ىلع أجنحة ملكني ،إذا طأطأ رأسه قطر ،وإذا رفعه حتدر منه مجان
اِليضاء رشيق دمشق بني مهرودت ِ
اكللؤلؤ ،فال حيل لاكفر جيد ريح نفسه إال مات ،ونفسه ينتيه إىل حيث ينتيه طرفه ،فيطلبه حَّت يدركه بباب دل فيقتله،

ثم يأيت عيىس -صىل اهلل عليه وسلم -قوما قد عصمهم اهلل منه ،فيمسح عن وجوههم وحيدثهم بدرجاتهم يف اجلنة،
ََ
ان ألحد بقتاهلم،
فبينما هو كذلك إذ أوىح اهلل تعاىل إىل عيىس -صىل اهلل عليه وسلم :-أين قد أخرجت عبادا يل ال يد ِ
َ َ َْ ُ
َ َ َ
َ ِّ ْ
ُّ
رب َّية
فحرز عبادي إىل الطور .ويبعث اهلل يأجوج ومأجوج وهم من لك حد ٍب ين ِسلون ،فيمر أوائلهم ىلع حبرية ط ِ
فيرشبون ما فيها ،ويمر آخرهم فيقولون :لقد اكن بهذه مرة ماء ،وحيرص نيب اهلل عيىس -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه
حَّت يكون رأس اثلور ألحدهم خريا من مئة دينار ألحدكم ايلوم ،فريغب نيب اهلل عيىس -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
َّ َ َ
َ َ
انلغف يف ِرقابهم ،فيُصبحون ف ْرىس كموت نفس
وأصحابه -ريض اهلل عنهم -إىل اهلل تعاىل ،فريسل اهلل تعاىل عليهم
واحدة ،ثم يهبط نيب اهلل عيىس -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه -ريض اهلل عنهم -إىل األرض ،فال جيدون يف األرض
ََ
َ
ْ
رب إال مأله َزه ُم ُه ْم ونت ُن ُهم ،فريغب نيب اهلل عيىس -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه -ريض اهلل عنهم -إىل اهلل
موضع ِش ٍ
ُ ْ
ت  ،فتحملهم ،فتطرحهم حيث شاء اهلل ،ثم يرسل اهلل -عز وجل -مطرا ال
تعاىل ،فريسل اهلل تعاىل طريا كأعناق
اِلخ ِ
َ َّ ََ
يكن منه بيت َم َد ٍر َوال َو َب ٍر  ،فيغسل األرض حَّت يرتكها اكلزلق ِة  ،ثم يقال لألرض :أنبيت ثمرتك ،وردي بركتك،
ُ
َ ْ
فيومئذ تأكل ال ِع َصابَة من الرمانة ،ويستظلون بِقح ِف َها  ،ويبارك يف الرسل حَّت أن اللقحة من اإلبل تلكيف الفئام من
َ َ
انلاس؛ واللقحة من اِلقر تلكيف القبيلة من انلاس ،واللَّ ْق َ
حة من الغنم تلكيف الف ِخذ من انلاس؛ فبينما هم كذلك إذ
َََ َ َ
ار ُجون فيها
بعث اهلل تعاىل رحيا طيبة فتأخذهم حتت آباطهم .فتقبض روح لك مؤمن ولك مسلم؛ ويبَق رشار انلاس يته
تهارج احلمر ،فعليهم تقوم الساعة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من عالمات الساعة الكربى خروج ادلجال ،وهو ما ذكر يف احلديث فيه من أمور الغيب اليت جيب اإليمان واتلصديق بها
كما أخرب بها نيب اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فذكرت أوصافه اكملة حَّت ال ختىف ىلع املسلم من أمره ،وقد أعطاه اهلل من
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ً
ً
ً
القدرات العجيبة واخلوارق امتحانا واختبارا للناس ،ويمر ىلع األرض مجيعا إال مكة واملدينة ،ويكون نهاية أمره ىلع نيب
ً
ً
اهلل عيىس عليه الصالة والسالم ،ثم يظهر يأجوج ومأجوج ويملؤن األرض فسادا ،وهم من عالمات الساعة أيضا ،ويترضع
نيب اهلل عيىس واملؤمنون إىل اهلل تعاىل حَّت خيلصهم اهلل منهم ،وتقوم الساعة بعد هذه األحداث والوقائع الكربى وقد قبض
اهلل تعاىل أرواح عباده املؤمنني ،وتقوم القيامة ىلع رشار اخللق.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت.
راوي احلديث :انلواس بن سمعان بن خادل الالكيب األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• خفض فيه ورفع  :حقره وصغره ثم عظمه وفخمه لعظم فتنته.
• حَّت ظنناه يف طائفة انلخل  :حَّت توهمنا أنه ىلع مقربة من َنل املدينة.
• قطط  :شديد جعودة الشعر.
• عينه طافية  :ذهب نورها أو عينه بارزة وفيها بصيص من نور.
• عبد العزى بن قطن  :رجل من بِّن املصطلق من خزاعة هلك يف اجلاهلية.
• استدبرته الريح  :جاءت بعده فجففته ،واملراد بيان رسعة إفساده يف األرض.
• ويستجيبون هل  :جييبونه ويتبعونه.
• فرتوح  :ترجع عليهم.
• سارحتهم  :بهائمهم.
ً
• وأسبغه رضواع  :أطوهل لكرثة اللَب.
ُ ا
أمد خوارص  :لكرث امتالئها من الشبع.
•
ْ
• ممحلني  :ينقطع عنهم املطر وتيبس األرض والالك.
• اخلربة  :املوضع اخلراب.
• ايلعاسيب  :ذكور انلحل.
ً
• ممتىلء شبابا  :يف عنفوان شبابه.
• جزتلني  :قطعتني.
• الغرض  :اهلدف اذلي يرىم إيله بالنشاب.
• قطر  :نقط املاء منه.
• مجان اللؤلؤ  :حبات من الفضة تصنع ىلع هيئة اللؤلؤ الكبار ،واملراد ينحدر منه املاء ىلع هيئة اللؤلؤ يف صفائه.
• ادل  :بدلة قريبة من بيت املقدس يف فلسطني.
• حدب  :غليظ األرض ومرتفعها.
• ينسلون  :يرسعون ،واملراد يظهرون من لك ماكن.
• طربية  :بدلة مطلة ىلع اِلحرية ،يف طرف اجلبل ،ويه ايلوم حتت سيطرة يهود لعنهم اهلل وطهر اِلالد منهم.
• زهمهم  :رحيهم املنتنة.
• كموت نفس واحدة  :يموتون دفعة واحدة.
• املدر  :هو الطني الصلب.
• الوبر  :هو اخلباء.
• يتهارجون تهارج احلمر  :جيامع الرجال النساء عالنية حبرضة انلاس كما تفعل احلمري وال يكرتثون ذللك.
• انلغف  :دود يكون يف أنوف اإلبل والغنم.
• اعث  :العيث :أشد الفساد.
• اذلرى  :مجع ذروة ،وهو أاعيل األسنمة.
• الزلقة  :املرآة.
• الرسل  :اللَب.
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فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

إثبات ظهور ادلجال ،وبيان عظم فتنته ،وأنها أشد فتنة تمر باملسلمني.
من صفات ادلجال أنه :شديد جعودة الشعر ،عينه اكلعنبة الطافية فيه بارزة ذهب نورها ألنه أعور.
خيرج ادلجال بني العراق والشام.
ً
يمكث ادلجال أربعني يوما؛ يوم كسنة ،ويوم كشهر ،ويوم كجمعة ،وسائر أيامه مثل أيام انلاس.
فساده يمأل األرض برسعة مذهلة حيث ال يأمن مؤمن من رشه ،وال خيلو من فتنته موطن خال مكة واملدينة فإنه ال يطأها.
يُعطى من اآليات العجيبة فتنة للعباد مثل رسعته يف األرض ،وإنزال املطر ،وكنوز األرض تتبعه كما يتبع انلحل أمريه.
جواز تعظيم شأن الكذاب وادلجال ِليان شدة فتنته وحتذير األمة منه.
ً
ً
ً
ً
وجوب حتذير األمة اإلسالمية من ادلجاجلة ،وذللك فاضت السنة حتذيرا وإخبارا ووصفا ولم ترتك جماال ذللك.
شفقة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع أمته وخوفه عليهم من ادلجاجلة اذلين يأتون من بعده.
سعة رمحة اهلل -تعاىل -بامل ؤمنني ،حيث زودهم بسالح يبطل حجج ادلجال ،ومن ذلك  :أ /بيان صفاته مما يدل ىلع كذبه ودجله .ب /قدرة
املؤمن ىلع قراءة ما كتب ىلع جبينه مما يدل ىلع كفره .ج /حفظ فواتح سورة الكهف اعصم من رشه ،فمن أدركه فليقرأها عليه.
احلض ىلع اثلبات يف الفنت وعدم الزيغ.
بيان فضل سورة الكهف وأن فواحتها حرز ووقاية من فتنة ادلجال.
حب الصحابة ريض اهلل عنهم للعلم.
جواز التشبيه للتقريب.
إثبات نزول املسيح عيىس ابن مريم صىل اهلل عليه وسلم ،واألخبار يف ذلك متواترة.
بيان أن عيىس صىل اهلل عليه وسلم هو اذلي يقتل ادلجال.
بيان عظم يأجوج ومأجوج وأن فتنتهم تمأل األرض وأنهم من عالمات الساعة الكربى.
ً
املال عند الشدة واجلوع ال يساوي شيئا لقوهل عليه الصالة والسالم :حَّت يكون رأس اثلور ألحدهم خري من مائة دينار ألحدكم ايلوم.
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أقوى حجة وبيان من ادلجال ،فلو أنه ظهر يف زمنه لاكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الغالب هل ال حمالة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد اِلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف اِلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة،
ط:الرابعة عرش.1407
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.

الرقم املوحد)6380( :
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ً
رأى عيىس ابن مريم رجال يرسق ،فقال َل :أَسقت؟ قال :الك واهلل اذلي ال هلإ إال هو ،فقال عيىس :آمنت
باهلل ،وكذبت عيين

ً َْ
ُ
رسق،
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال«« :رأى عيىس ابن مريم رجال ي ِ
َّ
أرس َ
وكذ ُ
ُ
فقال هلَ َ :
بت عيِّن».
آمنت باهلل،
قت؟ قال :الك واهلل اذلي ال هلإ إال هو ،فقال عيىس:

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
َ
رأى عيىس ُ
أرسقت؟ فحلف هل باهلل اذلي ال هلإ إال هو أنه ما رسق .فقال
ابن مريم -عليه السالم -رجال يرسق ،فقال هل:
َّ
َّ
وكذ ُ
عيىسُ « :
بت عيِّن» أي :صدقت َمن حلف باهلل -تعاىل -وكذبت ما ظهر يل من رسقته؛ فلعله أخذ شيئًا هل
آمنت باهلل،

فيه حق ،أو أخذه بإذن صاحبه ،أو لم يقصد الغصب واالستيالء ،أو أخذه يلنظر فيه ،أو غري ذلك ،وهذا من تعظيم األنبياء

هلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :احلدود  -القضاء.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

فوائد احلديث:

 .1تعظيم عيىس هلل -عز وجل.-
 .2درء احلد بالشبهة.
 .3منع قضاء القايض بعلمه ،وإنما يقيض باِلينات.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه. -فتح اِلاري رشح صحيح اِلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه.

الرقم املوحد)10993( :
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رأيت جَبيل لَع سدرة املنتىه ،وَل ست مائة جناح

َ
ْ
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمُ « :-
رأيت ِجربيل ىلع ِسدرة
َّ
المنْتَىه ،وهل ُّ
ً
ُ
ُ
اعصما ،عن األجنحة؟ فأىب أن خيربين ،قال :فأخربين بعض أصحابه« :أن
سألت
ست مائة َجناح» قال:
اجلَناح ما بني املرشق واملغرب».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جربيل يف أىلع اجلنة وهل ُّ
َ
اعصم بن أيب بهدلة عن هيئة هذه
ست مائة َجناح ،فسأل الراوي

األجنحة؟ فلم خيربه ،فأخربه بعض أصحابه أن لك جناح من كربه وعظمته يسد ما بني املرشق واملغرب ،وهذا جاء يف أحاديث

صحيحة أخرى( :سادا عظم خلقه ما بني املرشق واملغرب).

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفضائل.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

ُْ
ْ
المنتَىه  :شجرة يف أقىص اجلنة إيلها ينتيه علم األولني واآلخرين وال يتعداها.
• ِسدرة
• جربيل  :من أفضل مالئكة اهلل وهو املولك بالويح.

فوائد احلديث:

 .1جربيل هل ست مائة جناح ،لك جناح يسد ما بني املرشق واملغرب.
 .2املالئكة خملوقات عظيمة.
 .3رأى حممد -صىل اهلل عليه وسلم -جربيل -عليه السالم -يف صورته احلقيقية يف أىلع اجلنة.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.
اإلرساء واملعراج وذكر أحاديثهما وخترجيها وبيان صحيحها ،املؤلف :حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،الطبعة2000 :م 1421ه.
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد-العثيمني -انلارش :دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية-الطبعة :اثلانية ،حمرم 1424ه.

الرقم املوحد)10418( :
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رأيت جَبيل عند سدرة املنتىه ،عليه ستمائة جناح ،ينتَث من ريشه اتلهاويل :ادلر وايلاقوت

َ ًَ ُ
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أنه قال يف هذه اآلية{ :ولقد رآه ن ْزلة أخرى} [انلجم ،]13 :قال رسول اهلل
َ
ُ
ْ
ُّ
َ
َُْ
ُ
يلُّ :
َّ
ََْ ُ
ادل ُّر
هاو
صىل اهلل عليه وسلم« :-رأيت جربيل عند ِسدر ِة المنتىه ،عليه ستمائة جناح ،ينت ِرث من ِر ِيشه اتل ِ
ُ ُ
وايلاقوت».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ ًَ ُ
يذكر ابن مسعود -ريض اهلل عنه -يف تفسري قوهل -تعاىل{ :-ولقد رآه ن ْزلة أخرى} أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أخرب أنه
رأى جربيل -عليه السالم -يف أىلع اجلنة عند سدرة املنتىه ،ىلع اهليئة اليت خلقه اهلل -تعاىل -عليها ،هل ستمائة جناح يسقط
من ريشه األلوان املختلفة من ادلر وايلاقوت.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

ُْ
ْ
المنتَىه  :شجرة يف أقىص اجلنة إيلها ينتيه علم األولني واآلخرين وال يتعداها.
• ِسدرة
ْ
• يَنتَ ِرث  :يسقط.
َّ
هاويل  :األلوان املختلفة.
• اتل ِ

فوائد احلديث:

 .1من الصفات اخلَلقية جلربيل -عليه السالم -أن هل ستمائة جناح.
 .2املالئكة خملوقات عظيمة.
 .3أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رأى جربيل -عليه السالم -عند سدرة املنتىه ،ىلع اهليئة اليت خلقه اهلل -تعاىل -عليها.

املصادر واملراجع:

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
 انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح. عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. كوثر املعاين ادلراري يف كشف خبايا صحيح اِلخاريَّ ،حممد اخل َ ِرض بن سيد عبد اهلل بن أمحد اجلكِّن الشنقيطي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة:
األوىل 1415 ،ه.
 -املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي ،أبو العباس ،املكتبة العلمية – بريوت.
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ً
جعفرا يطري يف اجلنة مع املالئكة
رأيت

احلديث :عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمُ « :-
ً
جعفرا يطري يف اجلنة مع املالئكة».
رأيت

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف املنام ابن عمه جعفر بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -يطري يف اجلنة مع املالئكة ،وذلا
ُ
ُسيم جبعفر الطيار وبذي اجلناحني ،واكن جعفر قد استشهد بغزوة مؤتة بعد أن قطعت يداه ،فعوضه اهلل عنهما جبناحني يطري

بهما يف اجلنة مع املالئكة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املالئكة  -اجلنة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

فوائد احلديث:

 .1فيه فضيلة ظاهرة جلعفر -ريض اهلل عنه.-
ُ
 .2فضل من قتل يف سبيل اهلل -تعاىل.-
 .3املالئكة هلا أجنحة تطري بها.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
مشاكة املصابيح ،حتقيق األِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية – بريوت.
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رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقرؤها ويضع إصبعيه

َّ
ُ
سمعت أبا هريرة يقرأ هذه اآلية {إن
احلديث :عن أيب يونس سليم بن جبري موىل أيب هريرة -ريض اهلل عنه ، -قال:
َ
ُّ
ً
بصريا} [النساء ]58 :قالُ « :
َ
ً
رأيت رسول
{سميعا
األمانات إىل أهلها} [النساء ]58 :إىل قوهل تعاىل
اهلل يأمركم أن تؤدوا
ِ
ُ
َ
َ
إبهامه ىلع أ ُذنه ،واليت تليها ىلع عينه» ،قال أبو هريرةُ « :
رأيت رسول اهلل -صىل اهلل
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يضع
ِ
ِ
ُ
ويضع إصبعيه».
عليه وسلم -يقرؤها

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن أبو هريرة -ريض اهلل عنه -يقرأ هذه اآلية{ :إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها} [النساء ]58 :إىل قوهل تعاىل
ً
ً
بصريا} [النساء ،]58 :ويذكر أنه رأى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقرؤها ويضع إصبعه الغليظة اخلامسة ىلع
{سميعا

ً
ً
ً
تشبيها
ودفعا تلأويالت املحرفني ،وليس فيه
تأكيدا إلثبات صفة السمع واِلرص هلل -تعاىل،-
أذنه ،واليت جبوارها ىلع عينه،

باملخلوق؛ لقوهل -تعاىل( :-ليس كمثله َشء وهو السميع اِلصري) فاإليمان بانلصوص لكها يقتيض ما ذكر.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
• اإلبهام  :اإلصبع الغليظة اخلامسة من أصابع ايلد.
فوائد احلديث:
.1

إثبات صفة السمع واِلرص هلل -سبحانه.-

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
معالم السنن رشح سنن أيب داود ،أليب سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية – حلب،
الطبعة :األوىل   1351ـه 1932 -م.
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل ،ملكتبة املعارف.
معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
َّ َّ
السقاف دار اهلجرة الطبعة :اثلاثلة  1426 ،ـه 2006 -م.
صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة ،علوي بن عبد القادر
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رب أعين وال تعن يلع ،وانْصين وال تنْص يلع ،وامكر يل وال تمكر يلع ،واهدين ويرس هداي إيل ،وانْصين
لَع من بىغ يلع

ِّ َ
رب أ ِع ِِّّن وال تُ ِعن َّ
ُّ
يلع،
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يدعو« :
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-قال :اكن
ُ
ِّ
َ
َ
يلع ،واهدين ويرس هداي َّ
إيل ،وانرصين ىلع من بىغ َّ
يلع ،وامكر يل وال تمكر َّ
وانرصين وال تنرص َّ
يلع ،امهلل اجعلِّن لك
ذاكرا ،لك راهبًا ،لك م ً
تقبل توبيت ،واغسل َح ْوبيت ،وأجب دعويتِّ ،
طوااع ،إيلك ُخمْبتًا ،أو ُمنيبا ،رب َّ
ً
ً
وثبت
شاكرا ،لك
ِ
ِ
ِ
ْ ُْ
َ
ِّ
واهد قليب ،وسدد لساين ،واسلل َس ِخيمة قليب».
ُح َّجيت،
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ِّ َ
رب أ ِع ِِّّن» أي :وفقِّن ذلكرك وشكرك وحسن عبادتك« ،وال تُ ِعن َّ
يلع» أي :ال
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يدعو فيقول« :
يلع َمن يمنعِّن من طاعتك من شياطني اإلنس واجلن« ،وانرصين وال تنرص َّ
ُت َغلِّب َّ
يلع» أي :انرصين ىلع الكفار وال جتعلهم
يلع ،أو انرصين ىلع نفيس فإنها أعدى أعدايئ وال تنرص انلفس األمارة بالسوء َّ
ينترصون َّ
يلع بأن أتبع اهلوى وأترك اهلدى،
«وامكر يل وال تمكر َّ
يلع»

أي :امكر بأعدايئ املاكرين وأوقع بهم من حيث ال يشعرون ،وال تفعل ذلك يب ،واملكر من صفات اهلل تعاىل الفعلية ،ولكنه

ال يوصف بها ىلع سبيل اإلطالق ،إنما يوصف بها حني تكون مدحا ،مثل مكره بالاكفرين وبمن يمكر باملؤمنني وحنو ذلك،

وال يصح نيف صفة املكر عن اهلل تعاىل؛ ألنه سبحانه أثبتها نلفسه ،فنثبتها هل تعاىل ىلع الوجه الالئق به سبحانه.
«واهدين ِّ
ويرس ُه َ
داي َّ
إيل» أي :دلِّن ىلع اخلريات وسهل اتباع اهلداية أو طرق ادلاللة يل حَّت ال أستثقل الطاعة وال أنشغل
يلع» أي :وانرصين ىلع من ظلمِّن وتعدى َّ
عن العبادة« ،وانرصين ىلع َمن بىغ َّ
يلع.
ً
شاكرا»أي :ىلع انلعماء «لك ذاكرا» يف مجيع األوقات «لك راهبا» أي خائفا يف الرساء والرضاء «لك ِمطوااع»
«امهلل اجعلِّن لك
ً
ً
أي :كثري الطوع وهو االنقياد والطاعة «إيلك خمبتا» أي :خاضعا خاشعا .متواضعا «منيبا» أي :راجعا إيلك تائبا ،فاتلوبة
رجوع من املعصية إىل الطاعة.

«رب تقبل توبيت» أي :اجعلها صحيحة برشائطها واستجماع آدابها فإنها ال تتخلف عن القبول «واغسل َحوبيت» أيُ :
امح
ذنيب «وأجب دعويت» أي :داعيئ« ،وثبِّت ُح َّجيت» أي :ىلع أعدائك يف ادلنيا ،أو ِّ
ثبت قويل وتصدييق يف ادلنيا وعند جواب
ُ
َ
ِّ
صوب ِّ
وسدد لساين» أيِّ :
وقوم لساين حَّت ال ينطق إال بالصدق وال يتلكم إال باحلق« ،واسلل َس ِخيمة
امللكني« ،واهد قليب
قليب» أي :أخرج غشه وغله وحقده وحسده وحنوها ،مما ينشأ من الصدر ويسكن يف القلب من مساوئ األخالق.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السجع يف ادلاعء  -اآلداب والرقائق.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
• بىغ  :ظلم وتعدى.
• راهبا  :خائفا.
• ِمطوااع  :كثري الطاعة.
ُْ
• خمبتا  :خاضعا خاشعا.
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ُمنيبا  :راجعا تائبا.
َح ْوبيت  :ذنيب.
ُح َّجيت  :قويل.
ِّ
صوب ِّ
سدد ِّ :
وقوم.
ْ ُ
اسلل  :أخرج.
َس ِخيمة  :الضغن واحلقد.

•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

 .1املكر من صفات اهلل تعاىل الفعلية ،ولكنه ال يوصف بها ىلع سبيل اإلطالق ،إنما يوصف بها حني تكون مدحا ،وذلك يف حال املقابلة فاهلل
يمكر باملاكرين.
 .2استحباب ادلاعء بهذه اللكمات.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس اِلايب احلليب.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
َّ
ا
رشح العقيدة الواسطية ،ويليه ملحق الواسطية -حممد بن خليل هراس -ضبط نصه وخرج أحاديثه ووضع امللحق :علوي بن عبد القادر السقاف-
انلارش :دار اهلجرة للنرش واتلوزيع  -اخلرب-الطبعة :اثلاثلة1415 ،ه.
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َ
ٌ
َ َ
سح َر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رجل من بين زريق ،يقال َل بليد بن األعصم ،حَّت اكن رسول اهلل
-صىل اهلل عليه وسلم -خييل إيله أنه اكن يفعل اليشء وما فعله

َ
َ
ٌ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالتَ :س َح َر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رجل من بِّن ُز َريق ،يقال هل ِِليد
َْ
َ
َُ
َْ
َ
بن األع َصم ،حَّت اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خي َّيل إيله أنه اكن يفعل اليشء وما ف َعله ،حَّت إذا اكن ذات
ََ
َّ
ْ ْ
َ
َ
أن َ
اهلل أفتاين فيما استَفتَيتُه فيه ،أتاين رجالن،
يوم أو ذات يللة وهو عندي ،لكنه داع وداع ،ثم قال« :يا اعئشة ،أش َع ْر ِت
َ
ْ
فق َعد ُ
أحدهما عند رأيس ،واآلخر عند ِرجيل ،فقال أحدهما لصاحبه :ما َو َج ُع الرجل؟ فقالَ :م ْطبوب ،قالَ :من َط َّبه؟ قال:
ْ
َ
َ َ
َ
ْ
ُ ِّ
ُ َ
َ ْ
وجف َطل ِع َنل ٍة ذك ٍر .قال :وأين هو؟ قال :يف برئ ذ ْروان»
ومشاطة،
ِِليد بن األع َصم ،قال :يف أي َشء؟ قال :يف ِمش ٍط
َّ
َّ
َّ
كأن َ ُ َ َ
حلناء ،أو كأن
فأتاها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف ناس من أصحابه ،فجاء فقال« :يا اعئشة،
ماءها نقاعة ا ِ
ُ
َ
رءوس َنلها رءوس الشياطني» قلت :يا رسول اهلل :أفال استخرجتَه؟ قال« :قد اعفاين اهلل ،فكر ُ
هت أن أث ِّو َر ىلع انلاس
ِ
رشا» فأمر بها ُ
فيه ًّ
فد ِف َنت.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
رجال من ايلهود من بِّن زريق ي ُ َّ
سىم ِليد بن األعصم سحر رسول اهلل -صىل اهلل
حتيك أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها -أن
ُ َّ
عليه وسلم ،-حَّت اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خييل إيله أنه اكن يفعل اليشء وهو لم يفعله ،فلما اكن ذات يوم
ً
وهو عندها ،لم يكن -صىل اهلل عليه وسلم -مشتغال بها ،بل بادلاعء وتكراره حَّت يطلعه اهلل ىلع حقيقة األمر ،ثم أخربها

صىل اهلل عليه وسلم -أن اهلل أجابه فيما داعه ،وأنه أتاه ملاكن فقعد أحدهما عند رأسه واآلخر عند رجله ،فقال أحدهمالآلخر« :ما وجع الرجل؟» أي :انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :مطبوب» أي :مسحور ،قالَ « :من طبه؟» أيَ :من سحره.
ْ
وم َشاطةُ ،
قالِ :ليد بن األعصم .قال :يف أي َشء؟ أي ما األشياء اليت استعملها يف السحر؟ قال« :يف م ْشط ُ
وجف َطلع َنلة
ِ ٍ
َ َ
ذكر» أي :سحره يف مشط ،وبعض ما اكن خيرج من رأسه عند ترسحيه ،والغشاء اذلي يكون عليه طلع انلخلة قال :وأين
هو؟ قال« :يف برئ ذروان» ويه برئ باملدينة ،فأتاها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مع بعض أصحابه فاستخرجه ،فرجع -

صىل اهلل عليه وسلم -إىل اعئشة ،فأخربها أن ماء اِلرئ اكن أمحر اكذلي ينقع فيه احلناء ،يعِّن :أنه تغري لرداءته أو ملا خالطه
ُ
مما أليق فيه ،ورؤوس َنلها تشبه يف كراهتها وقبح منظرها رؤوس الشياطني ،قالت اعئشة« :قلت :يا رسول اهلل أفال
استخرجته؟» أي :أفال أخرجت السحر وأشعته بني انلاس وعلموا بما َح َدث؟ فقال -صىل اهلل عليه وسلم« :-قد اعفاين اهلل،
فكر ُ
هت أن أُثَ ِّو َر ىلع انلاس فيه ًّ
رشا» أي :قد شفاين اهلل من السحر ،وأكره إن أذعته بني انلاس أن أفتح عليهم باب رش من
ِ
تذكري املنافقني السحر وتعلمه وحنو ذلك فيؤذون املؤمنني وهو من باب ترك املصلحة خوف املفسدة ،فأمر -صىل اهلل عليه
وسلم -باِلرئ ُ
فدفنت.
وقد أنكر بعض انلاس قصة سحر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -زاعمني أنها تطعن يف عصمته -صىل اهلل عليه وسلم؛
الحتمال أن َّ
خييل إيله أنه يرى جربيل وهو لم يره ،وأنه يوىح إيله ولم يوح إيله بيشء ،وهذا لكه مردود فقد قام ادليلل ىلع

عصمته -عليه الصالة والسالم -فيما يبلغه عن اهلل وىلع عصمته يف اتلبليغ ،وما حصل هل من رضر السحر ليس ً
نقصا فيما

يتعلق باتلبليغ ،بل هو من جنس ما جيوز عليه من سائر األمراض واآلفات ،والسحر اذلي حصل هل رشحته الروايات األخرى،

وهو أنه اكن خييل إيله أنه أىت أهله وهو لم يفعل ذلك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلاعء.
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راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
• أشعرت  :أعلمت.
• أفتاين  :أخربين.
• مطبوب  :مسحور.
• َط َّبه  :سحره.
• مشط  :اآللة اليت يرسح بها الشعر.
• ُمشاطة  :يه الشعر اذلي يسقط من الرأس إذا رسح باملشط.
• جف طلع َنلة ذكر  :وهو واعء طلع انلخل ،وهو الغشاء اذلي يكون عليه ،ويطلق ىلع اذلكر واألنىث ،وهلذا قيده بقوهل :ذكر.
َ
• ذ ْروان  :برئ باملدينة يف بستان بِّن زريق.
ُ
• ُنقاعة ُاحلناء  :يعِّن أن ماء اِلرئ أمحر اكذلي يُنقع فيه احلناء ،ألنه تغري لرداءته أو ملا خالطه مما أليق فيه.
َ
• أث ِّور  :أثري.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اإليمان بالسحر وأنه حقيقة.
قصة سحر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صحيحة وال تقدح يف مقام انلبوة.
ادلاعء واالتلجاء إىل اهلل -عز وجل -عند حدوث اِلالء.
آثار الفعل املحرم جيب إزاتلها.
ترك إزالة مفسدة خلوف مفسدة أعظم منها.
ً
رؤوسا.
اإليمان بالشياطني وأن هلم

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
 كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني اِلواب ،انلارش :دار الوطن– الرياض.
 -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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ًّ
سألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أي اذلنب أعظم؟ قال :أن جتعل هلل ندا ،وهو خلقك

احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :سألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمُّ -
أي اذلنب أعظم؟
َ
َ
َ ْ َ
َ ََ َ
ًّ
قال« :أن جتعل هلل نِدا ،وهو خلقك» قلت :ثم أ ُّي؟ قال« :ثم أن تقتل ودلك خشيَة أن يأكل معك» قلت :ثم أ ُّي؟ قال« :ثم
َ ََْ َ
َُ
ار َك».
أن تز ِاين ح ِليلة ج ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

سأل الصحابة -ريض اهلل عنهم -عن أعظم اذلنوب فأخربهم عن أعظمها ،وهو الرشك األكرب ،وهو اذلي ال يغفره اهلل تعاىل
إال باتلوبة ،وإن مات صاحبه فهو خمدل يف انلار.

ثم قتل املرء ودله خشية أن يأكل معه ،فقتل انلفس اليت حرم اهلل تعاىل يه املرتبة اثلانية من اذلنوب العظيمة ،ويزيد اإلثم

وتتضاعف العقوبة إذا اكن املقتول ذا رحم من القاتل ،ويتضاعف مرة أخرى حني يكون املقصود هو قطع املقتول من رزق

اهلل اذلي أجراه ىلع يد القاتل.

ثم أن يزين الرجل بزوجة جاره ،فالزنا هو الرتبة اثلاثلة من الكبائر ،ويعظم إثمه إذا اكنت املزين بها زوجة اجلار اذلي أوىص

الرشع باإلحسان إيله وبره وحسن صحبته.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد الربوبية
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
اً
ا
• نِدا  :انلِّد :هو الشبيه واملثيل والرشيك.
• َح ِليْلة  :زوجة.
فوائد احلديث:

 .1تفاوت اذلنوب يف العظم ،كما أن األعمال الصاحلة تتفاوت يف الفضل.
 .2احلديث يدل ىلع أن أعظم اذلنوب :الرشك باهلل تعاىل ،ثم قتل انلفس اليت حرم اهلل إال باحلق ،ثم الزىن.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبداِلايق ،ط 1422ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبداِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م.
ا
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ا
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار الفلق – الرياض ،الطبعة :السابعة1424 ،ه.
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سَّم نلا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نفسه أسماء منها ما حفظنا فقال« :أنا حممد ،وأمحد ،واملقيف،
واحلارش ،ونيب الرمحة»

ُ
ْ
ْ َ ْ
أس ً
ماء منها ما َح ِفظنا
احلديث :عن أيب موىس -ريض اهلل عنه -قالَ :س َّىم نلا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نفسه
الملْ َ
يب َ
فقال« :أنا حممد ،وأمحدُ ،
والم َق ِّيف ،واحلارش ،ونيب َّ
ونيب اتلوبة ونَ ُّ
الرمحة ،قال يزيدُّ :
حمة».
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو موىس األشعري -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سىم نفسه بالعديد من األسماء حفظ منها :حممد،
ُ
وأمحد ،واملقيف ،ومعناه :آخر األنبياء وخاتمهم ،ومنها احلارش ،ومعناه :حيرش أول انلاس ،ومنها نيب الرمحة ،ومعناه :صاحب
الرتفق واتلحنن والشفقة ىلع العاملني اعمة بما جاء به من رشع ،وىلع املؤمنني خاصة بما هلم من خصائص ،ومنها نيب اتلوبة،
ومعناه :اذلي بُعث بقبول اتلوبة بانلية والقول ،واكنت توبة بعض األمم قبله بقتلهم أنفسهم ،أو :هو اذلي تكرث اتلوبة يف
أمته وتعم ،وذلك أن أمته ملا اكنت أكرث األمم اكنت توبتهم أكرث من توبة غريهم ،ومنها نيب امللحمة أي :نيب احلرب؛ ُ
وسيم

به حلرصه ىلع اجلهاد؛ إلعالء لكمة اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم وأمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

ُ َ ِّ
المقيف ُ :آخر األنبياء.
•
َ
• احلارش  :أحرش أول انلاس.
الملْ َ
• َ
حمة  :احلرب.
• حممد  :منقول من صفة احلمد ،وهو بمعىن حممود ،وفيه معىن املبالغة ،يقال :رجل حممد وحممود إذا كرثت وتكاملت فيه اخلصال املحمودة.
• أمحد  :من باب اتلفضيل ،ومعناه أمحد احلامدين ،وسبب ذلك ما ثبت يف الصحيح أنه يفتح عليه يف املقام املحمود بمحامد لم يفتح بها ىلع
محادون وهو أمحدهم ،أي أكرثهم ً
أحد قبله ،وقيل :األنبياء َّ
محدا أو أعظمهم يف صفة احلمد.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

أن للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -عدة أسماء منها املذكورة يف هذا احلديث.
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -آخر األنبياء وخاتمهم.
ُ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أول من حيرش يوم القيامة.
َّ ً
ً
خاصة.
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رؤوف رحيم بأمته رمحة
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -شديد ىلع الكفار حريص ىلع اجلهاد إلعالء لكمة اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني اِلواب ،انلارش :دار الوطن– الرياض.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى – مرص ،الطبعة :األوىل.املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.فتح اِلاري رشح صحيح اِلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع ،دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤادعبد اِلايق ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب.
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سيحان وجيحان والفرات وانليل ُك من أنهار اجلنة

َ ْ َ ُ َ َْ َ ُ
ُ ُ
حان َوالف َرات
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم « :-سيحان وجي
ٌّ
وانلِّيل لك من أنهار اجلنة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

سيحان وجيحان ،والفرات وانليل أربعة أنهار يف ادلنيا وصفها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأنها من أنهار اجلنة؛ فقال بعض
أهل العلم :إنها من أنهار اجلنة حقيقة لكنها ملا نزلت إىل ادلنيا غلب عليها طابع أنهار ادلنيا وصارت من أنهار ادلنيا.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل اِلدلان.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• سيحان وجيحان  :نهران ببالد األرمن وهما عظيمان ً
جدا.
• الفرات : .نهر يفصل بني الشام واجلزيرة.
• انليل : .نهر مرص.

فوائد احلديث:

 .1يؤخذ هذا احلديث ىلع ظاهره ،وىلع حقيقته ،واهلل أعلم بأرساره يف خلقه.
 .2اجلنة خملوقة موجودة.
 .3هذه األنهار مباركة ميمونة.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج  /حيىي بن رشف انلووي -دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية1392 ،ه.َ
ْ
َ ُ ُْ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم –القايض عياض بن موىس ايلحصيب،املحقق :ادلكتور حي َىي إِ ْس َما ِعيل  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص-
 إِكمالالطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
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صدقتا ،إنهم يعذبون عذابا تسمعه ابلهائم لكها

ََ َ
َّ َ
يلع عجوزان من ُع ُ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ، -قالت :دخلت َّ
جز يهود املدينة ،فقاتلا يل :إن أهل القبور
َّ
َّ
ُْ
َ َ
ْ ُ ِّ
خ َر َجتَا ،ودخل َّ
يلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقلت هل :يا
يُعذبون يف قبورهم ،فكذبتُهما ،ولم أن ِعم أن أ َصدقهما ،ف
ُّ
َ
َّ
َ َ َّ
َّ
ْ
ُ
رسول اهلل ،إن عجوزين ،وذكرت هل ،فقالَ « :صدق َتا ،إنهم يُعذبون عذابًا ت ْس َم ُعه اِلهائم لكها» فما رأيتُه بع ُد يف صالة إال
َّ
تعوذ من عذاب القرب.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ
دخل ىلع اعئشة امرأتان عجوزان من يهود املدينة ،فقاتلا هلا :إن األموات يعذبون يف قبورهم ،فكذبتهما ولم ترض أن

تصدقهما؛ ألنها لم تطب نفسها بذلك؛ لظهور كذب ايلهود ،وافرتائهم يف ادلين ،وحتريفهم الكتاب ،فخرجتا من عند اعئشة،

ودخل عليها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأخربته بما قاتله املرأتان ايلهوديتان ،فقال -صىل اهلل عليه وسلم :-صدقتا إن
األموات يعذبون عذابًا تسمعه اِلهائم لكها ،فتخرب اعئشة أنها لم تر انليب -عليه الصالة والسالم -صىل صالة بعد ذلك إال

تعوذ من عذاب القرب.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة الربزخية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -اجلنائز.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

املفردات:
معاين
ُ
ُْ
• أن ِعم  :أحسن.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ًّ
خاصا بايلهود ،بل يعم غريها من األمم.
أن عذاب القرب ليس
إثبات عذاب القرب.
عذاب القرب تسمعه احليوانات لكها إال اإلنس واجلن.
مرشوعية اتلعوذ من عذاب القرب.
ىف داعء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -آخر الصالة ما يدل ىلع عظيم موقع ادلاعء وفضله ،وأن من مواطنه املرغب فيها الصلوات.
َّ
َّ
ا
َّ
ما اكن عليه انليب -صىل اّلل عليه وسلم -من شدة اخلوف من اّلل -تعاىل ،-فاكن يستعيذ به من عذاب القرب ،وعذاب انلار ،مع أنه -صىل اّلل
ا
ا
عليه وسلم -غفر هل ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،أمحد بن حممد القسطالين القتييب ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة  1323ه.
إكمال املعلم بفوائد مسلم ،عياض بن موىس ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص،
الطبعة :األوىل 1419 ،ه1998 ،م.
َ َّ
رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،حممد بن يلع اإلثيويب الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنرش ،دار آل بروم للنرش
واتلوزيع ،الطبعة األوىل.
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ً
صالة الرجل يف مجاعة تضعف لَع صالته يف بيته وِّف سوقه َخسا وعرشين ضعفا

َ ُُ
ً
ويف ُسوقِه مخسا
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل
عنه -مرفواع« :صالة الرجل يف مجاعة تضعف ىلع صالته يف بيته ِ
َ
َ َ ْ ُ ُ َ ً َّ
َ ُ ُ ُ َّ
َ
ً
ُ
عفا ،وذلك :أَنَّه إ َذا تَ َو َّضأ ،فأ َ
الوضوءَّ ،
حسن ُ
ثم خرج إىل املسجد ال خي ِرجه إال الصالة؛ لم خيط خطوة ِإال
وعرشين ِض
ِ
ُ َ َّ
ُ َّ َ ِّ
ُ َ ِّ
َّ
َ ُ َّ َ ُ
ُرفِ َعت هل بِها درجة ،وحط عنه بها خطيئة ،فإذا صىل لم تزل املالئكة تصيل عليه ،ما دام يف مصاله :اللهم صل عليه،
َْ
ارمحه ،وال يزال يف صالة ما انتظر الصالة».
امهلل اغ ِفر هل ،امهلل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأن صالة الرجل يف مجاعة تزيد ً
أجرا وثوابًا ىلع صالته يف بيته ويف سوقه ،أي :منفردا كما
ً
يوىمء إيله مقابلته بصالة اجلماعة؛ وألن الغالب يف فعلها يف اِليت والسوق االنفراد ،ومقدار الزيادة ٌ
مخس وعرشون ضعفا،

وقوهل( :وذلك) إن اكن املشار إيله فضل صالة اجلماعة ىلع صالة الفذ اقتىض اختصاص ذلك جبماعة املسجد ،وقوهل( :أنه)
ً
أي الشأن أو الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء أي أسبغه مع اإلتيان بالسنن واآلداب ثم خرج إىل املسجد متوجها إيله ال خيرجه

إال الصالة -فإن أخرجه إيله غريها ،أو يه مع غريها فاته ما يأيت :-لم خيط خطوة إال رفعت هل بها درجة وحط عنه بها خطيئة،
أي من الصغائر املتعلقة حبق اهلل -تعاىل ،-فإذا صىل لم تزل املالئكة تصيل عليه ترتحم وتستغفر هل ما دام يف مصاله أي
ً
ً
ً
جالسا فيه ،وحيتمل أن يراد ما دام مستمرا فيه ولو مضطجعا ،ما لم حيدث قول( :امهلل صل عليه امهلل ارمحه) ،وال يزال املصيل
يف صالة ما انتظر الصالة ،أي :مدة انتظاره إياها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املالئكة  -الطهارة  -اِليوع  -بدء اخللق  -اتلفسري -اإليمان  -الفضائل.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• صالة الرجل  :واحد الرجال ،واملراد :اذلكر دون األنىث.
َ
• يف مجاعة  :مع مجاعة.
ُ
ُ
• ت َض َّعف  :يُ َض ِّعفها اهلل ،أي :يزيدها.
• صالته يف بيته  :يف داره.
ً
• َو ِيف ُسوقِ ِه  :حمل جتارته ،والغالب أن صالته فيهما تكون بغري مجاعة :ألن اجلماعة تكون اغِلا يف املسجد.
ً
• ِضعفا  :مثال.
• َوذلك  :أي :اتلضعيف.
َّ
• أن َه  :أي :ألنه.
ُ ُ
• فَأ َ
حسن الوضوء  :أكمله ىلع ما ورد عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
• إىل املسجد  :املاكن املعد إلقامة انلاس اجلماعة فيه.
َ ُ ُ
• ال خي ِر ُجه  :أي :من بيته.
• إال الصالة  :أي :إال إرادة الصالة ،دون إرادة َشء آخر.
َ َْ
• لم خي ُط بِها  :لم يقدم رجله للميش.
طو ًة  :ويه ما بني قديم املاَش حني مشيه ،وجيوز َخ َ
• ُخ َ
طوة ىلع أنها واحدة اخلطوات.
َّ
• ِإال ُرفِ َعت هل  :إال رفع اهلل هل.
• بِها  :بسببها.
َ
• د َر َجة  :مزنلة عند اهلل -تعاىل.-
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ُ
• ُح َّط َعنه  :وضع اهلل عنه.
َ
• خ ِطيئَة  :سيئة ،واملراد :عقوبة السيئة.
َ َ َ َّ
• فإِذا صىل  :أي :حتية املسجد أو غريها ،مما يبادر به عند دخول املسجد.
َ َ
• لم ت َزل  :أي :تستمر املالئكة.
َ
ً
َ
• َ
المالئِكة  :واملالئكة :وهم اعلم غييب ،وربما يرون أحيانا بإذن اهلل خلقهم اهلل من نور ،فأكرمهم بالقيام بطاعته؛ فال يعصون اهلل ما أمرهم
ويفعلون ما يؤمرون ،يسبحون الليل وانلهار ال يفرتون.
ُ ِّ َ
• ت َصيل َعليه  :تدعو هل.
• َما َد َ
ام  :أي مدة دوامه.
ُ َ َّ
• ِيف مصاله  :يف ماكن صالته.
ِّ
• ُ
الله َّم َصل عليه  :امهلل اثن عليه يف املأل األىلع ،يعِّن :تقول :امهلل صل عليه ...إلخ ،ومجلة تقول :بيان جلملة (تصيل عليه).
• امهلل اغ ِفر هل  :اسرت ذنوبه مع اتلجاوز عنها.
• وال يَ َزال ِيف صالة  :أي :يف ثواب صالة.
َ
• ما انتَظر  :أي :مدة انتظاره.
• الصالة  :أي :اليت جاء للمسجد من أجلها.
• صالة  :الصالة يف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

فضيلة صالة اجلماعة يف املسجد ومضاعفتها ،وفضيلة اجلماعة حتصل بأي عدد يصدق عليه معىن اجلماعة ،ىلع أن كرثة العدد أدىع حلصول
الزيادة يف اثلواب.
انلقص يف صالة املنفرد وتأخرها يف الفضل عن صالة اجلماعة.
لك هذا الفضل ،من :رفعة ادلرجاتَ ،
وح ِّط اخلطايا ،واستغفار املالئكة؛ مرتب ىلع إحسان الوضوء ،واخلروج من اِليت إىل املسجد؛ لقصد
الصالة بِنِ َّية خالصة ،فاثلواب املذكور مرتب ىلع جمموع األعمال ،فلو خال منه جزء لم يرتتب عليه ما ذكر من األجر.
فضيلة الوضوء واإلخالص.
ً
متطهرا للصالة ال ينوي إال الصالة أن ال خيطو خطوة إال رفعه اهلل بها درجة ،وحط عنه بها خطيئة حَّت يدخل إىل املسجد.
أن ثواب من خرج
إثبات وجود املالئكة -عليهم الصالة والسالم.-
داعء املالئكة بالصالة واملغفرة والرمحة ملن صىل يف املسجد ،ثم جلس ينتظر الصالة.
أفضلية الصالة ىلع غريها من األعمال بعد اإليمان؛ ألن فيها صالة املالئكة ىلع فاعلها وداعءهم هل بالرمحة واملغفرة.
إن املنتظر الصالة ثواب من هو يف الصالة.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم ،-لعبد الغِّن املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه.
صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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عصابتان من أميت أحرزهما اهلل من انلار :عصابة تغزو اهلند ،وعصابة تكون مع عيىس ابن مريم -
عليهما السالم-

ٌ
ً
مرفواع« :عصابتان من أُ َّميت أحرزهما ُ
اهلل من انلار :عصابة
احلديث :عن ثوبان موىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ِ
ٌ
َ
تغزو اهلند ،وعصابة تكون مع عيىس ابن مريم عليهما السالم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

مجاعتان من أمة حممد -صىل اهلل عليه وسلم -حفظهما اهلل من انلار ،مجاعة تغزو بالد اهلند فتقاتل الكفار يف سبيل اهلل،
ومجاعة تكون مع عيىس ابن مريم -عليه السالم -حينما يزنل آخر الزمان ،بعد خروج ادلجال ،فيقتله عيىس -عليه

السالم.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلبوات  -أعالم انلبوة  -الفضائل.
راوي احلديث :ثوبان موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
اتلخريج :رواه النسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن النسايئ.

معاين املفردات:
• ِعصابتان  :تثنية عصابة ،ويه اجلماعة من انلاس.
• أحرزهما  :حفظهما.
فوائد احلديث:

 .1فيه فضيلة من غزا بالد اهلند ،وأن اهلل -تعاىل -حفظه من انلار.
 .2فيه فضيلة من يكون مع عيىس ابن مريم عندما يزنل آخر الزمان ،وأن اهلل -تعاىل -حفظه من انلار.
 .3فيه من دالئل وبراهني انلبوة؛ إلخباره -صىل اهلل عليه وسلم -بأمور حتصل يف املستقبل.
 .4فيه إثبات عالمة من عالمات الساعة.

املصادر واملراجع:

املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية
1406ه1986 ،م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
َ َّ
الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنرش ،دار آل بروم للنرش
رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،حممد بن يلع اإلثيويب
واتلوزيع.
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األِلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل ملكتبة
املعارف1422 ،ه.
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لَع أنقاب املدينة مالئكة ال يدخلها الطاعون وال ادلجال

ٌ
ََْ
اب املدين ِة مالئكة ال
ق
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ىلع أن ِ
َّ َّ ُ
ُ
يدخلُها َّ
ادلجال».
الطاعون ،وال

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف احلديث أن من فضائل املدينة وجود مالئكة ىلع مداخلها وطرقها حيرسونها ،فال

يدخلها الطاعون -وهو وباء معد رسيع االنتشار يصحبه املوت اذلريع الفاَش -وال يدخلها املسيح ادلجال.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل املدينة  -الفنت  -اإليمان بالغيب.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:

• أنقاب املدينة  :مداخل املدينة وأبوابها وطرقها اليت يُدخل إيلها منها.
• الطاعون  :وباء معد رسيع االنتشار يصحبه املوت اذلريع الفاَش.

فوائد احلديث:

 .1فضيلة املدينة وفضيلة سكناها ومحايتها من الطاعون وادلجال.
 .2أن اهلل -تعاىل -يولك مالئكته حبفظ بىن آدم من اآلفات والفنت والعدو إذا أراد حفظهم.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.-رشح صحيح اِلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م.
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فاطمة بضعة مين ،فمن أغضبها أغضبين

ً
مرفواع« :فاطمة بَ ْضعة مِّنَ ،
فمن أغضبها أغضبِّن».
احلديث :عن املسور بن خمرمة -ريض اهلل عنهما-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن ابنته فاطمة ٌ
جزء منه ،فمن أغضبها فكأنه أغضبه -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > آل اِليت > حقوق آل اِليت
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل اِليت ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :املسور بن خمرمة -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
ْ
• بَضعة  :اِلضعة القطعة من اليشء.
فوائد احلديث:

 .1فضل السيدة فاطمة -ريض اهلل عنها ،-وماكنتها عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ لكونها ً
جزءا منه.
 .2لك من وقع منه يف حق فاطمة َشء فتأذت به؛ فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يتأذى به.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوتِ ،لنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.
منار القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عِّن بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش:
مكتبة دار اِليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه1990 ،م.
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َ
ْ
َي ُ
َي ُ
وين ،وإن اكنت غري صاحلة ،قالت :يا َويلها! أين تذهبون بها
م
د
ق
وين
م
ِ
فإن اكنت صاحلة ،قالت :قد ِ

ْ َ
احلديث :عن أيب سعيد -ريض اهلل عنه -قال :اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إذا ُوضعت اجلَنَ َ
ازة واحتَ َمل َها
ِ
ْ
انلاس أو الرجال ىلع أَ ْعنَاقهم ،فإن اكنت صاحلة ،قالتَ :ق ِّد ُموين قَ ِّد ُ
وين ،وإن اكنت غري صاحلة ،قالت :يا َويلها! أين
م
ِِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
يسمع صوتها لك َشء إال اإلنسان ،ولو س ِمعه ص ِعق».
تذهبون بها؟

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
إذا وضعت اجلنازة ىلع انلعش ،ثم احتملها الرجال ىلع أعناقهم ،فإن اكنت من أهل اخلري والصالح قالت :أرسعوا يب .ف ِرحة
مرسورة ملا تراه أمامها من نعيم اجلنة ،وإن اكنت من غري أهل الصالح قالت ألهلها :يا هالكها ،ويا عذابها .ملا تراه من سوء
َ
املصري ،فتكره القدوم عليه ،ويسمع صوتها لك املخلوقات من حيوان ومجاد إال اإلنسان ،ولو سمعها لغيش عليه أو هلك من

ذلك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة الربزخية
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• وضعت  :جعلت بني يدي الرجال يلحملوها.
• قدموين  :عجلوا يب.
• اجلنازة  :امليت برسيره.
• يا ويلها  :الويل :اهلالك ،ويه لكمة جزع وحترس.
• صعق  :غيش عليه من شدة ما يسمعه.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

ُ َّ
إن اهلل -تعاىل -يطلع عباده ىلع منازهلم ،وما أعده هلم يف حال االحتضار ،فيشتاق املؤمن ملا أعد هل من كرامة  ،وجيزع الاكفر والفاسق ملا
يرتقبه من أيلم العذاب.
أن بعض األصوات يسمعها غري اإلنسان ،وال يستطيع اإلنسان سماعها ،وهذا من املعجزات وقد أثبت العلم احلديث ذلك ،واإلخبار بهذا من
املعجزات انلبوية.
السنة محل اجلنازة ىلع أعناق الرجال.
محل اجلنازة خاص بالرجال دون النساء؛ نليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -النساء عن اتباعها.
أن روح امليت تتلكم بعد مفارقته جلسده ،وقبل دخوهل يف قربه ،واهلل أعلم بكيفيته.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل اِلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،إرشاف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم اِلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،داراملعرفة.
 -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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فعن معادن العرب تسألوين؟ خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا

َ
َ
َ
يل :يا ُ
رسول اهللَ ،من أكرم َّ
انلاس ،قال :اتقاهم ،فقالوا :ليس عن هذا
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قالِ :ق
َ
َ َُ
َ
َ
َ
َ
َ
نَسأُلُك ،قالَ « :فيُ ُ
يب اهلل ُ
يب اهلل ابن نَ ِّ
ابن نَ ِّ
وس ُف نَ ُّ
هلل» قالوا :ليس عن هذا نسألك ،قال« :فعن معا ِدن
ل
خ
ابن
اهلل
يب
يل ا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َُ
َُ
َّ َ ُ ُ
َ ُُ
ُ
َ
اإلسالم إذا فقهوا».
يف
م
ه
ار
ي
خ
ة
لي
ه
اجلا
يف
م
ه
ار
ي
خ
وين؟
الع َرب تسأل
ِ
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف احلديث أن أكرم انلاس من حيث النسب واملعادن واألصول ،هم اخليار يف اجلاهلية ،لكن برشط إذا فقهوا ،فمثال بنو

هاشم من املعروف هم خيار قريش يف اإلسالم ،لكن برشط أن يفقهوا يف دين اهلل ،وأن يتعلموا أحاكمه ،فإن لم حيصل هلم
َ
َّ
َّ
َّ
فإن َ َ
ومعدنا ،فإنه ليس ِمن أكرم
رشف النسب ال يشفع لصاحبه ،وإن َعال نسبه واكن من خيار العرب نسبا
الفقه يف ادلين،
ِ
اخللق عند اهلل ،وليس ِمن خيار اخللق ،وعليه فاإلنسان يرشف بنسبه ،لكن برشط الفقه يف ادلين.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :أحاديث األنبياء  -املناقب  -فضائل الصحابة  -الرب والصلة  -العلم.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أكرم  :اسم تفضيل من الكرم :أصله كرثة اخلري ،وهو ضد اللؤم ،وقيل :إن الكريم هو املتيق.
• ابن نيب  :يعقوب -عليه السالم.-
• بن نيب  :إسحاق -عليه السالم.-
ُ َّ
ُ َّ
• ابن خليل اهلل  :إبراهيم عليه السالم ،واخلليل هو من اكن يف أىلع املحبة ،فاخللة أىلع أنواع املحبة ،وليس فوق اخللة َشء من أنواع املحبة

ً
أبدا.
• َم َعادن َ
الع َرب  :أصوهلا اليت يُ َ
نسبُون إيلها ويتفاخرون بها.
ِ
َ
عدن :وهو منبت اجلواهر من ذهب وحنوه ،واملراد به هاهنا قبائل العرب.
• معادن  :مجع م ِ
• اجلاهلية  :الفرتة اليت اعشها انلاس قبل اإلسالمُ ،
وس ِم َّيت بذلك لكرثة جهاالت انلاس يف تلك الفرتة من الزمن.
َّ َ ُ ُ
َ ُُ
اإلسالم  :أصحاب املروءات وماكرم األخالق يف اجلاهلية ،هم كذلك يف اإلسالم إذا آمنوا واتقوا؛ ألن اإلسالم
• ِخيارهم يف اجلا ِهلية ِخيارهم يف ِ
جاء يلتمم ماكرم األخالق ،والعبد يسلم ىلع ما أسلف من خري ،وإذا انضم رشف اتلقوى إىل رشف النسب اكن خريا ىلع خري ،وفضال ىلع فضل.
َُ
• فق ُهوا  :علموا أحاكم الرشع.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

يرشف اإلنسان برشف آبائه وعشريته إذا اكنوا أتقياء ،واكن هو ىلع شالكتهم وطريقتهم.
أصحاب املروءات وماكرم األخالق يف اجلاهلية هم أصحابها يف اإلسالم إذا علموا أحاكم الرشع.
َّ
َّ
النسب هل أثر يف الفضل بالرشط السابق ،وهلذا اكن بنو هاشم أطيب انلاس وأرشفهم نسبا ،ومن ثم اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اذلي
َّ
ُ
هو أرشف اخللق من سال ِتلهم ،فلوال أن هذا اِلطن من بِّن آدم أرشف اِلطون ،ما اكن فيه انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فال يبعث الرسول
َّ
ِإال يف أرشف اِلطون وأىلع األنساب.
َّ
بني احلديث أقسام انلاس ورشف انتسابهم وأنسابهم ،وأن من األنساب رشيف ومنها دون ذلك.
رشف النسب يعترب إذا انضم إيله اتلقوى واخلوف من اهلل ،وإال فال.
َّ
وأن من اكن ًّ
تقيا اكن هل اخلري يف ادلنيا رفيع ادلرجة يف اآلخرة.
اإلنسان يكرم ويرشف بتقوى اهلل -عز وجل،-
بيان فضيلة نيب اهلل يوسف -عليه الصالة والسالم ، -فقد مجع ماكرم األخالق مع رشف انلبوة مع رشف النسب ،وانضم إيله رشف العلم
َ ُّ
بتعبري الرؤيا وت َمك ِنه من سياسة اتلدبري.
ا
بيان فضل العلم وأنه أفضل من النسب واحلسب واجلاه واملال.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رشح العقيدة الواسطية البن عثيمني ،حتقيق :سعد فواز الصميل ،ط ،5دار ابن اجلوزي ،الرياض ،اململكة العربية السعودية1419 ،ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من اِلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3069( :
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ََ ُ
َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ ًّ َ ُ َ ً َ َ ُ َ َ َ ُ َ
وق َون َ ْ ً
رسا) قال ابن
(وقالوا ال تذرن آل ِهتكم وال تذرن ودا وال سوااع وال يغوث ويع
يف قول اهلل -تعاىل:-
عباس -ريض اهلل عنهما :-هذه أسماء رجال صاحلني من قوم نوح

ََ ُ
َ َ ُ َّ َ َ ُ
ك ْم َوال تَ َذ ُر َّن َو ًّدا َوال ُس َو ً
ااع
(وقالوا ال تذرن آلِهت
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -يف قول اهلل -تعاىل:-
َ
َ َ
َ
ْ
َ َُ َ ََُ َ
َّ
ُ
وق َون َ ْ ً
أن ان ِصبوا
رسا) قال" :هذه أسماء رجال صاحلني من قوم نوح ،فلما هلكوا أوىح الشيطان
وال يغوث ويع
إىل قو ِم ِهم ِ
َّ َ َ َ ُ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ُّ
َ
َ
َ
َ
ً
إىل َجمَال ِ ِس ِهم اليت اكنوا جي ِلسون فيها أنصابا ،وسموها بأسمائِ ِهم ،ففعلوا ،ولم تعبد ،حَّت إِذا هلك أوئلك ون ِ َ
يس العلم
ُع ِبدت".
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يفرس ابن عباس -ريض اهلل عنهما -هذه اآلية الكريمة بأن هذه اآلهلة اليت ذكر اهلل -تعاىل -أن قوم نوح تواصوا باالستمرار
ىلع عبادتها بعدما نهاهم نبيهم نوح -عليه السالم -عن الرشك باهلل -أنها يف األصل أسماء رجال صاحلني منهم ،غلوا فيهم
ً
بتسويل الشيطان هلم حَّت نصبوا صورهم ،فآل األمر بهذه الصور إىل أن صارت أصناما تعبد من دون اهلل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الرشك
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• ال تذرن آهلتكم  :ال ترتكوا عبادتها.
ً
ً
• وال تذرن ودا وال سوااع وال يغوث : ...أي :وال ترتكوا هؤالء خصوصا.
ً
ً
• فلما هلكوا  :أي :مات أوئلك الصاحلون وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا.
• أوىح الشيطان إىل قومهم  :أي :وسوس وألَق إيلهم.
ً
ً
• أنصابا  :أي :أصناما مصورة ىلع صورهم.
• حَّت إذا هلك أوئلك  :أي :اذلين نصبوها يلتذكروا برؤيتها أفعال أصحابها فينشطوا ىلع العبادة.
ُ
• ونيس العلم  :أي :زالت املعرفة وغلب اجلهال اذلين ال يمزيون بني الرشك واتلوحيد.
• ُعبدت  :أي :تلك األصنام ملا قال هلم الشيطان :إن آباءكم اكنوا يعبدونها.
ً
كثريا من انلاس.
• وقد أضلوا كثريا  :وقد أضل رؤساؤهم بهذه األصنام
ً
ضالال  :أي إال عذابًا أو ض ً
يااع.
• وال تزد الظاملني إال

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

ٌ
سبب لعبادتهم من دون اهلل وترك ادلين باللكية.
أن الغلو يف الصاحلني
اتلحذير من اتلصوير وتعليق الصور ،ال سيما صور العظماء.
اتلحذير من مكر الشيطان وعرضه اِلاطل يف صورة احلق.
اتلحذير من اِلدع واملحدثات ولو ُ
حسن قصد فاعلها.
أن اتلصوير من الوسائل إىل الرشك فيجب احلذر من تصوير ذوات األرواح.
معرفة قدر وجود العلم ومرضة فقده.
أن سبب فقد العلم هو موت العلماء.
اتلحذير من اتلقليد ،وأنه قد يؤول بأهله إىل املروق من اإلسالم.
قدم الرشك يف األمم السابقة.
أن هذه األسماء اخلمسة املذكورات من معبودات قوم نوح.
بيان تكاتف وتعاون أهل اِلاطل ىلع باطلهم.
جواز ادلاعء ىلع الكفار ىلع سبيل العموم.

401

املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م.اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م. صحيح اِلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق)،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3421( :
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قاربوا وسددوا ،واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله ،قالوا :وال أنت يا رسول اهلل؟ قال :وال أنا إال أن
يتغمدين اهلل برمحة منه وفضل

َ َ َّ َ
َ ُ َ ِّ ُ
وسددوا ،واعل ُموا أنه لن
اربوا
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم« :-ق ِ
َ ُ َ
َ َ ْ ََ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ
ُ
نجو أ َحد ِمنكم بِ َع َم ِل ِه» قالوا :وال أنت يا رسول اهلل؟ قال« :وال أنا إِال أن يتغمد ِين اهلل ِبرمحة ِمنه وفضل».
ي
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث يدل ىلع أن االستقامة ىلع حسب االستطاعة ،وهو قول انليب -صىل اهلل عليه وسلم" -قاربوا وسددوا" أي :حتروا
ً
َّ
اإلصابة ،أي :احرصوا ىلع أن تكون أعمالكم مصيبة للحق بقدر املستطاع ،وذلك؛ ألن اإلنسان مهما بلغ من اتلقوى ،فإنه
َُ
ِّ
ارب وي ُ َسدد بقدر ما يستطيع.
البد أن خيطئ ،فاإلنسان مأمور أن يق ِ
ثم قال -عليه الصالة والسالم" :-واعلموا انه ال ينجو أحد منكم بعمله" أي :لن ينجو من انلار بعمله ،وذلك ألن العمل ال
يبلغ ما جيب هلل عز وجل من الشكر ،وما جيب هل ىلع عباده من احلقوق ،ولكن يتغمد اهلل -سبحانه وتعاىل -العبد برمحته

فيغفر هل.

فلما قال" :لن ينجو أحد منكم بعمله" قالوا هل :وال أنت؟! قال" :وال أنا" يعِّن :كذلك انليب -عليه الصالة والسالم -لن ينجو
بعملهَّ ،
ورصح بذلك يف قوهل" :إال أن يتغمدين اهلل برمحة منه" ،فدل ذلك ىلع أن اإلنسان مهما بلغ من املرتبة والوالية ،فإنه لن
َّ
ينجو بعمله ،حَّت انليب -عليه الصالة والسالم ،-لوال أن اهلل َم َّن عليه بأن غفر هل ذنبه ما تقدم منه وما تأخر ،ما أجناه عمله.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرقائق  -ايلوم اآلخر  -اتلوحيد.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ ُّ
َ
ار ُبوا  :املقاربة :القصد اذلي ال غلو فيه وال تقصري.
•ق ِ
َ ِّ ُ
• سددو  :السداد :االستقامة واإلصابة.
َ َ
َّ
• يتَغ َم َد ِين  :يلبسِّن ويسرتين مأخوذ من ِغمد السيف وهو غالفه ،يقال :غمدت السيف وأغمدته.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

إرشاد إىل كيفية حتصيل اخلري ،وذلك باالستقامة ىلع منهج اهلل دون غلو فيه وال تقصري.
أن العبد ال يغرت ويعجب بعمله مهما بلغ؛ ألن حق اهلل أعظم من عمله ،فال بد للعبد من اخلوف والرجاء مجيعاً.
فضل اهلل ورمحته ىلع عباده أوسع من أعماهلم.
ال سبيل إىل إثبات اثلواب والعقاب إال من قبل الرشع.
ليس يف استطاعة برش أن يويف حق اهلل -تعاىل ،-فإن نِ َع َم اهلل كثرية ويعجز اإلنسان عن شكرها ،قال تعاىل" :وإن تعدو نعمة اهلل ال حتصوها".
األعمال الصاحلة سبب دلخول اجلنة ،والفوز بها إنما هو بفضل اهلل ورمحة منه.
يف احلديث تنبيه إىل أنه ينبيغ لإلنسان أن يكرث من سؤال اهلل دائما بقوهل" :امهلل تغمدين برمحة منك وفضل".
حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من اِلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3469( :
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قال اهلل -عز وجل -العز إزاري ،والكَبياء ردايئ ،فمن نازعين بيشء منهما عذبته

َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-العز إزاري ،والكربياء ردايئ ،فمن
نازعِّن بيشء منهما عذبته».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ا
العز والكربياء صفتان خمتصتان باهلل ال يشاركه فيهما غريه؛ كما ال يشارك الرجل يف ردائه وإزاره الذلين هما ِلاساه غريه،

فجعل اهلل -تعاىل -هاتني الصفتني مالزمتني هل ،ومن خصائصه اليت ال تقبل أن يشاركه فيها أحد ،فمن ادىع العزة والكربياء
فقد نازع اهلل يف ملكه ،ومن نازع اهلل عذبه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم ويف لفظه اختالف يسري ،وهذا لفظ اِلخاري يف األدب املفرد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• العز  :العز :فهو تبارك وتعاىل العزيز ،وللعز معان ،منها :القهر والغلبة والقوة ،والعظمة يف أسمائه ونعوته وصفاته -تبارك وتعاىل.-
• إزاري  :اإلزار ما يسرت أسفل اجلسم.
• الكربياء  :أي العلو والعظمة واتلعايل والرفعة ،فيه لكها من معاين الكربياء.
• ردايئ  :معىن الرداء :ما يسرت أىلع اجلسم ،وهذا من األحاديث اليت تمر كما جاءت عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وال يتعرض ملعناها

بتحريف أو تكييف ،وإنما يُقال هكذا قال اهلل -تعاىل -فيما رواه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عنه ،فمن نازع اهلل يف عزته وأراد أن يتخذ
ً
سلطانا كسلطان اهلل ،أو نازع اهلل يف كربيائه وتكرب ىلع عباد اهلل ،فإن اهلل يعذبه ىلع ما صنع ونازع اهلل -تعاىل -فيما خيتص به.

فوائد احلديث:

 .1العزة والكربياء من صفات اهلل -سبحانه وتعاىل.-
 .2من عرف عظمة اهلل -تعاىل -استأصل الكرب من نفسه.
 .3من نازع اهلل يف صفة من صفاته ألقاه يف انلار.

املصادر واملراجع:

رشح صحيح مسلم ،لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث ،القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبداِلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تذكرة املؤتيس رشح عقيدة احلافظ عبدالغِّن املقديس ،تأيلف عبدالرزاق بن عبداملحسن اِلدر ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1424 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة  -الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح أسماء اهلل احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة ،تأيلف د .سعيد القحطاين.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن  -الرياض1426 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6107( :
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قال اهلل -عز وجل :-املتحابون يف جاليل ،هلم منابر من نور يغبطهم انلبيون والشهداء

َ َ ُ َ َّ َ َّ
وجل:-
احلديث :عن معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :قال اهلل -عز
ُ َْ
َ
ُ َ
ُ َ َ ُّ
َ َ َُ َ َ ُ
ور يغ ِب ُط ُهم انلَ ِب ُّيون والش َهداء».
المتحابون ِيف جال ِيل ،لهم منابِر ِمن ن ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -عليه الصالة والسالم -فيما يرويه عن ربه -عز وجل -عن طائفة من املؤمنني أن هلم يوم القيامة منابر وأماكن
ً
ً
إكراما من اهلل هلم ،وذلك ألجل أنهم حتابوا يف سبيل اهلل إجالال هل -سبحانه ،-وحتابوا فيما بينهم ملا
مرتفعة جيلسون عليها
اجتمعوا عليه من اإليمان ،حَّت يتمىن األنبياء -عليهم السالم -أن يكونوا بمزنتلهم ،لكن ال يلزم من ذلك أنهم خري من

األنبياء -عليهم السالم ،-فالفضل اخلاص ال يقيض ىلع الفضل العام.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أحوال الصاحلني
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :توحيد األسماء والصفات  -ايلوم اآلخر  -الزهد.
راوي احلديث :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
المتَ َ
• ُ
حابُّون ِيف َجال ِيل  :ألجل إجاليل وتعظييم.
• َمنَابِ ُر  :مجع ِمنرب ،من انلَرب وهو العلو؛ فيكون بمعىن املاكن املرتفع.
َْ
• يغ ِب ُط ُهم  :ويه تمِّن احلصول ىلع نعمة رآها وأال تتحول عن صاحبها.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

إثبات صفة الالكم هلل -تعاىل.-
للمتحابني يف جالل اهلل مزنلة عظيمة ومقام كريم عند رب العاملني.
ُ ُّ
جواز الغبطة يف اخلري ،وال ي َعد ذلك من احلسد املذموم.
قد تكون يف املفضول صفة يتمناها الفاضل.
ً
ال يلزم من غبطة األنبياء للمتحابني يف اهلل أن يكونوا خريا من األنبياء ،فإن أفضل اخللق األنبياء.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب ،مرص1395 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
1421ه.
مشاكة املصابيح للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األِلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1985 ،م.
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َ ُ
َ
قال اهلل -عز وجل :-أنا عند ظن عبدي يب ،وأنا معه حيث يذكرين

ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :قال اهلل -عز وجل :-أنا عند ِّ
ظن َعبدي يب ،وأنا معه حيث يَذكرين،
ْ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ
بت إيله ذ َر ً
واهللَّّ َ ،لل أَ َ ُ َ َ َ
تقر ُ
الةَ ،و َم ْن َت َق َّرب إ َ َّيل ش ْ ً
رباَّ ،
ااع ،ومن تقرب إيل
بد ِه ِمن أح ِدكم جيد ضاتله بالف
ِ
فرح بِتوب ِة ع ِ
ِ ِ
َْ َ َ
ََْْ ُ َ َُ ُ
رااع ،تقربت إيله بَ ً
ذ ً
ت ِإيل ِه أه ْر ِول» .متفق عليه ،وهذا لفظ إحدى روايات مسلم .وروي
ااع ،وإذا أق َبل ِإ َّيل يميش أقبل
ِ
َ َ ْ ُُ
يف الصحيحني« :وأنا معه ِحني يذكر ِين» بانلون ،ويف هذه الرواية« .حيث» باثلاء والكهما صحيح.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

إن اهلل تعاىل عند ظن عبده به؛ فإن ظن به خريا فله ،وإن ظن به سوى ذلك فله ،فيف مسند اإلمام أمحد من حديث أيب هريرة
ً
ريض اهلل عنه عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم يقول :قال اهلل تعاىل( :أنا عند ظن عبدي يب ،إن ظن يب خريا فله ،وإن

ظن رشا ًفله) ولكن مَّت حيسن الظن باهلل عز وجل؟ حيسن الظن باهلل إذا فعل ما يوجب فضل اهلل ورجاءه ،فيعمل الصاحلات
وحيسن الظن بأن اهلل تعاىل يقبله ،أما أن حيسن الظن وهو ال يعمل؛ فهذا من باب اتلمِّن ىلع اهلل ،ومن أتبع نفسه هواها

وتمىن ىلع اهلل األماين فهو اعجز ،وأما أن حتسن الظن باهلل مع مبارزتك هل بالعصيان  ،فهذا دأب العاجزين اذلين ليس

عندهم رأس مال يرجعون إيله.

قال ابن القيم -رمحه اهلل" :-وال ريب أن حسن الظن إنما يكون مع اإلحسان ،فإن املحسن حسن الظن بربه أن جيازيه ىلع
إحسانه وال خيلف وعده ،ويقبل توبته.

وأما امليسء املرص ىلع الكبائر والظلم واملخالفات فإن وحشة املعايص والظلم واحلرام تمنعه من حسن الظن بربه ،..فإن العبد
ً
اآلبق اخلارج عن طاعة سيده ال حيسن الظن به ،وال جيامع وحشة اإلساءة إحسان الظن أبدا ،فإن امليسء مستوحش بقدر
ً
إساءته ،وأحسن انلاس ظنا بربه أطوعهم هل.
كما قال احلسن اِلرصي :إن املؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل".
ً
ثم ذكر أن اهلل أفرح أي فرحا يليق جبالهل سبحانه بتوبة عبده ممن وجد ضاتله والضالة اليشء املفقود ،وذلك يف الصحراء،

واتلوبة االعرتاف وانلدم واإلقالع والعزم ىلع أال يعاود اإلنسان ما اقرتفه.
ً
ً
ثم ذكر أن اهلل سبحانه وتعاىل أكرم من عبده ،فإذا تقرب اإلنسان إىل اهلل شربا؛ تقرب اهلل منه ذرااع ،وإن تقرب منه ذرااع ،
ً
ً
تقرب منه بااع ،وإن أتاه يميش أتاه يهرول عز وجل ،فهو أكرث كرما وأرسع إجابة من عبده.
ً

وهذا احلديث  :مما يؤمن به أهل السنة واجلماعة ىلع أنه حق حقيقة هلل عز وجل ،لكننا ال ندري كيف تكون هذه اهلرولة،
وكيف يكون هذا اتلقرب ،فهو أمر ترجع كيفيته إىل اهلل ،وليس نلا أن نتلكم فيه ،لكن نؤمن بمعناه ونفوض كيفيته ،إىل

اهلل عز وجل.

ومعية اهلل لعبده نواعن :خاصة تقتيض انلرص واتلأييد ،ويه املذكورة يف احلديث ،واعمة تقتيض العلم واإلحاطة ،ويه صفة

حقيقية تليق باهلل تعاىل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه وها لفظ مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
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عند ظن عبدي  :الظن :تغليب أحد الطرفني ،وقيل املراد هنا :ايلقني.
ً
أفرح  :أي فرحا يليق جبالهل سبحانه.
ضاتله  :الضالة :اليشء املفقود.
الفالة  :الصحراء.
اتلوبة  :االعرتاف وانلدم واإلقالع والعزم ىلع أال يعاود اإلنسان ما اقرتفه.
ُ َ ْ ِّ
ً
بااع  :اِلاع قد ُر َمد ايلَ َدي ْ ِن .
ُ
َََْ
ْ ُ
َ ْ
َ ْ
َ ْ
يش.
الم
يف
اع
رس
اإل
وهو
،
يش
والم
(اجلري)
و
د
الع
بني
ة
ل
و
ر
اله
:
ل
هرو
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

احلث ىلع حسن الظن باهلل تعاىل ورجاء رمحته ،واملبادرة إيله باتلوبة واإلكثار من األعمال الصاحلة.
إثبات صفات الالكم والفرح واإلتيان هلل تبارك وتعاىل ،والواجب يف هذا اِلاب إثبات بال تمثيل،وتزنيه بال تعطيل.
إثبات املعية اخلاصة باملؤمنني ،ويه تقتيض الراعية واحلفظ واتلوفيق وانلرص واتلأييد.
قبول اتلوبة الصادقة وفرح اهلل تعاىل بها ،ورضاه عن صاحبها ،فاتلوبة مقبولة حَّت تطلع الشمس من مغربها.
لطف اهلل بعباده ،وفرحه بتوبتهم ،وأن من تقرب إيله بطاعته ،تقرب إيله بإحسانه ،وفضله ،وجزائه املضاعف.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. رياض الصاحلني د .ماهر بن ياسني الفحل دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت  -الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م منار القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري /محزة حممد قاسم راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط  -عِّن بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون-مكتبة دار اِليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية   1410ـه 1990 -م.
 اجلواب الاكيف ملن سأل عن ادلواء الشايف أو ادلاء وادلواء -انلارش :دار املعرفة  -املغرب الطبعة :األوىل 1418 ،ـه1997 -م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
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قال اهلل تعاىل يا بن آدم ،إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك لَع ما اكن منك وال أبايل ،يا ابن آدم لو بلغت
َ
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتين غفرت لك
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم يقول« :قال اهلل تعاىل
يا بن آدم ،إنك ما دعوتِّن ورجوتِّن غفرت لك ىلع ما اكن منك وال أبايل ،يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك َعنان السماء ثم
ً
ُ
ُ
استغفرتِّن غفرت لك ،يا ابن آدم لو أتيتِّن بقراب األرض خطايا ثم لقيتِّن ال ترشك يب شيئا ألتيتك بقرابها مغفرة» .

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث يدل ىلع سعة رمحة اهلل سبحانه وتعاىل وكرمه وجوده ،وقد بني فيه األسباب اليت حتصل بها املغفرة للمرء ،ويه
َّ
ادلاعء واالستغفار ،وعلق هذين السببني ىلع اتلوحيد ،فمن ليق اهلل عز وجل موحدا؛ نفعه ادلاعء واالستغفار ،وال ينفع مع
الرشك َشء ال داعء وال غريه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األحاديث القدسية.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
• ما دعوتِّن  :ملغفرة ذنوبك.
• ورجوتِّن  :دعوتِّن واحلال أنك ترجو تفضيل عليك ،وإجابة داعئك.
• غفرت لك  :ذنوبك ،أي سرتتها عليك وال أاعقبك بها يف اآلخرة.
• ىلع ما اكن منك  :من تكرار املعايص.
• وال أبايل  :ال أكرتث بذنوبك وال أستكرثها وإن كرثت إذ ال يتعاظمِّن َشء.
• عنان  :سحاب.
• استغفرتِّن  :طلبت مِّن وقاية رشها مع سرتها.
ُ
• بقراب األرض  :قراب وقِراب أي بقريب ملئها ،أو بمثلها.
• لقيتِّن  :مت ىلع اإليمان.
• ال ترشك يب شيئا  :العتقادك توحيدي ،واتلصديق برسيل وبما جاءوا به.
فوائد احلديث:

 .1سعة كرم اهلل تعاىل وجوده.
 .2العايص ال يسلب عنه اسم اإليمان ويكفر ،وال يعطاه ىلع اإلطالق ،بل يقال :هو مؤمن اعص ،أو مؤمن بإيمانه ،فاسق بكبريته ،وىلع هذا
يدل الكتاب والسنة ،وإمجاع سلف األمة.
 .3بيان معىن ال هلإ إال اهلل :أنه هو إفراد اهلل بالعبادة ،وترك الرشك قليله وكثريه.
 .4حصول املغفرة بهذه األسباب اثلالثة :ادلاعء مع الرجاء ،واالستغفار ،واتلوحيد وهو السبب األعظم اذلي من فقده فقد املغفرة ،ومن جاء به
فقد جاء بأعظم أسباب املغفرة.
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املصادر واملراجع:

ً
اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه.
اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس.
مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالةالطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م.
سنن ادلاريم ،دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة األوىل .1407 ،
سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م.
سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األِلاين ،دار املعارف1415 ،ه.
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قال اهلل :كذبين ابن آدم ولم يكن َل ذلك

ً
َّ
كذبِّن ُ
ابن آدم ولم يكن هل ذلك ،وشتمِّن ولم يكن هل
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :قال اهلل:
ُ
َ
َ
َّ
يلع من إاعدته ،وأما ُ
شتمه إيَّ َ
فأما تكذيبُه إيَّ َ
بأهون َّ
اي فقوهل:
اي فقوهل :لن يعيدين ،كما بدأين ،وليس أول اخللق
ذلك،
ِ
َ
َّ
ٌ
ًُْ
ُ
ْ
اهلل ً
اخت َذ ُ
ودلا ،وأنا األحد الصمد ،لم ِأدل ولم أودل ،ولم يكن يل كفؤا أحد».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
كذبِّن ُ
ابن آدم ولم يكن هل ذلك» أي
هذا حديث قديس ،خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ربه -عز وجل -أنه قال« :
ُ
َّ
كذبِّن طائفة من بِّن آدم ،واملراد بهم املنكرون للبعث من مرشيك العرب وغريهم من عباد األوثان وانلصارى كما سيأيت يف
َّ
بقية احلديث ،وما اكن ينبيغ هلم أن يكذبوا اهلل ،وما اكن ينبيغ هلل أن يُكذب« .وشتمِّن ولم يكن هل ذلك» الشتم توصيف
اليشء بما هو إزراء ونقص فيه ،واملراد أن بعض بِّن آدم قد وصفوا اهلل بما فيه نقص ،وهم من أثبتوا هلل ودلا كما سيأيت ،وما
اكن ينبيغ هلم أن يشتموا اهلل ،وما اكن ينبيغ هلل أن يُشتم .ثم َّ
فصل ما أمجله قائال« :فأما تكذيبه إياي فقوهل :لن يعيدين كما

بدأين» أي :فأما تكذيب العبد لربه فزعمه أن اهلل لن حيييه بعد موته كما خلقه أول مرة من عدم ،وهذا كفر وتكذيب،
َّ
يلع من إاعدته» أي :وليس بدء اخللق من عدم بأسهل َّ
رد عليهم بقوهل« :وليس أول اخللق بأهون َّ
يلع من اإلحياء بعد
ثم
املمات ،بل هما يستويان يف قدريت ،بل اإلاعدة أسهل اعدة؛ لوجود أصل اِلنية وأثرها ،وقوهل« :وأما شتمه إياي فقوهل :اختذ اهلل

ودلا» أي :أثبتوا هل ودلا{،وقالت ايلهود عزيز ابن اهلل وقالت انلصارى املسيح ابن اهلل} وقالت العرب :املالئكة بنات اهلل.
وهذا شتم هلل تعاىل وتنقص منه ،وإنزاهل مزنلة املخلوقني ،ثم رد عليهم بقوهل« :وأنا األحد» املنفرد املطلق ذاتا وصفات ،املزنه

عن لك نقص واملتصف بكل كمال« ،الصمد» اذلي ال حيتاج إىل أحد ،وحيتاج إيله لك أحد غريه ،اذلي قد كمل يف أنواع

الرشف والسؤدد« .لم ِأدل» أي :لم أكن وادلا ألحد «ولم أودل» أي :ولم أكن ودلا ألحد؛ ألنه أول بال ابتداء كما أنه آخر بال
انتهاء «ولم يكن يل ً
كفؤا أحد» يعِّن :وليس يل مثال وال نظريا ،ونيف الكفء يعم الوادلية والودلية والزوجية وغريها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اِلعث.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
• أهون  :أسهل.
• األحد  :املنفرد املطلق ذاتا وصفات.
• الصمد  :هو السيد اذلي قد كمل يف أنواع الرشف والسؤدد ،اذلي حيتاج إيله لك أحد.
ُْ
• كف ًؤا  :الكفؤ املثل وانلظري.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

إثبات كمال القدرة هلل -تعاىل.-
إثبات اِلعث بعد املوت.
تزنيه اهلل -تعاىل -عن الودل والوادل.
ليس هلل -تعاىل -مثل وال نظري.
األحد والصمد من األسماء احلسىن.
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املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
القواعد املثىل يف صفات اهلل وأسمائه احلسىن البن عثيمني حتقيق أرشف عبد املقصود دار أضواء السلف ط أوىل 1416
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ً
ُ ًّ
ً
قام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يوما فينا خطيبا بماء يدىع َخا بني مكة واملدينة ،فحمد اهلل ،وأثىن
عليه ،ووعظ وذكر

احلديث :عن يزيد بن حيان قال :انطلقت أنا ُ
وحصني بن َس ْ َ
ربة وعمرو بن مسلم إىل زيد بن أرقم -ريض اهلل عنه-
َ
َ
َ
ً
لقيت يا زيد ً
وسمعت حديثه،
رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
كثريا،
خريا
فلما جلسنا إيله قال هل حصني :لقد
َ
َ
ً
ً
وصليت خلفه :لقد لقيت يا زيد خريا كثريا ،حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وغزوت معه،
َ
َ
َ َ ْ
ُ
ونسيت بعض اذلي كنت أ ِيع من رسول اهلل -صىل اهلل
ربت سِّن ،وق ُد َم عهدي،
وسلم -قال :يا ابن أيخ ،واهلل لقد ك ِ
ُ َ ِّ ُ
ً
عليه وسلم -فما حدثتكم فاقبلوا ،وما ال فال تكلفو ِني ِه .ثم قال :قام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يوما فينا
َّ
خطيبًا بماء يُدىع ُ ًّ
مخا بني مكة واملدينة ،فحمد اهلل ،وأثىن عليه ،ووعظ وذكر ،ثم قال« :أما بعد ،أال أيها انلاس ،فإنما
ُ ُ
ََ َْ
يب ،وأنا ٌ
ك أن يأيت رسول ريب فأُج َ
ني :أوهلما كتاب اهلل ،فيه اهلدى وانلور ،فخذوا بكتاب
ل
ق
ث
فيكم
تارك
وش
أنا برش ي ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
َّ
َ
َ
َ َّ
اهلل يف أهل بييت ،أذك ُر ُ
ب فيه ،ثم قال« :وأهل بييت أذك ُر ُ
ث ىلع كتاب اهلل ،ورغ َ
ك ُم َ
ك ُم َ
اهلل
اهلل ،واستمسكوا به» ،فح
يف أهل بييت» فقال هل حصني :ومن أهل بيته يا زيد ،أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال :نساؤه من أهل بيته ،ولكن أهل
َ
بيته من ُح ِر َم الصدقة بعده ،قال :ومن هم؟ قال :هم آل يلع ،وآل عقيل ،وآل جعفر ،وآل عباس .قال :لك هؤالء ُح ِر َم
َ
الصدقة؟ قال :نعم.
ََ َْ
ٌ
ني :أحدهما كتاب اهلل وهو حبل اهلل ،من اتبعه اكن ىلع اهلدى ،ومن تركه اكن ىلع
ويف رواية« :أال وإين تارك فيكم ثقل ِ
ضاللة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن يزيد بن حيان قال :انطلقت أنا وحصني بن سربة وعمرو بن مسلم إىل زيد بن أرقم -ريض اهلل عنه ،-فلما جلسنا عنده
ً
قال هل حصني :لقد لقيت يا زيد ً
كثريا ،رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وسمعت حديثه من ِفيه ،وجاهدت معه
خريا
ً
ً
يف سبيل اهلل ،وصليت خلفه؛ لقد أوتيت ً
كثريا ،حدثنا يا زيد بما سمعت من رسول اهلل ِشفاها ،قال :يا ابن أيخ واهلل
خريا
لقد كربت ،وقدم عهدي ،ونسيت بعض اذلي كنت أحفظ من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فما حدثتكموه فاقبلوه،
وما ال فال تكلفوين حتديثكم إياه ،ثم قال حمدثًا نلا :قام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمً -
ً
خطيبا عند واد فيه ماء
يوما فينا
ُ
اسمه خم بني مكة واملدينة ،فحمد اهلل وأثىن عليه ،وذكرهم ما قد غفلوا عنه بمزاولة األهل والعيال من اتلوجه للخدمة
وأداء حق العبودية ،ثم قال :أما بعد ،أال أيها انلاس! فإنما أنا برش يقرب إتيان رسول ريب يعِّن ملك املوت لقبض رويح فأجيبه،

وأنا تارك فيكم شيئني عظيمني ،أوهلما القرآن فيه اهلدى وانلور ،فخذوا به واطلبوا من أنفسكم اإلمساك به.

فحرض ىلع األخذ بالقرآن واتلمسك حببله ،ورغب فيه ،ثم قال :وأهل بييت ،آمركم بطاعة اهلل فيهم وبالقيام حبقهم قاهلا

مرتني ،فقال حصني ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال :نساؤه من أهل بيته اذلين يساكنونه ويعوهلم وأمرنا

باحرتامهم وإكرامهم ،ولكن أهل بيته املرادون عند اإلطالق من حرم عليهم الصدقة الواجبة بعده ،قال :ومن هم؟ قال :هم
آل ا
يلع وآل عقيل وآل جعفر أوالد أيب طالب ،وآل عباس ،لك هؤالء منعوا من أخذ الصدقة الواجبة من زاكة ونذر وكفارة.
ويف رواية :أال وإين تارك فيكم شيئني عظيمني ،أحدهما كتاب اهلل ،وهو عهده ،والسبب املوصل إىل رضاه ورمحته ،ونوره
ً
مؤتمرا بأوامره منتهيًا عن نواهيه اكن ىلع اهلدى اذلي هو ضد الضاللة ،ومن أعرض عن أمره ونهيه
اذلي يهدى به ،من اتبعه

اكن ىلع الضاللة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > آل اِليت > حقوق آل اِليت
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موضواعت احلديث الفرعية األخرى :االعتصام  -الفضائل  -الزاكة.
َْ
أرقم -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :زيد بن
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين َاملفردات:
• أ ِيع  :أحفظ.
ُ
• ُ ًّ
غدير ْخم ،وهو موضع بني مكة واملدينة تصب فيه عني هناك.
مخا :
َ
ُ
ْ
ِّ
ُ
وشك أن يَأ ِ َ
يت َر ُسول َريب  :يَقرب أن يأيت ملك املوت داعيًا إىل لقاء اهلل -تعاىل.-
•ي ِ
ََ َ
ً
ً
ُ
• ثقلني  :يقال للك خطري نفيس ثقيل ،فسىم القرآن وحق آل اِليت ثقلني إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما.
• ُّ
انلور  :اإلرشاق واإلضاءة.
ُ
• ْ
واستَ ْمسكوا به  :اطلبوا من أنفسكم اإلمساك بهَّ ،
فشبه ُّ
تمسك اخللق به باتلمسك باحلبل الوثيق يف االعتصام.
ِ
َّ
• َ
فحث َّ :
حرض.
ُ َّ ُ ُ
ْ َ
َ
ييت  :من اتلذكري وهو الوعظ :أي آمركم بطاعة اهلل -تعاىل -وبالقيام حبق أهل بييت.
• أذ ِك ُركم َ ْاهلل ِيف أه ِل ب ِ
• ن ِ َساؤ ُه ِمن أه ِل بَي ِته  :املراد أنهن أهل بيته اذلين يساكنونه ويعوهلم ،وأمرنا باحرتامهم وإكرامهم ،ولكنهن ال يدخلن فيمن ُح ِّرم عليهم
الصدقة.
• الصدقة  :الزاكة الواجبة.
• ولكن أهل بيته  :أي املرادون عند اإلطالق.
َ ُ
بل اهلل  :عهده ،وقيل السبب ُ
الموصل إىل رضاه ورمحته.
•ح
ِ
َّ
َ
ً
َ
ً
• من اتبعه  :مؤتمرا بأوامره منتهيا عن نواهيه.
• اكن ىلع اهلدى  :اذلي هو ضد الضاللة.
• ومن تركه  :فأعرض عن أمره ونهيه.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

استحباب اثلناء ىلع العالم باألوصاف الالئقة به ،وادلاعء هل قبل طلب العلم منه.
أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من ذوي الفضل واخلري.
جيوز للعالم أن يعتذر للسامعني قبل حتديثهم عن اخلطأ أو الزلل اذلي قد يقع منه.
الكرب مظنة النسيان وضعف احلافظة.
ينبيغ ىلع العالم أال حيدث إال بما يعلم ،وال جيوز اتلحدث من غري علم.
طالب العلم ال حيرج شيخه ،وال يكلفه ما ال يطيق يف اإلجابة إذا رأى أن شيخه اكتىف بما حدثه.
ينبيغ ىلع العالم أن يويص أتباعه بما يصلحهم من بعده.
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم برش يأتيه املوت كما يأيت البرش "إنك ميت وإنهم ميتون".
وجوب اتلمسك بكتاب اهلل؛ ألنه حبل اهلل املتني ،والرصاط املستقيم ،من اتبعه هدي ،ومن تركه اكن ىلع ضاللة.
الوصية بآل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأهل بيته وطلب العناية بشأنهم.
نساء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من أهل بيته.
ُ
ُ
ُ
ُحرمة الصدقة الواجبة ىلع أهل اِليت ،وإنما أحل هلم مخس انلحر والغنائم.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من اِلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ً
قد أوْح إيل أنكم تفتنون يف القبور قريبا من فتنة ادلجال

ََ َ
َ
احلديث :عن أسماء بنت أيب بكر-ريض اهلل عنها -قالت :قام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فذك َر الفتنة اليت
َ ً
َ
َ
الكم رسول اهلل -صىل اهلل عليه
يُفنت بها املرء يف قربه ،فلما ذكر ذلك ض َّج املسلمون ض َّجة حالت بيِّن وبني أن أفهم
َ َ
قلت لرجل قريب مِّنْ :
كنَت َض َّجتُهم ُ
أي -بارك اهلل لك -ماذا قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
وسلم ،-فلما س
ُ
ُ
َّ َّ
َ
ً
يف آخر قوهل؟ قال« :قد أ ِ َ
ويح َّ
إيل أنكم تفتنون يف القبور قريبا من فتنة ادلجال».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خترب أسماء بنت أيب بكر الصديق أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وقف يوما ً خيطب يف انلاس ويعظهم ويذكرهم ا
ادلار
تطرق إىل القرب وأحواهل ،وذكر فتنة القرب ،واملراد بفتنة القرب :سؤال امللكني منكر ونكري للعبد عن ربه ا
اآلخرة ،حَّت ا
ونبيه
ِّ
ودينه ،وسيم بذلك؛ ألنه فتنة عظيمة خيترب بها إيمان العبد ويقينه ،فمن ُوفق يف هذا االختبار فاز ،ومن فشل هلك .فلما ذكر
ً
ذلك صاح املسلمون صيحة عظيمة؛ خوفا من فتنة القرب ،فمنعت هذه الصيحة أسماء من أن تسمع الكم رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم ،-فلما هدأ الصوت ،قالت أسماء لرجل قريب منها- :بارك اهلل لك -ماذا قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ويمتحنون يف القبور ً
يف آخر قوهل؟ فأخربها أنه -صىل اهلل عليه وسلم -قال :إن اهلل -تعاىل -أوىح إيله أن انلاس يُفتنون ُ
قريبا
من فتنة املسيح َّ
ادل َّجال؛ فإن فتنة ادلجال شديدة صعبة وكذلك فتنة القرب.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة الربزخية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فتنة املسيح ادلجال  -الوعظ واتلذكري باهلل.
راوي احلديث :أسماء بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه اِلخاري خمترصا والنسايئ.
مصدر منت احلديث :سنن النسايئ.

معاين املفردات:

• َض َّج  :صاح.
• حالت  :منعت.
• سكنت  :هدأت.
ُ
ُ
• تفتَنون  :تمتحنون.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

أن من السنة تذكري انلاس بما هم مقبلون عليه من فنت لالستعداد هلا بالعمل الصالح.
إثبات سؤال امللكني للعبد يف قربه.
بيان ملا اكن عليه الصحابة من شدة اخلوف من اهلل ومن فتنة القرب.
ينبيغ للسائل أن يقدم قبل سؤاهل ما يدل ىلع تبجيل العالم ،وتعظيمه ،من ادلاعء هل ،وندائه بما حيب أن ينادى به.
إثبات فتنة املسيح ادلجال.
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املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية
1406ه1986 ،م.
منار القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عِّن بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش:
مكتبة دار اِليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،اعم النرش1410 :ه1990 ،م.
َ َّ
رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،حممد بن يلع اإلثيويب الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلة للنرش ،دار آل بروم للنرش
واتلوزيع ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)11207( :
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قدم علينا أبو مجعة األنصاري ،قال :كنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ومعنا معاذ بن جبل اعرش
عرشة فقلنا :يا رسول اهلل هل من أحد أعظم منا ً
أجرا؟

َ
ُ
َّ
كنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -
وم َعنا
احلديث :عن ابن ُجبري ،قال :ق ِدم علينا أبو مجعة األنصاري ،قال:
َ َ َ ْ
َّ ْ
َّ
ََْ
َ
أع َظ ُم ِم َّنا ً
أجرا ،آمنا بك واتبَعناك؟ قال« :وما يمن ُعكم من
اعرش عرش ٍة فقلنا :يا رسول اهلل هل ِمن أحد
معاذ بن َجبَل
ُ
ٌ ْ َ ْ
ْ
ْ
بالو ْيح من السماء؟ بل ٌ
بني أَ ْظ ُهركم ،يأتيكم َ
قوم يأتون ِم ْن َبع ِدكم يأتيهم كتاب بني ل ْو َحني فيؤمنون
اهلل
ورسول
ذلك
ِ
ُ
ً
به ويعملون بما فيه ،أوئلك أعظم منكم أجرا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
خيرب أبو مجعة األنصاري أنهم اكنوا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وهم عرشة نفر ومعهم معاذ بن جبل ،فسألوا رسول
ً
َّ
ً
ُ
أعظم منا ً
جازما -واتبعناك؟ فأخربهم انليب
أجرا ،فلقد آمنا بك -أي صدقناك تصديقا
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -هل أحد

صىل اهلل عليه وسلم -أنه قد سهل عليهم أمر اإليمان به واتباعه -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنه بينهم يأتيهم بالويح منالسماء ،ولكن هناك أناس أعظم منهم ً
أجرا ،وهم اذلين يأتون من بعد الصحابة جيدون كتابًا -وهو القرآن الكريم -فيؤمنون
أجرا منكم فيها ،وإن كنتم ً
به ويعملون بما فيه ،واملعىن أنهم خري منكم من هذه احليثية ،وأعظم ً
خريا منهم من جهات
أخرى اكملسابقة واملشاهدة واملجاهدة ،فليس يف هذا احلديث ديلل ىلع أن غري الصحابة أفضل من الصحابة؛ ألن زيادة األجر

يف بعض األمور ال تدل ىلع األفضلية املطلقة ،وأهل السنة ىلع أن مزنلة الصحبة ال تساويها مزنلة ،وأن لك صحايب هو أفضل
من مجيع َمن يأيت بعده من غري الصحابة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم
العقيدة > الصحابة > االعتقاد يف الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفضائل.
راوي احلديث :أبو مجعة األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري يف خلق أفعال العباد والطرباين.
مصدر منت احلديث :خلق أفعال العباد للبخاري.

معاين املفردات:
• الويح  :يف اللغة اإلشارة والرسالة والكتابة ،ولك ما أليق إىل الغري يلعلمه ويح كيف اكن ،ثم غلب استعمال الويح فيما يلَق إىل األنبياء من
عند اهلل -تعاىل.-

فوائد احلديث:

 .1يف احلديث فضيلة عظيمة ملن آمن بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -ولم يره.
 .2فضيلة الصحبة ال تساويها مزنلة.
 .3هذا احلديث ال يدل ىلع أفضلية غري الصحابة ىلع الصحابة ،ألن جمرد زيادة األجر ال يستلزم ثبوت األفضلية املطلقة.
 .4فيه إشارة إىل ما ستقوم به األمة بعده -صىل اهلل عليه وسلم -من مجع القرآن.
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املصادر واملراجع:

 خلق أفعال العباد ،ملحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اِلخاري ،املحقق :د .عبد الرمحن عمرية ،انلارش :دار املعارف السعودية – الرياض. املعجم الكبري ،لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري الطرباين ،املحقق :محدي بن عبد املجيد السليف ،دار النرش :مكتبة ابن تيمية – القاهرة،الطبعة :اثلانية.
 فتح اِلاري رشح صحيح اِلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه. سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
 إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
 -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)10573( :
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قصة موىس -عليه السالم -مع اخلرض

َّ
َّ
احلديث :عن سعيد بن ُجبري ،قالُ :
إن نَ ْو ًفا َ
اِلاكيل يزعم أن موىس ليس بموىس بِّن إرسائيل ،إنما
قلت البن عباس:
َُ
َ
َ
ُّ
ُّ
انليب خطيبًا يف
عدو اهلل ،حدثنا أيب بن كعب عن انليب صىل اهلل عليه وسلم« :قام موىس
كذب
هو موىس آخر؟ فقال:
َّ
َّ
ً
فسئل ُّ
بِّن إرسائيلُ ،
أي انلاس أعلم؟ فقال :أنا أعلم ،فعتب اهلل عليه ،إذ لم يَ ُرد العلم إيله ،فأوىح اهلل إيله :أن عبدا
ْ
َ
َ
ً
َ ْ
بمج َمع اِلحرين ،هو أعلم منك .قال :يا رب ،وكيف به؟ فقيل هل :امحل حوتا يف ِمكتَل ،فإذا فقدته فهو ث َّم،
من عبادي
ْ
َّ
ً
ُ
ُ
َ
ُ
وشع بن نون ،ومحال حوتا يف ِمكتل ،حَّت اكنا عند الصخرة وضعا رءوسهما وناما ،فانسل احلوت
فانطلق وانطلق بفتاه ي ِ
ْ
َ
َ
َ
ً
ً
َ
من ال ِمكتَل فاختذ سبيله يف اِلحر رسبا ،واكن ملوىس وفتاه عجبا ،فانطلقا بقية يللتهما ويومهما ،فلما أصبح قال موىس
ُ
لفتاه :آتنا غداءنا ،لقد لَقينا من سفرنا هذا نَ َصبًا ،ولم جيد موىس ًّ
مسا من َّ
انل َصب حَّت جاوز املاكن اذلي أ ِمر به ،فقال
ِ
َ
ُ
َّ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإين نسيت احلوت ،وما أنسانيه إال الشيطان .قال موىس :ذلك ما كنا نبيغ فارتدا ىلع
هل فتاه:
َّ
َّ
َ
َّ
ًّ
ُ
َ
ً
َ
َ
آثارهما قصصا .فلما انتهيا إىل الصخرة ،إذا رجل مسًّج بثوب ،أو قال تسًّج بثوبه ،فسلم موىس ،فقال اخل ِرض :وأىن
ِ
ت ُر ْشداً
بأرضك السالم؟ فقال :أنا موىس ،فقال :موىس بِّن إرسائيل؟ قال :نعم ،قال :هل أتَّب ُعك ىلع أن ُت َعلِّ َمِّن مما ُعلِّ ْم َ
ِ
َّ
َّ َ َ
قال :إنَّك لن تستطيع َ
ميع صربا ،يا موىس إين ىلع علم من علم اهلل عل َمنيه ال تعلمه أنت ،وأنت ىلع علم علمكه ال

أعلمه ،قال :ستجدين إن شاء اهلل صابرا ،وال أعيص لك أمرا ،فانطلقا يمشيان ىلع ساحل اِلحر ،ليس هلما سفينة،
َّ
َ
َّ
فمرت بهما سفينة ،فلكموهم أن حيملوهما ،فعرف اخل َ ِرض فحملوهما بغري ن ْول ،فجاء عصفور ،فوقع ىلع حرف السفينة،

فنقر نقرة أو نقرتني يف اِلحر ،فقال اخلرض :يا موىس ما نقص عليم وعلمك من علم اهلل إال كنقرة هذا العصفور يف
َ
َ َ
اِلحرَ ،
فع َمد اخلرض إىل لوح من ألواح السفينة ،فزنعه ،فقال موىس :قوم محلونا بغري ن ْول ع َمدت إىل سفينتهم فخرقتها
ْ
ُ
نسيت وال تُ ْر ِه ْقِّن من أمري ُع ْ ً
رسا -فاكنت
ُتلغ ِرق أهلها؟ قال :ألم أقل إنك لن تستطيع ميع صربا؟ قال :ال تؤاخذين بما
ً
ُ
األوىل من موىس نسيانا ،-فانطلقا ،فإذا غالم يلعب مع ال ِغلمان ،فأخذ اخل َ ِرض برأسه من أعاله فاقتلع رأسه بيده ،فقال
َ
أقتلت نفسا ز ِك َّية بغري نفس؟ قال :ألم أقل لك إنك لن تستطيع ميع صربا؟ -قال ابن عيينة :وهذا أوكد -فانطلقا،
موىس:
َ
َ
َ ْ َ َّ
َ
َ
ِّ
ْ
ْ
َ
ُ
ً
حَّت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها ،فأبوا أن يضيفوهما ،فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه ،قال اخلرض :بيده
َ
َ
الختذت عليه أجرا ،قال :هذا ِفراق بيِّن وبينك» .قال انليب صىل اهلل عليه وسلمُ « :
يرحم
شئت
فأقامه ،فقال هل موىس :لو
َُ
ْ
َّ
ُ
اهلل موىسَ ،لو ِددنا لو صرب حَّت يقص علينا من أمرهما».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
َّ
أن موىس اذلي اكن مع اخلرض ليس بموىس َ
رجال يُسىم نَ ْو ًفا َ
املرسل
اِلاكيل زعم
يقول سعيد بن ُجبري إنه أخرب ابن عباس أن
ا
عدو اهلل) وهذا خرج منه خمرج الزجر واتلحذير ال القدح يف
ِلِّن إرسائيل ،إنما هو موىس آخر؟ فقال ابن عباس( :كذب
نوف ،ألن ابن عباس قال ذلك يف حال غضبه وألفاظ الغضب تقع ىلع غري احلقيقة ً
اغِلا وتكذيبه هل لكونه قال غري الواقع

وال يلزم منه تعمده.

ثم استدل ىلع كذب نوف بأن أيب بن كعب حدثه عن انليب صىل اهلل عليه وسلم أن موىس قام خطيبًا يف بِّن إرسائيل فسأهل
رجل :من أعلم انلاس؟ فقال :أنا أعلم انلاس .وهذا قاهل موىس عليه السالم حبسب اعتقاده ،فعاتبه اهلل عز وجل حيث لم

يرد العلم إيله ،ولم يقل :اهلل أعلم .فأوىح اهلل تعاىل إيله أنه يوجد عبد من عبادي يسىم اخلرض عند ملتَق اِلحرين هو أعلم
ً
منك فقال :يا رب ،كيف الطريق إىل لقائه؟ فقال هل :امحل حوتا يف واعء من خوص فإذا فقدت احلوت ،فستجد اخلرض هناك
ً
فانطلق موىس خبادم هل ي ُ َّ
سىم يوشع بن نون ،ومحال حوتا يف واعء من خوص كما أمره اهلل به ،حَّت إذا اكنا عند صخرة عند
ساحل اِلحر وضعا رؤوسهما ىلع األرض وناما ،فخرج احلوت من الواعء ،واختذ طريقا إىل اِلحر وأمسك اهلل عن احلوت
419

ً
جرية املاء فصار عليه مثل الطاق ،واكن إحياء احلوت وإمساك جرية املاء حَّت صار مسلاك بعد ذلك عجبًا ملوىس وخادمه،

فانطلقا بقية يللتهما ويومهما فلما أصبح قال موىس خلادمه :آتنا غداءنا لقد تعبنا من سفرنا هذا ،ولم جيد موىس عليه السالم
ُ
ُ
تعبًا حَّت جاوز املاكن اذلي أمر به فأليق عليه اجلوع واتلعب ،فقال هل خادمه :إننا عندما كنا عند الصخرة فإين فقدت احلوت.

ً
اتبااع ،فلما أتيا
فقال موىس :هذا اذلي كنا نطلب ألنه عالمة وجدان اخلرض ،فرجعا يف الطريق اذلي جاءا فيه يتبعان آثارهما
َّ
إىل الصخرة إذا رجل ًّ
مغطى لكه بثوب ،فسلم موىس عليه ،فقال اخلرض( :وأىن بأرضك السالم) أي :وهل بأريض من سالم؟

وهو استفهام استبعاد ،يدل ىلع أن أهل تلك األرض لم يكونوا إذ ذاك مسلمني.
ُ
فقال موىس للخرض :أنا موىس .فقال هل اخلرض :أنت موىس اذلي أرسل إىل بِّن ارسائيل؟ فقال موىس :نعم .وهذا يدل ىلع أن
األنبياء ومن دونهم ال يعلمون من الغيب إال ما علمهم اهلل تعاىل ،ألن اخلرض لو اكن يعلم لك غيب لعرف موىس قبل أن

يسأهل ،وهذا حمل الشاهد اذلي ألجله ذكر ابن عباس احلديث ،ثم قال هل موىس :هل أتبعك ىلع أن تعلمِّن من اذلي علمك
اهلل ً
نبوته وكونه صاحب رشيعة أن يتعلم من غريه ما لم يكن ً
علما ،وال ينايف ا
رشطا يف أبواب ادلين ،فإن الرسول ينبيغ أن
ُ
ً
مطلقا .فأجابه اخلرض بقوهل :إنك لن تستطيع ميع ً
صربا؛
يكون أعلم ممن أرسل إيله فيما بُعث به من أصول ادلين وفروعه ال
ُ
فإين أفعل ً
أمورا ظاهرها مناكري وباطنها لم حتط به .ثم قال هل :يا موىس إين ىلع علم من علم اهلل علمنيه ال تعلمه أنت ،وأنت
صابرا معك غري منكر عليك ،ولن أعيص لك ً
ً
أمرا.
ىلع علم علمكه اهلل إياه ال أعلمه .فقال هل موىس :ستجدين إن شاء اهلل
ُ
أصحاب
فانطلقا يمشيان ىلع ساحل اِلحر ليس هلما سفينة ،فمرت بهما سفينة فلكموا أصحاب السفينة أن حيملوهما فعرف
ُ
السفينة اخلرض فحملوهما بغري أجرة ،فجاء عصفور فوقف ىلع حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتني يف اِلحر ،فقال اخلرض :يا

موىس ما نقص عليم وعلمك من علم اهلل إال كنقرة هذا العصفور يف اِلحر .فقصد اخلرض إىل لوح من ألواح السفينة فزنعه

بفأس فاَنرقت السفينة ودخل املاء ،فقال هل موىس عليه السالم :هؤالء قوم محلونا بغري أجر قصدت إىل سفينتهم فخرقتها
ِّ
مذك ًرا هل بما قال هل من قبل :ألم أقل إنك لن تستطيع ميع ً
صربا .قال موىس :ال تؤاخذين بنسياين وال
ُتلغرق أهلها .قال اخلرض
ُ
ً
تضيق َّ
يلع ،فإن ذلك ي َع ِّرس يلع متابعتك .فاكنت املسألة األوىل من موىس عليه السالم نسيانا.
فانطلقا بعد خروجهما من السفينة ،فإذا هم بغالم يلعب مع الغلمان فأخذ اخلرض برأس الغالم فاقتلع رأسه بيده ،فقال موىس
نفسا ُ
نفسا طاهرة من اذلنوب ،لم نرها أذنبت ذنبًا يقتيض قتلها ،أو قتلت ً
للخرض عليه السالم :أقتلت ً
فتقتل به .فقال اخلرض

ملوىس عليهما السالم :ألم أقل لك إنك لن تستطيع ميع ً
صربا .بزيادة «لك» يف هذه املرة زيادة يف العتاب ،وذللك قال سفيان
بن عيينة أحد رواة احلديث :وهذا أوكد .واستدل عليه بزيادة «لك» يف هذه املرة .فانطلقا حَّت َّ
مرا بأهل قرية فطلبا منهم
ً
جدارا قد أوشك ىلع السقوط واالنهيار
الطعام فامتنعوا أن يضيفوهما ،ولم جيدوا يف تلك القرية ضيافة وال مأوى ،فوجدا فيها

فأشار اخلرض بيده فأقامه ،فقال موىس للخرض :لو شئت ألخذت عليه ً
أجرا فيكون نلا عونا ىلع سفرنا .فقال اخلرض ملوىس

عليه السالم :هذا االعرتاض اثلالث سبب للفراق بيِّن وبينك .قال انليب صىل اهلل عليه وسلم :يرحم اهلل موىس لقد أحببنا

وتمنينا أن لو صرب حَّت نسزتيد مما دار بينهما من العلم واحلكمة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :قصص األنبياء  -اتلواضع  -الرحلة يف طلب العلم  -رشع من قبلنا.
َُ
راوي احلديث :أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
• عتب  :الم برفق.
َْ
• جم َمع اِلحرين  :ملتَق اِلحرين.
ْ
ُ
• ِمكتَل  :واعء يُعمل من اخلوص حيمل فيه اتلمر وغريه.
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• فتاه  :خادمه.
َ
• ث َّم  :هناك.
َّ
• انسل  :خرج.
• سبيله  :طريقه.
ً
• َ َ
رس ًبا  :مسلاك.
َ
• ن َصبًا  :تعبًا.
• أوينا  :نزنلا.
• نبيغ  :نطلب.
َّ
• ارتدا  :رجعا.
ً
• قصصا  :رجعا يف الطريق اذلي جاءا فيه.
• ُم َس ًًّّج  :مغطى.
ْ
• ُرش ًدا  :الرشد :االستقامة ىلع طريق احلق.
َ
• ن ْول  :أجرة.
• نقر  :وضع منقاره ورفعه ،يقال :نقر الطائر احلبة ،أي :اتلقطها.
• عمد  :قصد.
• نزعه  :قلعه.
• خرق  :ثقب.
ُ ْ
• ت ْر ِهقِّن  :حتملِّن ما ال أطيقه.
• اقتلع  :انزتع.
• زكية  :طاهرة من اذلنوب.
• استَ ْطعما  :طلبا منهم طعاما.
• أبوا  :امتنعوا.
َ ْ َ َّ
• ينقض  :يسقط.
ْ
• َو ِددنا  :أحببنا.
• يقص  :حييك.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

للعالم أن يكذب وخيطئ من يذكر شيئا بغري علم.
صحة االحتجاج خبرب الواحد.
ُّ
وحتمل املشاق يف ذلك.
استحباب احلرص ىلع االزدياد من العلم والرحلة فيه ولقاء املشايخ
اخلرض فيه قوالن :األول أنه نيب مرسل ،وهو الراجح ،واثلاين أنه ويل.
ينبيغ اعتقاد كون اخلرض نبيا ئلال يتذرع بذلك أهل اِلاطل يف دعواهم أن الويل أفضل من انليب ،مع أنه لو اكن ويلا ملا اكن فيه داللة ىلع
اتلفضيل املطلق.
أن األنبياء ومن دونهم ال يعلمون من الغيب إال ما علمهم اهلل -تعاىل ،-إذ لو اكن اخلرض يعلم لك غيب لعرف موىس قبل أن يسأهل ،قال -
تعاىل( :-اعلم الغيب فال يُظهر ىلع غيبه أحدا ،إال من ارتىض من رسول).
اهلل يفعل يف ملكه ما يريد وحيكم يف خلقه بما يشاء مما ينفع أو يرض فال مدخل للعقل يف أفعاهل وال معارضة ألحاكمه بل جيب ىلع اخللق
الرضا والتسليم.
ال حجة يف هذه القصة ىلع أن اخلرض أفضل من موىس ،بل موىس أفضل من اخلرض.
ُ
أحاكم اهلل تعاىل ال تعلم إال بواسطة رسله السفراء بينه وبني خلقه.
ً
مستقيما يف باطن األمر.
يف هذه القصة حجة ىلع صحة االعرتاض بالرشع ىلع ما ال يسوغ فيه ،ولو اكن
جواز دفع أغلظ الرضرين بأخفهما.
اإلغضاء ىلع بعض املنكرات خمافة أن يتودل منه ما هو أشد.
إفساد بعض املال إلصالح معظمه.
جواز طلب القوت وطلب الضيافة.
قيام العذر باملرة الواحدة وقيام احلجة باثلانية.
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املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.
فتح اِلاري رشح صحيح اِلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه.
إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،
مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلار
انلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.
تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت.
معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.

الرقم املوحد)8304( :
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َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ً َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
قول اهلل -تعاىل :-فال جتعلوا َِّللِ أندادا وأنتم تعلمون ،قال ابن عباس يف اآلية :األنداد :هو الرشك ،أخىف
من دببيب انلمل لَع صفاة سوداء يف ظلمة الليل

َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ً َ ْ َ ْ َ َ
ّلل أندادا َوأنتُ ْم تعل ُمون} .قال ابن عباس يف اآلية" :األنداد :هو الرشك ،أخىف
احلديث :قول اهلل -تعاىل{ :-فال جتعلوا ِ ِ
ََُُْ
َ
َ
يب انلمل ىلع َصفا ٍة سوداء يف ظلمة الليل" .وهو أن تقول :واهلل وحياتك يا فالن ،وحيايت ،وتقول :لوال لكيبة هذا
من دبِ ِ

ألتانا اللصوص ،ولوال اِلط يف ادلار ألتانا اللصوص ،وقول الرجل لصاحبه :ما شاء اهلل وشئت ،وقول الرجل :لوال اهلل

وفالن ،ال جتعل فيها فالنا؛ هذا لكه به رشك".

درجة احلديث :صحيح.

ملحوظة :لم جند هل حكما لألِلاين ،ولكن قال ابن حجر( :سنده قوي) .وقال سليمان آل الشيخ( :وسنده جيد).

العجاب يف بيان األسباب (ص  ،)51تيسري العزيز احلميد (ص.)587

املعىن اإلمجايل:

ً
َ َ ََْ ُ ْ ا َ َ ً َ َ ْ َ َ
ندادا َوأنتُ ْم تعل ُمون} ،فنىه انلاس أن يتخذوا هل أمثاال ونظراء يرصفون هلم شيئًا
ّلل أ
قال اهلل -تبارك وتعاىل{ :-فال جتعلوا ِ ِ
من عبادته؛ وهم يعلمون أن اهلل وحده اخلالق الرازق؛ وأن هذه األنداد اعجزة فقرية ليس هلا من األمر َشء ،وعرف ابن
عباس -ريض اهلل عنه -األنداد بالرشاكء ،وذكر أمثلة الختاذها ،وهو أخىف من خفاء أثر دبيب انلمل ىلع احلجر األملس
األسود يف ظلمة الليل ،ثم ذكر أمثلة ىلع ذلك :وهو أن حتلف بغري اهلل ،وأعظم منها أن تساوي بها اهلل فتقول :واهلل وحيايت،
أو أن تنظر إىل السبب دون املسبب ،وال ترجع األمر هلل ،فتقول :لوال لكب هذا حيرسنا ألتانا اللصوص ،أو أنه يقول :لوال اِلط

يف ادلار ينبهنا لو دخل أحد غريب ألىت اللصوص  ،ومن الرشك :قول الرجل لصاحبه :ما شاء اهلل وشئت ،وقول الرجل :لوال

اهلل وفالن ،ال جتعل فيها فالنا ،ثم أكد ىلع أن ذلك لكه رشك أصغر ،ولو اعتقد قائله أن الرجل أو اِلط أو اللكب هو املؤثر

بذاته دون اهلل فهو رشك أكرب.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الرشك
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابن أيب حاتم.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• فال جتعلوا هلل أندادا  :أشباها ونظراء ترصفون هلم العبادة أو شيئا منها.
• دبيب انلمل  :مشيه.
• ىلع صفاة  :الصفا :احلجر األملس.
ُ
• لكيبة  :تصغري لكبة ،ويه هنا :اليت تتخذ حلفظ املواَش وغريها.
• اللصوص  :مجع ا
لص ،وهم :الرساق.
ُ
اِلط  :مجع ا
• ا
ُ
بطة ،ويه :من طيور املاء تتخذ يف اِليوت ،فإذا دخلها غري أهلها استنكرته وصاحت.
• ال جتعل فيها فالنا  :أي :ال جتعله يف مقاتلك فتقول :لوال اهلل وفالن ،بل قل :لوال اهلل وحده.
• هذا لكه به رشك  :أي :هذه األلفاظ املذكورة وما شابهها رشك باهلل ،أي :رشك أصغر.
فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من الرشك يف العبادة.
 .2أن املرشكني يقرون بتوحيد الربوبية.
ا
 .3أن الرشك األصغر ا
خيف جدا ،وقل من يتنبه هل.
 .4وجوب جتنب األلفاظ الرشكية ولو لم يقصدها اإلنسان بقلبه.
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املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م.
تفسري القرآن العظيم ،عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ابن أيب حاتم ،حتقيق :أسعد حممد الطيب ،نرش :مكتبة نزار مصطىف اِلاز ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :اثلاثلة1419 ،ه.

الرقم املوحد)3334( :
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قول انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم بدر« :هذا جَبيل ،آخذ برأس فرسه ،عليه أداة احلرب»

ٌ
ُ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال يوم بدر« :هذا جربيل ،آخذ برأس
َ
ََ ُ
ف َر ِسه ،عليه أداة احلَ ْرب».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

موضوع احلديث شهود املالئكة غزوة بدر ،وىلع رأسهم جربيل عليه السالم ،حيث أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه
رأى جربيل -عليه السالم -يف غزوة بدر راكبًا ىلع فرسه ،عليه آلة احلرب من السالح ،يلقاتل مع املؤمنني ،ويكون عونا
ً
ً
للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ومددا هل ،ومؤيدا ألصحابه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املغازي.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
• أداة احلرب  :آلة احلرب وما يصلح هلا من السالح.
فوائد احلديث:

 .1أن جربيل -عليه السالم -قد شهد يوم بدر ،وقاتل مع املؤمنني.
 .2ترغيب املؤمنني يف اجلهاد ،وأن اهلل -تعاىل -يؤيدهم باملالئكة.
 .3أن شهود املالئكة يوم بدر مع املؤمنني من معجزات انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني اِلواب ،انلارش :دار الوطن– الرياض.
منار القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار اِليان ،دمشق  -اجلمهورية العربيةالسورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية  1410 ،ـه 1990 -م.
-مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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ً

قول يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه :-أنا أول من جيثو بني يدي الرمحن للخصومة يوم القيامة

َ ُ
ُ
َُْ
َ
احلديث :عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -أنه قال« :أنا أ َّول من جيثو بني يَد ِي الرمحن للخ ُصومة يوم القيامة»
ْ
ْ
ُْ َ ْ
اختَ َص ُموا يف ربهم} [احلج ]19 :قال" :هم اذلين َتبَ َ
ار ُزوا يوم بَد ٍر:
وقال قيس بن عباد :وفيهم أن ِزلت { :هذان خصمان
َ ََ
َ ََ
ُْ ُ
َ َ َُْ
َ ََُُْ
يعة ،والويلد بن عتبَة".
محزة ،ويلع ،وعبيدة ،أو أبو عبيدة بن احلارث ،وشيبة بن ربِيعة ،وعتبة بن ربِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا األثر عن يلع -ريض اهلل عنه -أنه أخرب عن نفسه بأنه أول من جيلس ىلع ركبتيه يوم القيامة للخصومة بني يدي
رب العاملني ،وأن هذه اآلية (هذان خصمان اختصموا يف ربهم) نزلت فيه ويف محزة وأيب عبيدة -ريض اهلل عنهم ،-ملا بارزوا

رؤوس الكفر يوم غزوة بدر وهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والويلد بن عتبة ،فدل ذلك ىلع جواز املبارزة واملبارزة -

املقاتلة بالسيوف بني اثنني قبل املعركة -قبل بدء املعركة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
القرآن الكريم وعلومه > تفسري القرآن > تفسري اآليات
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
ً
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري وهو يف بلوغ املرام خمترصا بمعناه.

معاين املفردات:
• جيثو  :جيلس ىلع ركبتيه.
• وفيهم  :أي يف محزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه.
فوائد احلديث:

 .1جواز املبارزة ملن علم يف نفسه الكفاءة ،وأما من ليس كفأً فال يبارز؛ ئلال يعرض نفسه للقتل حبالة لم َّ
يتخذ هلا احليطة واحلذر ،و ئلال َي ُف َّ
ت
يف عضد جيش املسلمني ،ويكرس قلوبهم.
 .2للمبارزة رشطان :العلم بكيفية املبارزة والقوة.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
َ
ُ
غريب ،املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن :دار هجر الطبعة :األوىل  1414 ،ـه-
اِلدر اتلمام رشح بلوغ املرام ،احلسني بن حممد بن سعيد ،املعروف بالم ِ
 1994م.
إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين القتييب املرصي ،املطبعة الكربى األمريية ،مرص -الطبعة :السابعة،
 1323ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية بالقاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم ،الطبعة األوىل
.1427
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َ َُ
كمل من الرجال كثري ،ولم يكمل من النساء :إال آسية امرأة فرعون ،ومريم بنت عمران ،وإن فضل اعئشة
لَع النساء كفضل الَثيد لَع سائر الطعام

َ
احلديث :عن أيب موىس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ك ُمل من الرجال كثري ،ولم
َّ
َ
َّ
َ ُ
الرثيد ىلع سائر
يكمل من النساء :إال آسية امرأة فرعون ،ومريم بنت ِعمران ،وإن فضل اعئشة ىلع النساء كفضل ِ
الطعام».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إن اذلين بلغوا مرتبة الكمال يف الفضائل ادلينية واألخالقية من الرجال كثريون ،منهم من بلغ مرتبة الكمال العادي اكلعلماء
ً
والصلحاء واألويلاء ،ومنهم من بلغ أسىم مراتب الكمال اكألنبياء ،أما اللوايت كملن من النساء فهن قليالت جدا ،وىلع
َ َ َ َ َّ ُ َ َ ً َّ
ذل َ
ين
اإليمان ،فقال{ :و
رأسهن
رضب اّلل مثال ل ِ ِ
آسية امرأة فرعون ،ويه آسية بنت مزاحم اليت رضب اهلل بها املثل يف كمال ِ
َُ ْ ََ َ
ت ف ْر َع ْو َن} وذلك ألنها آمنت بموىس حني تغلب ىلع سحرة فرعون ،فلما علم فرعون بإيمانها عذبها عذابًا شديداً
آمنوا امرأ ِ
إىل أن ماتت متمسكة بإيمانها .وأما اثلانية :فيه مريم بنت عمران اليت رضب اهلل بها املثل يف حصانتها نلفسها ،وكمال

عبادتها .ثم قال -صىل اهلل عليه وسلم« :-وإن فضل اعئشة ىلع النساء كفضل الرثيد ىلع سائر الطعام» فالرثيد أشىه األطعمة
عند العرب وهو يتخذ من خْب وحلم ،فعائشة يف فضلها ىلع النساء كفضل هذا الرثيد اذلي هو أشىه األطعمة ىلع مجيع

األطعمة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > آل اِليت > فضل أمهات املؤمنني
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :قصص األنبياء واألمم السابقة.
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
• كمل  :الكمال :اتلنايه واتلمام يف مجيع الفضائل.
َّ
الرثيد  :الرثيد أشىه األطعمة عند العرب ،وهو يتكون من خْب وحلم.
• ِ
فوائد احلديث:

ً
ً
كثريا.
َّبني هذا احلديث أن اعئشة مفضلة ىلع النساء تفضيال
.1
 .2عظماء الرجال والاكملون منهم كثريون ىلع مر العصور واألزمان ،منهم الرسل واألنبياء ،أما الاكمالت من النساء وفضلياتهن فإنهن قليالت
ً
جدا ،منهن آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
منار القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عِّن بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون،
انلارش :مكتبة دار اِليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،اعم النرش  1410 :ـه 1990 -م.
إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة
والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
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َ
َ َ َ ْ َْ َ
ُ ُّ ُ َّ َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ َّ َ ْ َ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ
ُك أم ِيت يدخلون اجلنة إِال من أَب ،قِيل :ومن يأَب يا رسول اهللِ؟ قال :من أطاع ِين دخل اجلنة ،ومن عص ِاين
ََ ْ ََ
فقد أَب

ً
َ ْ ََْ
ََ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :لك أميت يدخلون اجلنة إال من أىب» .قيل :ومن يأىب يا رسول اهلل؟
ََ
قال« :من أطاعِّن دخل اجلنة ،ومن عصاين فقد أىب».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ا
ِّ
حيدث أبو هريرة ريض اهلل عنه أن انليب صىل اهلل عليه وسلم برش أمته فقال:
(لك أميت يدخلون اجلنة) أي أمة اإلجابة

ثم استثىن عليه الصالة والسالم فقال( :إال من أىب) أي :من عىص منهم برتك الطاعة اليت يه سبب دلخوهلا؛ ألن من ترك ما
ً
هو سبب ليشء ال يوجد بغريه فقد أىب أي امتنع؛ فاستثناؤهم تغليظا عليهم ،أو أراد أمة ادلعوة :ومن أىب من كفر بامتناعه

عن قبوهلا.

فقال الصحب الكرام( :ومن يأىب يا رسول اهلل):

فأجابهم عليه الصالة والسالم( :من أطاعِّن) أي انقاد وأذعن ملا جئت به (دخل اجلنة).

وأما (ومن عصاين) بعدم اتلصديق أو بفعل املنيه (فقد أىب) :أي فله سوء املنقلب بإبائه.
ً
ً
وعليه :فمن أىب إن اكن ً
مسلما فإنه ال يدخلها حَّت يطهر بانلار ،وقد يدركه العفو
اكفرا ال يدخل اجلنة أصال ،وأما من اكن
ً
فال يعذب أصال وإن ارتكب مجيع املعايص.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• َأميت  :أمة ادلعوة واآليب هو الاكفر بامتناعه عن قبول ادلعوة.أو :أمة اإلجابة واآليب هو العايص منهم ويكون املراد :أن ال يدخلها ابتداء.
َ
• أىب  :امتنع.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

خلق اهلل العباد لريمحهم ،ويدخلهم دار رمحته.
الرسول صىل اهلل عليه وسلم مبلغ عن ربه.
من عىص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقد رد رمحة اهلل.
مشاقة اهلل ورسوهل توجب انلار.
جناة املرء يف ادلنيا واآلخرة باتباع هدي الرسول صىل اهلل عليه وسلم.
يف هذا احلديث :أعظم بشارة للطائعني من هذه األمة ،وأن لكهم يدخلون اجلنة إال من عىص اهلل ورسوهل واتبع شهواته وهواه.

املصادر واملراجع:

فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى – مرص ،الطبعة :األوىل.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
اتليسري برشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،مكتبة اإلمام الشافيع ،الرياض ،ط.3
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َ َّ َ ْ َ َ ْ
َْ
َّ
َ
َ
أمر ً
َسية أوصاه بتقوى اهلل ،ومن معه مِن
أو
ش
أمريا لَع جي
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا
ِ
املسلمني ً
خريا

َ َ
َّ
أمر ً
احلديث :عن بُ َريْ َدة بن احلُ َصيب األ ْسل ِ ا
أمريا
يم -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا
ُ
ْ
ىلع َجيْش أو َرس َّية أَ ْو َصاه بتَ ْق َوى اهللَ ،
ومن معه ِمن املسلمني ً
خريا ،فقال" :اغ ُزوا بسم اهلل يف سبيل اهلل ،قاتِلوا َمن
ِ
َ
َ ُ ُّ
ُ َ ِّ ُ
ْ
َْ
ََ
ْ
َُُْ َ ً
ُ
َ
ُ
َ
َّ
كفر باهلل ،اغ ُزوا وال تغلوا وال تغ ِدروا وال تـمثلوا وال تقتلوا و ِيلدا ،وإذا ل ِقيت عدوك ِمن املرشكني فادعهم إىل ثالث
ْ ْ
ْ ْ
َّ
ُ َّ
ْ
ِخصال -أو ِخالل ،-فأيتُ ُه َّن ما أجابوك فاقبَل منهم وكف عنهم ،ثم اد ُعهم إىل اإلسالم فإن أجابوك فاقبَل منهم.
َ ُ
َ ْ
ْ
اتل َ
خ ْ
اد ُعهم إىل َّ
ربهم أنهم إن ف َعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما ىلع
ح ُّول ِمن دارهم إىل دار املهاجرين ،وأ
ثم
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
خ ْ
َْ
َ َ َ َّ
ربهم أنهم يكونون كأع َراب املسلمني جي ِري عليهم ُحك ُم اهلل تعاىل ،وال
املهاجرين ،فإن أبوا أن يتحولوا منها فأ ِ
َ
َ
َْ ْ ْ
ْ ْ
َ
َ
َُ ُ
الغن َ
ٌ
يمة و َ ْ
اجل ْز َية ،فإن هم أجابوك فاقبَل
يكون هلم يف ِ
اليفء َشء إال أن جيا ِهدوا مع املسلمني ،فإن هم أبوا فاسأهلم ِ
َ
َ ْ
ُ َّ
منهم وكف عنهم ،فإن هم أبَ ْوا فاستَ ِعن باهلل وقاتِلهم.
ْ ْ
َْ ْ
َ
َ
َْ َ
َ َ
َ َ
َ ْ َ ََْ ْ
ُ
فأرادوك أن جت َعل هلم ِذ َّمة اهلل و ِذ َّمة ن ِبيِّه ،فال جت َعل هلم ِذ َّمة اهلل و ِذ َّمة ن ِبيِّه ،ولكن اج َعل هلم
حارصت أهل ِحص ٍن
وإذا
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِذ َّمتَك و ِذمة أصحابك؛ فإنكم أن خت ِف ُروا ِذ َم َمكم و ِذمة أصحابكم أه َون ِمن أن خت ِف ُروا ِذمة اهلل و ِذمة ن ِبيِّه ،وإذا
َْ ْ
ُْ ْ
ُْ َ
ُ ْ
ُ ْ
َ ْ َ ََْ ْ
ُ
كمك ،فإنك ال تَ ْدري أَتُص ُ
يب
ح
ىلع
م
هل
ز
ن
أ
ولكن
م،
هل
زن
ت
فال
اهلل
م
ك
ح
ىلع
م
هل
زن
ت
أن
وك
فأراد
ن
ص
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حارصت أهل ِح ٍ
ْ
فيهم ُحك َم اهلل أم ال".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
رسية لقتال الكفار أمر عليهم ً
أمريا
خيرب بريدة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أرسل جيشا أو
حيفظ وحدتهم ويصلح شؤونهم ،ثم أوصاه بتقوى اهلل وبمن معه ً
خريا ،وأرشدهم إىل ما جيب أن يسلكوه مع األعداء ،وأن

يتجنبوا الغلول والغدر واتلمثيل وقتل غري امللكفني ،وأن عليهم أن يبدؤوا املرشكني بادلعوة إىل اإلسالم ،فإن استجابوا ذللك

فليحثوهم ىلع اهلجرة إىل املدينة ويعلموهم أن هلم ما للمهاجرين السابقني وعليهم ما ىلع املهاجرين من احلقوق والواجبات،
فإن أبوا اهلجرة فإنهم يعاملون معاملة أعراب املسلمني ،فإن أبوا اإلسالم فليطلبوا منهم اجلزية ،فإن أبوا دفعها فليستعينوا

باهلل ويلقاتلوهم ،وإذا حارصوا أهل حصن فال يعطوهم عهد اهلل وعهد رسوهل ،وإنما يعطونهم عهدهم ،فإن تعريض عهدهم
للنقض أخف ً
حبكم
إثما من تعريض عهد اهلل وعهد رسوهل ذللك ،وإذا طلبوا منهم أن حيكموا فيهم حبكم اهلل فال حيكمون
ٍ
وجيعلونه حكم اهلل ،فإنهم قد ال يصيبون فيهم حكم اهلل -تعاىل ،-وإنما يعاملونهم ىلع حكم أنفسهم واجتهادهم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
َ َ
راوي احلديث :بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األ ْسل ِ ا
يم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

َ َّ
َ َ ْ
ْ
ْ
َْ
َّ
ُ
خ ًصا ً
أمر ً
واألمري يف َصدر اإلسالم اكن هو اذلي يتَ َوىل اتلنفيذ واحلُك َم والفت َوى واإلمامة.
أمريا،
أمريا  :جعل ش
•
َ
ْ
َ ُ ا َْ
ُ
ْ
ْ
َّ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
والرسية :يه القطعة من اجليش خترج منه وت ِغري ىلع العدو وتر ِجع إيله ،أو فرقة يسرية بال
• جيش أو رسية  :اجليش :ما زاد ىلع أربعمائة رجل،
ِ
َّ
جيش ،وحددها بعضهم بأربعمائة رجل.
ْ
َْ
• أوصاه َ :
العه ُد باليشء إىل غريه ىلع َوجه االهتمام به.
الو ِص َّية:
• تقوى اهلل  :يه امتثال أوامره واجتناب نواهيه.
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َ ُ
ُ
َ ْ
• وبمن معه من املسلمني خريا  :أوصاه أن يعمل بمن معه من املسلمني ً
وي ْطلب هلم األخ َصب
خريا يف أمور ادلنيا واآلخرة ،فيَ ْسلك بهم األسهل،
ُّ ْ َ ْ
إذا اكنوا ىلع إبل أو َخيْلَ ،
ويأ ُم ُرهم باملعروف ،وينهاهم عن املنكر ،وغري ذلك مما فيه خريهم يف ادلنيا واآلخرة.
وي ْمنَع عنهم الظلم،
َْ
• اغزوا باسم اهلل َ :
ارش ُعوا يف فعل الغزو مستعينني باهلل -تعاىل.-
• يف سبيل اهلل  :يف طاعته ومن أجله.
ُ
َ ْ ٌ
َّ
• من كفر باهلل  :أي :ألجل كفرهم ،وخص منه من ال جيوز قتله من الكفار :اكلنساء ،ومن هل عهد ،وحنو ذلك.
ُُ
ُُ
• ال تغلوا  :الغلول :األخذ من الغنيمة قبل قِ ْستمها ،وأصل الغلول :اخلِيَانة.
َُْ
• وال تغدروا  :ال تنقضوا العهد.
ُُ
َ ْ ََ
َْ
• وال تمثلوا  :اتلمثيل :تشويه القتيل بقطع أنف وأذن وحنو ذلك.
ُ
َ
ً
ويلدا  :املراد بالويلد هناَ :من لم يبْلغ ِس َّن اتللكيف.
•
َ ُّ َ َ َ َ َّ
ْ
َ
ْ
َّ ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ِّ
ُّ
َ
ا
الويل ،والو ِيل :من يتوىل أمورك ،ويعتِّن بك بانلرص وادلفاع وغري ذلك ،والعدو
• لقيت عدوك من
املرشكني  :قابلته أو َو ْج َدته.والعدو :ضد ْ ُ ِ
َْ ُُ
ْ
تدي عليك ما أمكنَه.واملرشكني :يَدخل فيه لك الكفار ،حَّت ايلهود وانلصارى.
ويع
عنك،
خيذلك ويبتعد
ِ
َّ ُ ُ
• ثالث خالل أو خصال  :أصل اخلَصلة أو اخلَلة :خلق يف اإلنسان يكون َح َسنًا أو َسيِّئًا.
• ثم ادعهم إىل اتلحول من دارهم إىل دار املهاجرين  :اطلب منهم االنتقال إىل بدل املهاجرين يف العهد انلبوي ،ويه املدينة انلبوية
• فلهم ما للمهاجرين  :أي :يف استحقاق اليفء والغنيمةْ َ ،
واليفء :هو ما َح َصل للمسلمني من أموال الكفار من غري َح ْرب وال جهاد .والغنيمة:
يه ما حيصل للمسلمني من أموال أهل احلرب.
• َما ىلع املهاجرين  :من اجلهاد وغريه.
• أبَوا  :امتنعوا عن ادلخول يف اإلسالم.
ْ
ا
حميم حمرز ،وحارصتهم :ضيقت عليهم وأحطت بهم.
• حارصت أهل ِحص ٍن  :احلصن :لك ماكن
• كأعراب املسلمني  :الساكنني يف اِلادية من غري هجرة وال غزو.
• ذمة اهلل وذمة نبيه  :اذلمة هنا العهد.
ُ
• أن ختفروا ذممكم  :تنقضوا ُعهودكم.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

ُ ْ
َ َ
َْ
َ
ُّ ْ
َْ
ب ادلنيا ،أو نيْل الشه َرة.
وجوب أن
القتال إلعالء لكمة اهلل وحم ِو آثار الكفر من األرض ،ال نلي ِل الـملك وطل ِ
يكون ُ
َْ
والرساياَ.
األ َم َراء ىلع اجلُيُوش َّ َ
مرشوعية تن ِصيب
ُ
ُ َ ِّ
ُ
ُ
َّ
َّ
أنه ي ُ ْ َ
رشع َلو ِّ
ويص القواد ،ويوضح هلم اخلطة اليت يسريون عليها يف جهادهم.
يل األمر أن ي ِ
ِ
أن اجلهاد يكون بإذن َو ِّ
يل األمر وتنفيذه.
ِ
مرشوعية َادلعوة إىل اإلسالم قبل القتال.
ْ
اجل ْز َية من مجيع الكفار.
مرشوعية أخ ِذ ِ
يه عن َقتْل ِّ
َّ
انل ْ ُ
الصبْيَان.
ْ
ََْ
يه عن َّ
ا َّنل ُ
اتل ْم ِثيل بالقتىل.
ُ
ُ
يه عن الغلول واخلِيانة يف ُ
َّ
انل ْ ُ
الع ُهود.
َّ َ
َّ
َّ
ِّ
احرتام ِذمة اهلل و ِذمة ن ِبيه ،والفرق بينهما وبني ِذمة املسلمني.
َ ْ ُ
ُُ
َطلَ ُ
الـمحذور.
الوقوع يف
ب االحتياط عن
ُ ْ
ْ
ويص ُ
ُْ ُ ُ
وحكم العلماء.
يبَ ،والفرق بني ُحكم اهلل
أن املجتهد خي ِطئ ِ
ِّ
َ
ْ
اإلرشاد إىل ارتكاب أقل األم َريْ ِن خ َط ًرا.
مرشوعية االجتهاد عند احلاجة.
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
الك َّف َ
يدعو ُ
ار إىل اإلسالم ،فإن أبوا فاجلزية ،فإن أبوا فالقتال ،وذلك اعم يف الكفار من املرشكني وغريهم.
أمري اجلهاد
أن الغنيمة واليفء خاصة باملهاجرين ،وليس لألعراب منها َشء إال إذا جاهدوا.
ال جيوز إعطاء ذمة اهلل أو ذمة نبيه ً
أحدا.
َ
َْ ُ
أنه جيب ىلع من تَ َو َّىل ً
أمرا من أمور املسلمني أن يسلك بهم األفضل.
باق.
أن االجتهاد ٍ
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املصادر واملراجع:

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،دارسة وحتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد  -مكتبة السوادي ،جدة،
اململكة العربية السعودية -الطبعة اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل  1422ـه2001 -م.
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة اثلانية ،حمرم 1424ه.
صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

الرقم املوحد)5933( :
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َّ
اكن زكريا -عليه السالم -جنارا

َّ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اكن زكريا -عليه السالم -جنارا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أن املهنة اليت اكن زكريا -عليه السالم -يتكسب منها :يه مهنة انلجارة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصنااعت.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• جنا ً
ارا  :يعمل يف جنارة اخلشب.
فوائد احلديث:

 .1فضل العمل والصنااعت اقتداء بسلوك األنبياء -عليهم السالم.-
 .2جواز الصنائع وأن انلجارة ال تسقط املروءة وأنها صنعة فاضلة.
 .3فضيلة لزكريا -صىل اهلل عليه وسلم ،-فإنه اكن صانعا يأكل من كسبه.
 .4سيع األنبياء -عليهم الصالة والسالم -إىل حتصيل ماكسبهم من عمل أيديهم.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3754( :
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اكن لَع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -دراعن يوم أحد ،فنهض إىل الصخرة ،فلم يستطع ،فأقعد طلحة حتته،
فصعد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عليه حَّت استوى لَع الصخرة ،فقال :سمعت انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -يقول :أوجب طلحة

الزبري بن َ
احلديث :عن ُّ
الع َّوام -ريض اهلل عنه -قال :اكن ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -د ْراعن يوم أحد ،فنهض إىل
َ
َّ
الصخرة فلم يستطع ،فأقعد طلحة حتته ،فصعد انليب -صىل اهلل عليه وسلم عليه -حَّت استوى ىلع الصخرة ،فقال:
َ
ْ
ُ
سمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :أ ْو ِجب طلحة».
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلبس قميصني من حديد؛ حلمايته من طعنات األعداء يف غزوة أحد ،فقام متوجها لصخرة؛
يلصعد عليها فلم يستطع ،فجاء طلحة -ريض اهلل عنه -فقعد حتت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فصعد عليه حَّت صعد ىلع

الصخرة ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-أوجب طلحة» ؛ أي :أن طلحة قد أثبت نلفسه بعمله هذا أو بما فعل يف ذلك

ايلوم اجلنة ،واستحقها بما عمل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > درجات الصحابة ريض اهلل عنهم
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد.
راوي احلديث :الزبري بن َ
الع َّوام -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:
• درع  :قميص من حديد متشابك ،أو رقيق ييق اجلسم من طعنات احلروب.
• أوجب  :فعل ما يستحق به دخول اجلنة.
فوائد احلديث:

 .1فيه إشارة إىل جواز املبالغة يف أسباب محاية انلفس ،وأنه ال ينايف اتلولك والتسليم بالقدر.
 .2فيه فضيلة ظاهرة لطلحة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد اِلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف اِلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421ه2001 ،م.
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األِلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل ملكتبة
املعارف1422 ،ه.
معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
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َ َ
َ ْ
َ َ
َْ َ
ُ
اكن فيما أخذ علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف المعروف اذلي أخذ علينا أن ال نع ِصيه فيه :أن
َْ ُ ًْ
َْ ُ َ َ ْ
َ ُ َّ َ ْ َ
َْ َ
رش شع ًرا
ال َن ِمش وجها ،وال ندع َو َويال ،وال نشق جيبا ،وأن ال نن

ُ
احلديث :عن أسيد بن أيب أسيد اتلابيع ،عن امرأة من املبايعات ،قالت :اكن فيما أخذ علينا رسول اهلل -صىل اهلل
ً
َُ
َْ
ْ
عليه وسلم -يف املعروف اذلي أخذ علينا أن ال نعصيه فيه :أن ال ََنْم َش ً
وجها ،وال ند ُع َو َويْال ،وال نش َّق َجيبًا ،وأن ال
ِ
َُْ َ َ ْ
رش شع ًرا.
نن

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -عليه الصالة والسالم -يأخذ العهد من الصحابيات عند املبايعة بأن ال يعصينه ،ومن ذلك :أال ختدش املرأة
وجهها ،أو ترضب وجهها ،أو ترضب خدها ،وال ترفع صوتها بانلياحة املنيه عنها ،وال تمزق ثيابها ،وأال تنفش شعرها وتمزقه

عند نزول املصائب.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مسائل القضاء والقدر
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > اتلعزية
راوي احلديث :امرأة من ُ
المبَايِ َعات -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ُ
المبَاي َعات  :أي اللوايت بايعن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع َّ
السمع والطاعة.
ِ
َْ
َْ َ
ال َن ِمش  :ال َن ِدش.
ً
َْ
َ
وال ند ُع َو َويْال  :أي :ال نقول عند املصيبة وياله ،وحنو ذلك من ألفاظ انلياحة ،والويل :احلزن ،والعذاب ،واهلالك.
ُْ
َجيْبَا  :من القميص وحنوه :ما يدخل منه الرأس عند لب ِسه.
ُ
ُ
َْ ُ َ َ ْ
رش شع ًرا  :ننفش ون َمزق ،وهو من فعل النساء اغِلا عند املصائب.
نن

 .1أن هذه األفعال من خصال اجلاهلية ،وأنها من انلياحة املنيه عنها.
 .2صوت املرأة ليس بعورة ،إذا لم يكن فيه خضوع بالقول كما نىه اهلل سبحانه النساء عن ذلك.
َ
 .3جهالة الصحايب ال تقدح يف صحة احلديث.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش1418 :ه1997 -م.
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة :اخلامسة.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
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اكن من داعء داود :امهلل إين أسألك حبك ،وحب من حيبك ،والعمل اذلي يبلغين حبك ،امهلل اجعل حبك
أحب إيل من نفيس وأهَل ومن املاء ابلارد

احلديث :عن أيب ادلرداء -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اكن من داعء داود :امهلل إين
َ
ُ اَ َ
َ
ُ َّ َ
كُ ،
ك أَ َح َّ
وح َّ
ب َّ
إيل من نفيس وأهيل ومن املاء
ب من حيبك ،والعمل اذلي يبلغِّن ُح ابَك ،امهلل اجعل حب
أسألك حب
اِلارد».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

يسأل داود -عليه السالم -ربه -تبارك وتعاىل -حبه وحب أويلائه وحب األعمال الصاحلة اليت تقربه من ربه -تبارك وتعاىل-
ويه سبب يف حمبة اهلل هل ،وأن جيعل حبه هل -تبارك وتعاىل -أكرث من حبه نلفسه وأهله وماهل واملاء اِلارد.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
َّ َ
ادل ْرداء -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :أبو
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

خص املاء اِلارد باذلكر ،لشدة ميل انلفس إيله زمن احلر ،فهو من أحب املستذلات إيلها.
فضل نيب اهلل داود -عليه السالم.-
احلض ىلع طلب حمبة اهلل والسيع نليلها.
ال سعادة للقلب وال ذلة وال نعيم وال صالح إال بأن يكون اهلل أحب إيله مما سواه.
جماهدة انلفس ،وتقديم طاعة اهلل -تعاىل -وطاعة رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع نفسه وأهله ولك ما تهوى نفسه وتشتهيه.
ينبيغ لإلنسان أن يلزم هذا ادلاعء ً
دائما؛ فإن حب اهلل عز وجل هو الغاية.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
ضعيف سنن الرتمذي ،لألِلاين ،توزيع :املكتب اإلساليم –بريوت -الطبعة :األوىل 1411 ،ـه1991 -م.
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اكنوا يكرهون اتلمائم لكها ،من القرآن وغري القرآن
احلديث :عن إبراهيم قال" :اكنوا يكرهون اتلمائم لكها ،من القرآن وغري القرآن".
ً
درجة احلديث :لم جند حكما لألِلاين عليه.

املعىن اإلمجايل:

ٌ
ًّ
حييك إبراهيم انلخيع عن بعض سادات اتلابعني أنهم ِّ
ً
مكتوبا فيها قرآن فقط سدا
يعممون املنع من تعليق اتلمائم ولو اكنت
لذلريعة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :إبراهيم بن يزيد انلخيع الكويف -رمحه اهلل-
اتلخريج :رواه ابن أيب شيبة.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• اكنوا  :أي أصحاب عبد اهلل بن مسعود وهم من سادات اتلابعني.
• اتلمائم  :يه ما يعلق ىلع املريض أو الصحيح ،سواء من القرآن أو غريه لالستشفاء أو التقاء العني ،أو ما يعلق ىلع احليوانات.
ُ
• يكرهون  :حي ِّرمون.
فوائد احلديث:
ً
 .1حتريم تعليق اتلمائم مطلقا ولو اكنت من القرآن.
 .2حرص السلف ىلع صيانة العقيدة عن اخلرافات.
 .3فضل قطع اتلمائم؛ ألن ذلك من إزالة املنكر وختليص انلاس من الرشك.

املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه 2003-م.
الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،البن أيب شيبة ،حتقيق :كمال يوسف احلوت ،انلارش :مكتبة الرشد  -الرياض ،الطبعة :األوىل1409 ،

الرقم املوحد)6364( :

436

ً
كأين أنظر إىل الغبار ساطعا يف زقاق بين غنم ،موكب جَبيل -صلوات اهلل عليه -حني سار رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -إىل بين قريظة

ِّ
َ
ُ
الغبار ساط ًعا يف ُزقَاق بِّن َغنْمَ ،م ْو َ
كب جربيل -صلوات اهلل
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال« :كأين أنظر إىل
ِ
ُ
ُ َ
عليه -حني سار رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل بِّن ق َر ْيظة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
مرتفعا يف سكة بِّن غنم ،وهم يح من اخلزرج ،من أثر جند املالئكة،
خيرب أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أنه رأى الغبار
ُ
َ
ورئيسهم جربيل -عليه السالم ،-حني ساروا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لقتال بِّن ق َر ْيظة.

ورؤية األثر ال يستلزم رؤية املالئكة ،فقد يكون رآهم وقد ال يكون ،وال شك أنه إنما علم كونه موكب جربيل من رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:

ً
ً
مرتفعا.
ساطعا :
•
• بِّن غنم  :يح من اخلزرج.
َ
• ُزقاق  :سكة.
• املوكب  :مجاعة من راكب يسريون برفق.
ُ َ
• ق َريْظة  :قبيلة من يهود خيرب.

فوائد احلديث:

موكب بنفسه مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل بِّن قريظة.
 .1أن جربيل سىع يف
ٍ
 .2يف هذا احلديث ما يدل ىلع رؤية أصحاب انليب -صىل اهلل عليه سلم -آثار املالئكة.
 .3املالئكة تعني املؤمنني يف جهادهم.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة، 1323ه.
 خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية،بريوت – صيدا ،الطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.
 -اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش1417 :ه.
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ُ ُ َّ
كتب عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -أن اقتلوا ُك ساحر وساحرة

ُ ا
ََ ََ
َ
جبالة بن ع َبدة قال :كتب عمر بن اخلطاب« :أن اقتُلوا لك ساحر وساحرة» .قال :فقتلنا ثالث سواحر.
احلديث :عن
َ َ َْ
ْ
َََ ْ
بسحرها ،فأمرت عبد الرمحن بن زيد فقتلها».
وعن ابن عمر-ريض اهلل عنه« :-أن حفصة سحرتها جاريتها فاعرتفت ِ
ً
ُُْ ٌ
َ ْ
وعن أيب عثمان انلهدي« :أنه اكن عند الويلد رجل يلعب فذبح إنسانا ،وأبان رأسه؛ فع ِجبنا ،فأاعد رأسه ،فجاء جندب
َْ
األ ْز ا
دي فقتله».

درجة احلديث :اآلثار صحيحة.

تنبيه:

أثر عمر صححه األِلاين -رمحه اهلل.-

وأما أثر حفصة؛ فصححه اإلمام حممد بن عبد الوهاب -رمحه اهلل.-
ْ
وأما أثر ُجن ُدب؛ فصححه اإلمام حممد بن عبد الوهاب -رمحه اهلل ،-واألِلاين.

املعىن اإلمجايل:

ا
َْ
ِّ ْ
السحر ِمن أخطر األمراض االجتماعية؛ لـما ين ُجم عنه من املفاسد الـمؤكدة وانلتائج اخلبيثة :من القتل ،وأخذ
ملا اكن
األموال باِلاطل ،واتلفريق بني َ
ً
كفرا ،وذلك فيما فيه استعانة وتقرب للشياطني :جعل اهلل هل
الـم ْرء وزوجه ،واكن بعضه
ْ
عالجا شافيًا باستِئ َصاهل مجلة واحدة بقتل الساحر حَّت يستقيم املجتمع بفضائله وطهارته واستقامته ،وهذا ما فعله هؤالء
الصحابة -ريض اهلل عنهم.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > نواقض اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادليات  -احلدود.
راوي احلديث :جبالة بن عبدة -رمحه اهلل-
عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
أبو عثمان انلهدي -رمحه اهلل-
اتلخريج :أثر عمر رواه أبو داود وأمحد.
ً
وأثر حفصة رواه مالك يف «املوطأ» بالاغ ،ووصله اِليهيق.
ْ
وأثر ُجن ُدب رواه اِلخاري يف اتلاريخ الكبري.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ََ
ِّ ْ
اتلق ُّرب ذللك الشيطان بيشء من أنواع العبادة.
استخدام الشياطني ،واالستعانة بهم؛ حلصول أمر ،بواسطة
السحر املراد هنا :هو
• السحر :
ََ
َ ُْ
• اجلارية  :يه املرأة الـمملوكة ،أو يه األمة صغرية اكنت أم كبرية ،واملراد هنا األول.
• أبان رأسه  :قطعه وفصله.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ا
حد الساحر ،وأنه ُي ْقتَ ُل وال ُت ْطلَ ُ
ب منه اتلوبة.
بيان
ِّ ْ
وجود تعايط السحر يف املسلمني ىلع عهد الصحابة فكيف بمن بعدهم؟
ُّ ِّ ْ
السحر وتعليمه.
حتريم تعلم
ِّ ْ
َ
ِعظم جريمة السحر ،وأنه من الكبائر.
ُ ْ ُ ًّ
بيان موقف الصحابة املذكورين :عمر بن اخلطاب ،حفصة بنت عمرُ ،جنْ ُدب ْ
األزدي يف الساحر :وهو أنه يقتَل حدا.
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املصادر واملراجع:

موطأ اإلمام مالك ،مالك بن أنس  ،املحقق :بشار عواد معروف  -حممود خليل ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،سنة النرش 1412 :ه.
سنن أيب داود-املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
اتلاريخ الكبري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري ،الطبعة :دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد  -ادلكن ،طبع حتت مراقبة :حممد عبد املعيد خان.
معجم لغة الفقهاء ،حممد رواس قلعيج  -حامد صادق قنييب ،انلارش :دار انلفائس للطباعة والنرش واتلوزيع ،الطبعة :اثلانية  1408 ،ـه.1988 -
ملخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ حممد بن عبد العزيز القراعوي ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة،
1424ه2003/م.
فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،عبد الرمحن بن حسن ،املحقق :حممد حامد الفيق ،انلارش :مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة،
1377ه1957/م.
اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح آل الشيخ ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش 1424 :ه.
شمس العلوم ودواء الكم العرب من اللكوم ،نشوان بن سعيد احلمريى ،املحقق :د حسني بن عبد اهلل العمري  -مطهر بن يلع اإلرياين  -د يوسف
حممد عبداهلل ،انلارش :دار الفكر املعارص ،بريوت ِ -لنان ،دار الفكر ،دمشق  -سورية ،الطبعة :األوىل  1420 ،ـه 1999 -م.
خمتار الصحاح ،زين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر الرازي ،املحقق :يوسف الشيخ حممد ،انلارش :املكتبة العرصية ،ادلار انلموذجية ،بريوت -
صيدا-الطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين ،األِلاين ،دار النرش :دار املعارف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 1992 /م.
السنن الكربى ،أمحد بن احلسني أبو بكر اِليهيق ،املحقق :حممد عبد القادر عطا ،انلارش :دار الكتب العلمية ،بريوت ِ -لنات ،الطبعة :اثلاثلة،
  1424ـه 2003 -م.
كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب حتقيق :دغش العجيم.

الرقم املوحد)5946( :

439

ُك مال حنلته عبدا حالل ،وإين خلقت عبادي حنفاء لكهم ،وإنهم أتتهم الشياطني فاجتاتلهم عن دينهم
احلديث :عن عياض بن محار املجاشيع -ريض اهلل عنه ،-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-قال ذات يوم يف
َ
َّ َّ
ُّ
ً
خطبتهَ « :أال إن ريب أمرين أن أُ َعلِّ َمكم ما َ
ُ
خلقت عبادي
مال حنَلتُه عبدا حالل ،وإين
لك
هذا،
يويم
مِّن
عل
ا
مم
لتم،
ه
ج
ٍ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
ُحنفاء لكهم ،وإنهم أتتهم الشياطني فاجتاتلهم عن دينهم ،وحرمت عليهم ما أحللت هلم ،وأمرتهم أن يرشكوا يب ما لم
َّ
فم َقتهم عربهم َ
وع َ
نزل به سلطانا ،وإن اهلل نظر إىل أهل األرضَ ،
أُ ِّ
جمهم ،إال بقايا من أهل الكتاب ،وقال :إنما بعثتُك
ُ ً
ً
َ
ً
ُ
َّ َ
ُ
أحرق ق َريشا ،فقلت:
ألبتليك وأبتيل بك ،وأنزلت عليك كتابا ال يغسله املاء ،تقرؤه نائما ويقظان ،وإن اهلل أمرين أن ِ
َُْ
ُ
ُْ
رب إذا يثلغوا رأيس فيدعوه خْبة ،قال :استخرجهم كما استخرجوك ،واغزهم نغزك ،وأنفق فسننفق عليك ،وابعث
َّ
ْ
ِّ
جيشا نبعث مخسة مثله ،وقاتل بمن أطاعك َمن عصاك ،قال :وأهل اجلنة ثالثة ذو سلطان ُمق ِسط ُمتَ َصدق ُم َوفق،
ِّ
ورجل رحيم رقيق القلب للك ذي قرىب ومسلم ،وعفيف متعفف ذو عيال ،قال :وأهل انلار مخسة :الضعيف اذلي ال
َّ
َزبْر هل ،اذلين هم فيكم تبعا ال يبتغون أهال وال ماال ،واخلائن اذلي ال خيىف هل طمع ،وإن دق إال خانه ،ورجل ال يُصبح
ِّ
َّ
الفحاش».
وال يميس إال وهو خيادعك عن أهلك ومالك «وذكر» اِلخل أو الكذب والشنظري

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
َ
خطب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ذات يوم يف أصحابه فأخربهم أن اهلل أمره أن يعلمهم ما جهلوه ،مما علمه ربه يف
ُّ
عبدا حالل» أي :قال اهلل تعاىل لك مال أعطيته ً
لك مال َحنَلتُه ً
عبدا من عبادي فهو هل
ذلك ايلوم ،فاكن مما علمه ربه قوهل« :
ٍ
حالل ،واملراد إنكار ما َّ
حرموا ىلع أنفسهم من بعض أنواع اِلهائم وأنها لم ترص حراما بتحريمهم ،ولك مال ملكه العبد فهو

هل حالل حَّت يتعلق به حق أو يرد عليه ديلل خاص خيرجه من هذا العموم .ثم قال تعاىل« :وإين خلقت عبادي حنفاء لكهم»

أي :خلقت العباد مسلمني لكهم ،وقيل :طاهرين من املعايص ،وقيل :مستقيمني منيبني لقبول اهلداية ،وقيل :املراد حني أخذ
عليهم العهد يف اذلر ،وقال ألست بربكم قالوا بىل .قوهل تعاىل« :وإنهم أتتهم الشياطني فاجتاتلهم عن دينهم َ
وح َّرمت عليهم
ُ
أحللت هلم ،وأمرتهم أن يُرشكوا يب ما لم أُ ِّ
نزل به سلطانا» أي :جاءتهم الشياطني فاستخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما
ما
اكنوا عليه إىل اِلاطل ،وحرمت عليهم ما أحل اهلل هلم ،وأمرتهم باإلرشاك باهلل بعبادة ما لم يأمر اهلل بعبادتهم ،ولم ينصب

ديلال ىلع استحقاقه للعبادة.

قوهل صىل اهلل عليه وسلم « :وإن اهلل تعاىل نظر إىل أهل األرض فمقتهم عربهم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب» أي نظر
اهلل تعاىل إىل أهل األرض قبل بعثة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فوجدهم متفقني ىلع الرشك والضالل ،فأبغضهم إال
بقايا من أهل الكتاب ،وهم اِلاقون ىلع اتلمسك بدينهم احلق من غري تبديل ،واألغلب من أهل الكتاب ىلع اتلحريف ،قوهل

سبحانه وتعاىل« :إنما بعثتك ألبتليك وأبتيل بك» معناه :إين قد أرسلتك إىل انلاس ألمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما
أمرتك به من تبليغ الرسالة ،وغري ذلك من اجلهاد يف اهلل حق جهاده ،والصرب يف اهلل تعاىل وغري ذلك ،وأمتحن بك َمن أرسلتك

إيلهم ،فمنهم من يُظهر إيمانه وخيلص يف طااعته ،ومنهم من يتخلف ويظهر العداوة والكفر ،ومنهم من ينافق ،واملراد أن

يمتحنه يلصري ذلك واقعا بارزا فإن اهلل تعاىل إنما يعاقب العباد ىلع ما وقع منهم الىلع ما يعلمه قبل وقوعه ،وإال فهو سبحانه

اعلم جبميع األشياء قبل وقوعها« .وأنزلت عليك كتابا ال يغسله املاء» معناه :أنزلت عليك القرآن ،وهو حمفوظ ىف الصدور،
ال يتطرق إيله اذلهاب ،بل يبَق ىلع مر األزمان .قوهل تعاىل« :تقرأه نائما ويقظان» معناه :يكون حمفوظا لك ىف حاليت انلوم

وايلقظة ،وقيل :تقرأه يف يرس وسهولة.
ُ ُ
َُ ً
َّ
َ
أحرق قريشا» أي :أمرين اهلل أن أهلك وأقتل كفار قريش «فقلت :رب إذا
قوهل -صىل اهلل عليه وسلم« :-وإن اهلل أمرين أن ِ
َيثْلُغوا رأيس فيدعوه ُخ ْْبة» أي :يشدخوا رأيس ويشجوه كما يُشدخ اخلْب ،أي :يُ َ
كرس« .قال :استخرجهم كما استخرجوك»
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أي :قال اهلل نلبيه -صىل اهلل تعاىل عليه وسلم :-استخرج كفار قريش كإخراجهم إياك جزاء وفاقا ،وإن اكن بني اإلخراجني
ُ
ِّ
بون بني ،فإن إخراجهم إياه باِلاطل ،وإخراجه إياهم باحلق «واغزهم نغزك» أي :وجاهدهم ،نعينك وننرصك عليهم «وأنفق

فسننفق عليك» أي :أنفق ما يف جهدك يف سبيل اهلل فسنخلف عليك بدهل يف ادلنيا واألخرة« ،وابعث جيشا نبعث مخسة
مثله» أي :إذا أرسلت جيشا لقتال الكفار ،فسرنسل مخسة أمثاهل من املالئكة تعني املسلمني كما فعل ببدر« ،وقاتل بمن

أطاعك من عصاك» أي :قاتل بمن أطاعك من املسلمني من عصاك من الاكفرين.
َّ
ْ
ِّ
ِّ
«قال :وأهل اجلنة ثالثة ذو سلطان ُمق ِسط ُمتَ َصدق ُم َوفق ،ورجل رحيم رقيق القلب للك ذي قرىب ومسلم ،وعفيف متعفف
ذو عيال» أي :أهل اجلنة ثالثة أصناف :رجل صاحب حكم وقهر وغلبة ،وهو مع ذلك يعدل بني انلاس وال يظلمهم وحيسن
ُ
ُ
إيلهم ،قد هيِّئ هل أسباب اخلري ،وفتح هل أبواب الرب .ورجل رحيم ىلع الصغري والكبري رقيق القلب للك من هل قرابة خصوصا،

وللك مسلم عموما .ورجل صاحب عيال عفيف جمتنب احلرام ،متعفف عن سؤال انلاس ،متولك ىلع اهلل يف أمره وأمر عياهل،

فال حيمله حب العيال وال خوف رزقهم ىلع ترك اتلولك بسؤال اخللق ،وحتصيل املال احلرام واالشتغال بهم عن العلم والعمل
الواجب عليه.

«وأهل انلار مخسة :الضعيف اذلي ال َز ْبر هل ،اذلين هم فيكم تبعا ال يبتغون أهال وال ماال ،واخلائن اذلي ال خيىف هل طمع،
َّ
ِّ
َّ
الفحاش»
وإن دق إال خانه ،ورجل ال يُصبح وال يميس إال وهو خيادعك عن أهلك ومالك وذكر اِلخل أو الكذب والشنظري

أي :أهل انلار مخسة أصناف :أوهلم« :الضعيف اذلى الزبر هل» أي :الضعيف اذلي ال عقل هل يزجره ويمنعه مما ال ينبىغ «اذلين
هم فيكم تبعا ال يبتغون أهال وال ماال» أي :اخلدم اذلين ال يطلبون زوجة ،فأعرضوا عن احلالل وارتكبوا احلرام ،وال

يطلبون ماال حالال من طريق الكد والكسب الطيب ،واثلاين« :واخلائن اذلي ال خيىف هل طمع وإن دق إال خانه» أي :ال خيىف
عليه َشء مما يمكن أن يطمع فيه حبيث ال يكاد أن يُدرك ،إال وهو يسىع يف اتلفحص عنه ،واتلطلع عليه حَّت جيده

فيخونه ،وهذا هو املبالغة يف الوصف باخليانة .واثلالث :هو املخادع .والرابع :هو الكذاب أو اِلخيل .واخلامس :هو الشنظري
وهو الفحاش يسء اخللق.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > اجلن
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصفات – اجلهاد  -اآلداب والرقائق  -الفضائل  -اإلمامة  -اإليمان  -العلم.
راوي احلديث :عياض بن محار املجاشيع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• حنلته  :أعطيته.
• حنفاء  :مسلمني.
• اجتاتلهم  :استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما اكنوا عليه.
• يرشكوا  :الرشك :هو اختاذ رشيك مع اهلل -جل وعال  -يف الربوبية ،أو يف العبادة ،أو يف األسماء والصفات.
• َسلطان ُ :حجة.
• أ ْه ُل الْ َ
اب  :أهل الكتاب :هم ايلهود وانلصارى.
ِ
كت ِ
• اليغسله املاء  :حمفوظ ىف الصدور اليتطرق إيله اذلهاب.
ً
ً
• مقتهم  :أبغضهم بغضا شديدا.
• أبتيل  :أمتحن.
َْ
• يثلغوا  :يشدخوا ويشجوا.
ُ
• نغزك  :نعينك.
• مقسط  :اعدل.
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• َزبْر  :عقل.
• يبتغون  :يطلبون.

فوائد احلديث:

 .1ال جيوز حتريم ما أحله اهلل -تعاىل.-
 .2اإليمان بأن اهلل -تعاىل -ينظر ملن يشاء من عباده من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل.
 .3إثبات صفة املقت وهو اِلغض هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل.
 .4خلق اهلل العباد مفطورين ىلع اتلوحيد.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.
خمتار الصحاح ،لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد احلنيف الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،نرش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية ،بريوت – صيدا،
لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.
اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد-صالح بن عبد العزيز آل الشيخ- ،انلارش :دار اتلوحيد-الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2003 -م.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد-صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان-دار النرش :دار العاصمة الرياض -الطبعة األوىل 1422ه2001 -م.
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد-العثيمني-دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية-الطبعة :اثلانية ،حمرم 1424ه.

الرقم املوحد)10409( :
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ُ
كنا عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -تسعة أو ثمانية أو سبعة ،فقال :أال تبايعون رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم-

احلديث :عن عوف بن مالك األشجيع -ريض اهلل عنه -قال :كنا عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -تسعة أو
ُ
َّ
ََْ
ْ
ثمانية أو سبعة ،فقال« :أال تبايعون رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟» وكنا َح ِديث عهد بِبَيعة ،فقلنا :قد بايعناك يا
َ َ ُ
ُ
َْ
َ
رسول اهلل ،ثم قال« :أال تبايعون رسول اهلل» فبَ َس ْطنا أيْ ِدينا ،وقلنا :قد بَايعناك ف َعالم نبايِ ُعك؟ قال« :ىلع أن تعبدوا اهلل
َ
وال ترشكوا به شيئًا ،والصلوات اخلمس وتطيعوا اهلل» وأ َرس لكمة خفيفة «وال تسألوا انلاس شيئًا» فلقد رأيت بعض
ُ
ً
فر يسقط َس ُ
انل َ
أوئلك َّ
وط أحدهم فما يسأل أحدا يناوهل إيَّاه.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

عن عوف بن مالك األشجيع -ريض اهلل عنه -قال( :كنا جلوسا عند رسول اهلل ،فقال :أال تبايعون رسول اهلل وكنا حديث
عهد ببيعة) اكنت هذه اِليعة يللة العقبة قبل بيعة اهلجرة وبيعة اجلهاد والصرب عليه.

فقلنا( :قد بايعناك يا رسول اهلل)
ً
ثم قال( :أال تبايعون رسول اهلل) زاد أبو داود يف روايته بعد قوهلم :قد بايعناك حَّت قاهلا ثالثا.

قوهل( :فبسطنا أيدينا) أي نرشناها للمبايعة.
ً
ا
وقلنا( :قد بايعناك يا رسول اهلل) يعِّن :أوال (فعالم نبايعك) أي فعىل أي شىيء نبايعك اآلن.
ً
ً
قال( :أن تعبدوا) أي أبايعكم ىلع عبادة اهلل (وحده) أي منفردا وهو حال من اجلاللة (وال ترشكوا به شيئا) أي من الرشك

أو من املعبودات.

و (الصلوات اخلمس) أي وتصلوا الصلوات كما رصح به أبو داود.

و (تطيعوا اهلل) أي يف لك ما أمركم به أو اجتناب ما نهاكم عنه.

و (أرس لكمة خفية) إنما أرس هذه اللكمة دون ما قبلها ألن ما قبلها وصية اعمة وهذه اجلملة خمتصة ببعضهم ،واملراد باللكمة
ً
املعىن اللغوي ويه اجلملة املبيانة بقوهل( :وال تسألوا انلاس شيئا) قال القرطيب :هذا محل منه ىلع ماكرم األخالق والرتفع عن

حتمل منن اخللق وتعظيم الصرب ىلع مضض احلاجات واالستغناء عن انلاس ا
وعزة انلفس.
قال عوف( :فلقد رأيت بعض أوئلك انلفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل ً
أحدا يناوهل إياه) واملراد منه :سؤال انلاس أمواهلم
ً
ً
فحملوه ىلع عمومه ،وفيه ا
اتلزنه عن مجيع ما يسىم سؤاال وإن اكن حقريا .وهذا بيان ملا اكن عليه السلف الصالح من إتباع
ً ً
القول العمل ،وتطبيق العلم اذلي أخذوه من انليب -صىل هلل عليه وسلم ،-وروى اإلمام أمحد عن أيب ا
ا
تسألن أحدا شيئا
ذر" :ال
وإن سقط سوطك وال تقبض أمانة".

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -العفاف  -اِليعة.
راوي احلديث :عوف بن مالك األشجيع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
ً
• َ
اِليَعة  :اِليعة :أصلها من اِليع؛ ألنهم إذا بايعوا وعقدوا عهدا حلفوا ملن بايعهم وجعلوا أيديهم يف يده توكيدا ،كما يفعل اِلائع واملشرتي.
َ ْ
• َح ِديث عهد ببيعة  :أي :عهدنا باِليعة من قريب.
َ َ
• ف َعالم  :فعىل أي َشء؟
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ََ َ َ
الر َ
عرشة من ِّ
َ
جال.
• انلفر  :من ثالثة ِإىل
• تعبدوا  :العبادة :يه اسم جامع للك ما حيبه اهلل ويرضاه :من األقوال واألعمال اِلاطنة والظاهرة.
• ترشكوا  :الرشك :هو اختاذ العبد من دون اهلل ندا يسويه برب العاملني حيبه كحب اهلل وخيشاه كخشية اهلل ويلتجئ إيله ويدعوه وخيافه
ويرجوه ويرغب إيله ويتولك عليه ،أو يطيعه يف معصية اهلل ،أو يتبعه ىلع غري مرضاة اهلل ،وغري ذلك.
• الصالة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة  ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

استحباب جتديد العهد مع اهلل عز وجل ىلع صدق اإليمان به واإلخالص يف عبادته والزتام رشيعته.
استجابة الصحابة ريض اهلل عنهم لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا داعهم ألمر ،أو ندبهم حلاجة.
وجوب الوفاء باِليعة وعدم نك ِثها.
َّ
احلث ىلع ماكرم األخالق ،ومنها الرتفع عن حتمل ِمنة اخللق بعزة انلفس واالستغناء عنه.
اعتماد املسلم ىلع نفسه وتويله لك شؤونه ،وعدم اتكاهل ىلع غريه.
ً
أمر تافه.
استحباب اتلزنه عن لك ما يسىم سؤاال ولو يف ٍ

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش .
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرشة  1407ه
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش .

الرقم املوحد)4176( :
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كنا عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نؤلف القرآن من الرقاع فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم« :-طوىب للشام»

ُ َ ِّ ُ
َ
َّ
احلديث :عن زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه ،-قال :كنا عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نؤلف القرآن من
َ
َ
َّ
َّ
َ
للشام» ،فقلناٍّ :
ِّ
ألي ذلك يا رسول اهلل؟ قال« :ألن مالئكة
الرقاع ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمُ « :-طوىب
ٌ
الرمحن باسطة أجنحتَها عليها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حييك زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه -أنهم اكنوا عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -جيمعون القرآن من الرقاع اليت اكنوا
َ َّ
يكتبونه فيها ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمُ « :-طوىب للشام» أي :راحة وطيب عيش حاصل ِلالد الشام وألهلها،
َ
ٌ
َ
َّ
فقالوا :ألي سبب َ
قلت ذلك يا رسول اهلل؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ألن مالئكة الرمحن باسطة أجنحتَها
ُّ
عليها» أي :ألن املالئكة باسطة أجنحتها ىلع أرض الشام وأهلها فتحفها وحتوطها ،فتزنل الربكة عليها ،وتدفع املهالك
واملؤذيات عنها ،وحتفظها من الكفر والفنت.

وهل هذا مستمر إىل زماننا هذا أو أن املراد باحلديث أمر حصل يف الزمان األول بعد انلبوة؟ احلديث مطلق ،وال يلزم منه

ادلوام ،واهلل أعلم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > اِلدلان واألعالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الشام  -مجع القرآن.
راوي احلديث :زيد بن ثابت األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:
ُ ِّ
• ن َؤلف  :جنمع.
• ِّ
الرقاع  :مجع رقعة ،ويه ما يُكتب فيه.
• ُطوىب  :راحة وطيب عيش.
فوائد احلديث:

 .1اإلعالم برشف الشام وفضل السكىن به.
 .2أن مالئكة الرمحن باسطة أجنحتها ىلع الشام تلحفظها من الكفر والفنت.

املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
 حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية – بريوت. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. اتليسري برشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي ،مكتبة اإلمامالشافيع – الرياض ،الطبعة :اثلاثلة 1408 ،ـه1988 -م.

الرقم املوحد)10561( :
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كنا قعودا حول رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ومعنا أبو بكر وعمر -ريض اهلل عنهما -يف نفر ،فقام
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من بني أظهرنا فأبطأ علينا

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :كنا قعودا حول رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ومعنا أبو بكر وعمر
َ َْ ُْ
ريض اهلل عنهما -يف نفر ،فقام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من بني أظهرنا فأبطأ علينا ،وخشينا أن يقتَ َط َع دونناوفزعنا فقمنا ،فكنت أول من فزع ،فخرجت أبتيغ رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حَّت أتيت حائطا لألنصار ِلِّن
َ ُ
انلجار ،ف ُد ْرت به هل أجد هل بابا؟ فلم أجد! فإذا ربيع يدخل يف جوف حائط من برئ خارجه  -والربيع :اجلدول الصغري

 فاحتفرت ،فدخلت ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :أبو هريرة؟» فقلت :نعم ،يا رسول اهلل ،قال« :ماْ ُْ
َْ َ
ُ ََ
شأنك؟» قلت :كنت بني أظ ُه ِرنا فقمت فأبطأت علينا ،فخشينا أن تقتَ َط َع دوننا ،ففزعنا ،فكنت أول من فزع ،فأتيت
هذا احلائط ،فاحتفرت كما حيتفر اثلعلب ،وهؤالء انلاس ورايئ .فقال« :يا أبا هريرة» وأعطاين نعليه ،فقال« :اذهب بِنَ ْع َ َّ
يل
َهاتَ ْني ،فمن لقيت من وراء هذا احلائط يشهد أن ال هلإ إال اهلل ُم ْستَيْقنًا بها قلبه ،فبَ ِّ ْ
رش ُه باجلنة...وذكر احلديث بطوهل
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جالسا يف أصحابه يف نفر منهم ،ومعه أبو بكر وعمر ،فقام انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

ثم أبطأ عليهم ،فخشوا أن يكون أحد من انلاس أخذه دونهم وتأذى؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مطلوب من جهة

املنافقني ،ومن جهة غريهم من أعداء ادلين ،فقام الصحابة -ريض اهلل عنهم -فزعني ،فاكن أول من فزع أبو هريرة -ريض
ً
ً
ً
مفتوحا فلم جيد ،ولكنه وجد فتحة صغرية يف اجلدار
حائطا ِلِّن انلجار ،فجعل يطوف به لعله جيد بابا
اهلل عنه -حَّت أىت
يدخل منها املاء ،فضم جسمه حَّت دخل فوجد انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال هل" :أبو هريرة؟" ،قال :نعم .فأعطاه نعليه

عليه الصالة وال سالم أمارة وعالمة أنه صادق فيما سيخرب به ،وقال هل" :اذهب بنعيل هاتني ،فمن لقيت من وراء هذا احلائط
يشهد أن ال هلإ إال اهلل مستيقنا به قلبه ،فبرشه باجلنة" .ألن اذلي يقول هذه اللكمة مستيقنًا بها قلبه البد أن يقوم بأوامر اهلل،
وجيتنب نوايه اهلل؛ ألنه يقول :ال معبود حبق إال اهلل ،وإذا اكن هذا معىن هذه اللكمة العظيمة فإنه البد أن يعبد اهلل عز وجل
وحده ال رشيك هل؛ أما من قاهلا بلسانه ولم يوقن بها قلبه فإنها ال تنفعه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضل اتلوحيد  -البشارة باخلري.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• نفر  :الرجال من اثلالثة إىل العرشة.
• من بني أظهرنا  :أي :من بيننا.
ُْ
• يقتَ َطع  :يؤخذ ويصيبه رضر.
• فزعنا  :خفنا وهببنا نبحث عنه.
• أبتيغ  :أطلب.
ً
ً
• حائطا  :بستانا.
• ربيع  :انلهر الصغري ،وهو اجلدول.
ُّ ُ ُ
َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َّ ْ َ
َ
روي بالراء وبالزاي ،ومعناه بالزاي :تضاممت وتصاغرت حَّت أمكن ِِّن ادلخول.
• فاحتفزت ِ :
ً
ً
ً
جازما.
معتقدا اعتقادا
• مستيقنا :
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• ال هلإ إال اهلل  :ال معبود حبق إال اهلل.

فوائد احلديث:

 .1شدة حب الصحابة -ريض اهلل عنهم -لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحرصهم ىلع سالمته من لك مكروه.
 .2اإليمان الصحيح يدخل اجلنة إما ابتداء بمغفرة اهلل ،وإما بعد دخول انلار.
 .3مرشوعية البشارة باخلرب السار.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه-
2007م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،مصطىف اخلن واِلغا ومستو والرشبيج وحممد أمني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه-
1987م.
كنوز رياض الصاحلني ،رئيس الفريق العليم محد العمار -نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)6464( :
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َ َّ ُ
َ َّ
كنا نتحدث عن حج ِة الوداع ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني أظهرنا ،وال ندري ما حجة الوداع

احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما ،-قال :كنا نتحدث عن َح َّج ِة الوداع ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني
َ َ َّ َ
ُ
أظهرنا ،وال ندري ما َح اَ
ج ُة الوداع حَّت محد َ
ادل َجال،
اهلل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأثىن عليه ،ثم ذكر الم ِسيح
َ
ُ
فأَ ْطنَ َ
ب يف ذكره ،وقال« :ما بعث اهلل من نيب إال أنْ َذ َر ُه أ َّمتَ ُه ،أنذره نوح وانلبيون من بعده ،وإنه إن خيرج فيكم فما َخ ِ َ
يف
ٌ
َ ٌ
َّ
َ َُْ َْ
ْ
عليكم من شأنه فليس خيىف عليكم ،إن ربكم ليس بأَ ْع َو َ
ني ايلُم َىن ،كأن عينه ِعنبَة َطا ِفيَة .أال إن
ع
ر
و
ع
أ
وإنه
،
ر
ِ
اهلل حرم عليكم دماءكم وأموالكم ُ
كح ْر َم ِة يومكم هذا ،يف بدلكم هذا ،يف شهركم هذا ،أال هل بلغت؟» قالوا:
ارا يرضب بعضكم رقَ َ
نعم ،قال« :امهلل اشهد» ثالثا «ويلكم  -أو وحيكم  ،-انظروا :ال ترجعوا بعدي ُك َّف ً
اب بعض».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :كنا نقول وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يح :ما حجة الوداع؟ وال ندري ما
ا
حجة الوداع .وحجة الوداع يه احلجة اليت حجها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف السنة العارشة من اهلجرة ،وودع انلاس
ا
فيها ،وذكر املسيح ادلجال ،وعظم من شأنه ،وبالغ يف اتلحذير منه ،ثم أخرب -عليه الصالة والسالم -أن لك األنبياء ينذرون
قومهم من ادلجال ،خيوفونهم ويعظمون شأنه عندهم.

وإنه ال خيىف عليكم ألن ربكم ليس بأعور ،أما هو فإنه أعور عينه ايلمىن كأنها عنبة بارزة.

ثم قال -صىل اهلل عليه وسلم :-إن اهلل حرم عليكم سفك دمائكم وأخذ أموالكم بغري حق ،كحرمة يوم انلحر وحرمة

مكة وحرمة ذي احلجة.
ُ
ثم قال -صىل اهلل عليه وسلم :-هل بلغتكم ما أمرت بتبليغه إيلكم؟ قالوا :نعم ،قال :امهلل فاشهد ىلع شهادتهم باتلبليغ
إيلهم .قاهلا ثالث مرات.
ً
ثم أمرهم أن ال يكونوا بعده اكلكفار يقتل بعضهم بعضا.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• حجة الوداع  :احلجة اليت حجها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سنة  10ه ،وودعهم فيها.
• بني أظهرنا  :جالس بيننا.
• املسيح  :ممسوح العني.
• ادلجال  :املبالغ يف الكذب.
• أطنب  :بالغ.
• أنذره أمته  :حذرها منه وبني هلا بعض صفاته.
• عنبة طافية  :بارزة ولربوزها شبهها بالعنبة اِلارزة عن غريها.
• ويلكم  -وحيكم  :لكمتان استعملتهما العرب بمعىن اتلعجب واتلوجع.
• يرضب بعضكم رقاب بعض  :يقتل بعضكم ً
بعضا.
• يومكم هذا  :يوم انلحر.
• شهركم هذا  :شهر ذي احلجة.
فوائد احلديث:
.1

من منهج األنبياء يف ادلعوة إىل اهلل -تعاىل -معرفة سبيل املجرمني للتحذير منهم.
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.2
.3
.4
.5
.6

احلذر من الفنت بمعرفة صفات أهلها.
شفقة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته بتحذيره هلا من الوقوع يف الظلم والفنت.
إثبات صفة العني هلل -تعاىل ،-ويه تليق به -سبحانه ،-وأنها عينان إذ األعور هل عني واحدة فقط.
انليه عن االقتتال وأن ذلك من أعمال الكفار.
دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم حرام عليهم.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
صحيح اِلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
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كيف أنعم وقد اتلقم صاحب القرن القرن وحىن جبهته وأصىغ سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ

ََْ
ََْ
اتلق َم
وقد
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-كيف أنع ُم ِ
َ
ُ
َ
ُ َ
ُ ْ ُ َ ْ َُْ َ
ُ
الق ْر َن َ
وح َىن َجبهتَه وأَ ْص َىغ َ
ؤم َر أن ينفخ فينفخ» قال املسلمون :فكيف نقول يا رسول
سمعه ينتظر أن ي
صاحب الق ْر ِن
َّ
ُ ْ َ َ ُ َّ
تولكنا ىلع اهلل ِّ
ربنا» وربما قال سفيان :ىلع اهلل تولكنا.
اهلل؟ قال« :قولوا :حسبُنا اهلل ونِعم الوكيل
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
يقول انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث :كيف أفرح وأسعد يف ادلنيا وأتلذ بها ،وقد ُ
قرب أمر الساعة ،وامللك
َّ
املولك بالصور -وهو إرسافيل -قد وضع فاه عليه ،وأمال رأسه وأنصت متهيئًا ألن يؤمر بانلفخ يف الصور فينفخ فيه ،حَّت

يصعق من يف السموات واألرض وتقوم الساعة؟ فكأن هذا األمر -وهو قرب قيام الساعة -قد ثقل وعظم ىلع أصحاب رسول
َ
ُ
ُ َْ َ ُ
الوكيل
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقالوا :فماذا نقول يا رسول اهلل؟ فقال هلم -صىل اهلل عليه وسلم« :-قولوا :حسبُنا اهلل ونِعم
َّ
تولكنا ىلع اهلل ِّ
ربنا» أي :قولوا :اهلل اكفينا ،وهو كفيلنا ونعم الكفيل هو ،وقد تولكنا عليه -سبحانه.-
ِ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
ِّ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ايلوم اآلخر – ِّ
الرقاق  -اذلكر.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:
• أنعم  :أفرح وأسعد.
• اتلقم  :وضع فمه عليه.
• القرن  :الصور.
• حىن  :أمال.
• اجلبهة  :ما بني احلاجبني ومقدم الرأس موضع السجود من الوجه.
• أصىغ  :أنصت واستمع.
• حسبنا  :اكفينا.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اتلحذير من اقرتاب الساعة ،واحلث ىلع االستعداد هلا.
اإليمان بانلفخ يف الصور.
َ
َّ
إرسافيل هو امللك املولك بانلفخ يف الصور.
اتلولك ىلع اهلل -تعاىل -يف لك األمور.
استحباب قول ادلاعء املذكور.
شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته.
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املصادر واملراجع:

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
 معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م. سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.
 رشح العقيدة الواسطية ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،خرج أحاديثه واعتىن به :سعد بن فواز الصميل ،دار ابن اجلوزي للنرش واتلوزيع،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :السادسة 1421 ،ه.
 تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز بن فيصل املبارك انلجدي ،املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرشواتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
 انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن حممد ابن األثري  ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق:طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.
 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف اِلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،سنةالنرش ،1987 – 1407 :رقم الطبعة.14 :
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َ
َّ ُ َ َ ُ ْ َ
ََْ
ْ َ َّ ُ
الرجل
الرجل يلبس ل ِبسة املرأة ،واملرأة تلبس لبسة
لعن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

ْ َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :لعن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الرجل يلبس ِلب َسة املرأة ،واملرأة
ْ َ
تلبس ِلب َسة الرجل.

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من تشبه بالنساء فهو ملعون ىلع لسان انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومن تشبهت بالرجال فيه ملعونة ىلع لسان انليب -صىل

اهلل عليه وسلم-؛ وذلك أن اهلل -سبحانه وتعاىل -خلق اذلكور واإلناث وجعل للك منهما مزية ،الرجال خيتلفون عن النساء
خللقة واخلَلق والقوة ِّ
وادلين وغري ذلك والنساء كذلك خيتلفن عن الرجال فمن حاول أن جيعل الرجال مثل النساء أو أن
يف ا ِ
َ
َ
جيعل النساء مثل الرجال ،فقد حاد اهلل يف قد ِره ورشعه ؛ ألن اهلل -سبحانه وتعاىل -هل حكمة فيما خلق ورشع وهلذا جاءت
انلصوص بالوعيد الشديد باللعن وهو الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل لتشبه الرجل باملرأة أو املرأة بالرجل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > التشبه املنيه عنه
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللباس والزينة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه النسايئ يف الكربى ،وابن ماجه بمعناه ،وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ْ
• ِلب َسة املرأة  :ىلع هيئة لبسها وحاهلا.

فوائد احلديث:

 .1حيرم ىلع الرجل أن يلبس ما هو خاص بالنساء من اللباس ،كما حيرم ىلع املرأة أن تلبس ما هو خاص بالرجال.
الرجل املرأة يف ِِلاسها وتقليد املرأة َّ
 .2تقليد َّ
الر ُجل يف ِلاسه خروج عن هدي اإلسالم وسنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
َ
َْ
ُ
َ
ُ
َّ
َّ
َّ
 .3يدخل يف احلديث العمامة وانلعال ،فال جيوز للرجل أن يعتم بثوب املرأة وال أن ينتعل بنعلها وكذا املرأة ال جيوز هلا أن تنتعل نعل الرجل.
 .4حترم تقليد املرأة الرجل يف اهليئة والالكم واحلراكت وكذا العكس.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد ابن ماجه ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس اِلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتيك -انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
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ال هلإ إال اهلل ،ويل للعرب من رش قد اقرتب ،فتح ايلوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ،وحلق بأصبعيه
اإلبهام واليت تليها ،فقلت :يا رسول اهلل ،أنهلك وفينا الصاحلون؟ قال :نعم ،إذا كَث اخلبث

َ
َّ
احلديث :عن زينب بنت جحش -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -دخل عليها ف ِز ًاع ،يقول« :ال هلإ
َّ ُ
أج َ
وج َ
رتب ،فُت َح ايلوم من َر ْد يَأ ْ ُج َ
وم ُ
رش قد اقْ َ َ
إال اهللَ ،ويْ ٌل لِلْ َع َرب ِم ْن َ ٍّ
وج مثل هذه» ،وحلق بأصبُعيه اإلبهامِ واليت
مِ
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
َ
َ َ َُ ََ ُ
َّ
احلُون؟ قال« :نعمِ ،إذا كرث اخلبث».
ت ِليها ،فقلت :يا رسول اهلل ،أنه ِلك وفينا الص ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

عن أم املؤمنني زينب بنت جحش-ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -دخل عليها حممرا وجهه يقول" :ال هلإ

إال اهلل" تثبيتا ًللتوحيد وتطمينا ًللقلوب.
َّ
ثم حذر العرب فقال" :ويل للعرب من رش قد اقرتب" ،ثم بني أن هذا الرش هو أنه قد فتحت فتحة صغرية من سد يأجوج
ومأجوج ،بقدر احللقة بني األصبعني السبابة واإلبهام.

قالت زينب" :يا رسول اهلل ،أنهلك وفينا الصاحلون؟" ،فأخرب أن الصالح ال يهلك ،وإنما هو سالم ناج؛ لكن إذا كرث اخلبث

هلك الصاحلون ،فإذا كرثت األعمال اخلبيثة السيئة يف املجتمع ولو اكنوا مسلمني ولم تنكر ،فإنهم قد عرضوا أنفسهم للهالك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف انلاكح ومعارشته أهله
راوي احلديث :زينب بنت جحش -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ
ُ
َ
ف ِز ًاع  :الف َزع :هو اذلعر واخلوف.
َ َّ
هل إِال اهلل  :ال معبود حبق إال اهلل.
ال إِ
ٌ
َ َّ
َويْل  :الويل :احلُزن واهلالك واملشقة.
ْ
لِل َع َر ِب  :هم خالف العجم ،واألعراب ساكن اِلوادي خالف احلارضة.
َْ
الردم  :هو السد اذلي بناه ذو القرنني بِ ِق َطع احلديد.
ُ
أج َ
وم ُ
وج َ
يَأ ْ ُج َ
وج  :أقوام يظهرون آخر الزمان ويفسدون يف األرض ،ويكون ظهورهم من عالمات قرب يوم القيامة.
َّ ُ
َ
وحلق بأصبُعيه اإلبهامِ واليت ت ِليها  :أي :جعل السبابة يف أصل اإلبهام وضمها.
ُ
اخلَبَث  :الزىن خاصة ،أو :الفسوق والفجور.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفزع ال يشغل قلب املؤمن عن ذكر اهلل عند اخلوف؛ ألنه بذكر اهلل تطمِئ القلوب.
خروج يأجوج ومأجوج رش.
احلث ىلع إنكار املعايص ومنع وقوعها.
حيصل اهلالك العام بسبب كرثة املعايص وانتشارها وإن كرث الصاحلون.
ً
املصائب تعم انلاس مجيعا صاحلني وفاسدين ،ولكنهم يُبعثون ىلع نياتهم.
بيان شؤم املعايص.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من اِلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
شهادة أن ال هلإ إال اهلل ،لصالح السندي ،ط ،1دار اِليان ،القاهرة1435 ،ه.
صحيح اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد اِلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من اِلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3145( :
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َ
َْ ُ
ال تبكوا لَع أ ِِخ بعد ايلوم
احلديث :عن عبد اهلل بن جعفر -ريض اهلل عنهما :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمهل آل جعفر ثالثا ،ثم أتاهم،
ْ ٌ
فقال« :ال تبكوا ىلع أيخ بعد ايلوم» ثم قال« :ادعوا يل بِّن أيخ» فيجء بنا كأننا أف ُرخ فقال« :ادعوا يل احلالق» فأمره،
فحلق رؤوسنا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أنه عندما استشهد جعفر بن أيب طالب يف غزوة مؤتة ،أمهل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أهله ثالثا من أجل
َ
َْ ُ
َ
َ
أن تطيب نفوسهم ويذهب ما يف نفوسهم من احلزن واألىس ،ثم قال هلم" :ال تبكوا ىلع أ ِيخ بعد ايلوم" أي نهاهم عن اِلاكء
بعد ثالثة أيام؛ ألن الصدمة األوىل وزمن احلزن ال يطول وال يستمر.

وانليه هنا :للتزنيه إلباحة اِلاكء بعد ثالثة أيام ما لم يقرتن به حمرم.
ُْ ٌ
ََ
َ
أيخ» وهم حممد وعبد اهلل وعوف أوالد جعفر ،قال عبد اهلل" :فيجء بِنَا كأننا أفرخ" الفرخ ودل الطائر،
ثم قال« :ادعوا يل ب ِِّن ِ
وذلك ملا أصابهم من احلزن ىلع فقد وادلهم.
َّ
احلالق .فأمرهَ ،ف َ
حلَق رؤوسنا" أي أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر حبلق رؤوسهم ُ
فحلقت ،ملا رأى من
قال" :ادعوا يل

اشتغال أمهم أسماء بنت عميس -ريض اهلل عنها -عن ترجيل شعورهم بما أصابها من قتل زوجها يف سبيل اهلل فأشفق عليهم
من َ
الو َسخ والقمل ،فإذا أزيل صار يف ذلك فائدة ومصلحة وراحة ألمهم اليت جاءها ما يشغلها عن العناية بشعر أوالدها.
تنبيه :معلوم أن احللق عند املصيبة ال جيوز ،وقد جاء يف احلديث( :لعن الرسول -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
الصالقة واحلَالقة
َّ
والشاقة).

واحلالقة :اليت حتلق شعرها عند املصيبة ،والشاقة :اليت تشق ثوبها عند املصيبة ،والصالقة :اليت ترفع صوتها عند املصيبة،
واحللق ألوالد جعفر ليس اعرتاضا ىلع موته ،ولكن املقصود من هذا احلَلق ألوالد جعفر بعد موته -ريض اهلل تعاىل عنه
َ
وأرضاه -هو كون أمهم اكنت منشغلة عن العناية برؤوسهم ،فخيش أن يُصيبهم َشء من الق ْمل فأمر حبلق رءوسهم -صلوات
اهلل وسالمه وبراكته عليه ،-ولم يكن احللق ً
تأثرا باملصيبة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مراتب القضاء والقدر
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلنائز  -اتلعزية  -الطب.
راوي احلديث :عبد اهلل بن جعفر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ الكربى وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ ٌ
ُ
• أف ُرخ  :أوالد الطائر ،وشبِّهوا بذلك ملا أصابهم من احلُزن ىلع فقدان وادلهم.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

جواز حلق مجيع شعر الرأس ،خاصة للصبيان.
جواز حلق شعر الرأس يف غري حج وعمرة.
َ
َْ
ْ
ُ
استحباب مواساة أهل امليت ،خاصة من استشهد يف سبيل اهلل ،وأن يدعوهم إىل فعل ما يتفاءل به إلزالة احلزن وتف ِريج الكرب.
َ
َ ِّ
اجليُوب ول ْط ِم اخلُدود ،وجواز احلداد عليه ملدة ثالثة أيام ،وال جيوز أكرث من ذلك لغري الزوجة.
جواز اِلاكء ىلع امليت من غري فعل حمرم ،كشق ِ
انليه عن اِلاكء ىلع امليت بعد ثالثة أيام ،إال أن انليه للتزنيه.
احلث ىلع كفالة ايلتيم والرفق به.
املؤمنون إخوة يف اهلل.
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 .8مزنلة عبد اهلل بن جعفر عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
ِّ
ك َرب.
 .9حتمل احلديث حال الصغر واتلحديث به يف ال ِ
 .10جواز تأخري اتلعزية إىل ايلوم اثلالث.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،تأيلف :حممد شمس احلق العظيم آبادي ،انلارش :دار الكتب العلمية ،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه
مسند اإلمام أمحد بن حنبل-املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون-إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك
انلارش :مؤسسة الرسالة-الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األِلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م
رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)8910( :
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َُ ُ ََ َ َْ َ َ َ َ
ِيم َف َع َل فِيه؟ َو َع ْن َم ِاَلِ م ِْن َأ ْينَ
ِيم َأ ْف َناهُ؟ َو َع ْن عِلْمه ف َ
ام ِة َح ََّّت ي ُ ْسأَ َل َع ْن ُع ُمره ِ ف َ
ال تزول قدما عب ٍد يوم ال ِقي
ِ
ِ ِ
َ ِ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ِيم أنفقه؟ َوعن جسمه ف َ
اكتسبه؟ وف َ
ِيم أبالهُ؟
ِ ِ ِ

ً
ََ
َُ ُ
َ َ ْ ََ
وم الق َي َ
ول قَ َد َما َعبْد يَ َ
ام ِة َح ََّّت ي ُ ْسأل
احلديث :عن أيب بَ ْر َزة نضلة بن عبيد األسليم -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال تز
ٍ
ِ
ْ
َ َ َ
َ َََ
َ ََْ َ ُ َ
َ
َْ ْ َ ُ
َ ََْ
َ ُ
َ ْ َ
يم أبْال ُه؟».
يم أنفقه؟ َوع ْن ِج ْس ِم ِه ِف
اهل ِم ْن أي َن اكت َسبَه؟ و ِف
يم أفن ُاه؟ َوع ْن ِعل ِم ِه ِف
ع ْن ع ُم ِرهِ ِف
يم فعل ِفي ِه؟ َوعن م ِ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ال تزول قدما عبد من موقفه للحساب إىل جنة أو نار حَّت يسأل عن حياته فيم أفناها؟ يف طاعة أم معصية؟ وعن علمه فيم
فعل فيه؟ هل عمل بما علمه أم ال؟ وعن ماهل من أين جاء به ؟ أ ِم ْن حالل أم حرام؟ وفيم أنفقه؟ يف طاعة اهلل أم يف معصية
اهلل؟ ويف جسمه فيم أباله؟ يف طاعة اهلل أم يف معصيته.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان بايلوم اآلخر  -اخلوف.
َ َ ْ ََ
راوي احلديث :أبو بَ ْر َزة نضلة بن عبيد األسليم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وادلاريم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ال تزول قدما عبد  :أي :ال تزول قدمه من موقفه للحساب إىل جنة أو نار.
• عمره  :حياته.
• أفناه  :أنىه وجوده.
• اكتسبه  :أي :من أين جاء به أمن حالل أم حرام.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

احلث ىلع اغتنام احلياة فيما يريض اهلل تعاىل.
أن يتعلم اإلنسان العلم انلافع فيعمل به خالصا هلل تعاىل ،ويبلغه للناس ،فينتفع هو به وينفع غريه.
نعم اهلل ىلع العباد كثرية ،وذللك سيسأهل اهلل عن انلعيم اذلي اكن فيه.
حفظ اجلسم مما حرم اهلل ،وتسخريه لطاعة اهلل سبحانه.
العبد املؤمن يضع نعم اهلل فيما يريض اهلل تعاىل.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل 1418
املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :اثلانية.
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف اِلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نرش :دار املغِّن للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألِلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)4950( :
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َْ ً
َ ٌ
َ ْ َ
ال تصح ُب املالئكة ُرفقة فيها لكب أو ج َرس

ًَْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال تَ ْص َح ُ
ب املالئكة ُرفقة
ٌ
فيها لكب أو َج َرس».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إذا خرج مجاعة يف سفر ،واكن يف ُصحبتهم لكب أو َج َر ٌس ،فإن مالئكة َّ
الرمحة واالستغفار تمتنع من مصاحبتهم؛ ألن اللكب
جنس .وأما اجلرس ،فألنه مزمار الشيطان كما أخرب بذلك -صىل اهلل عليه وسلم.-
َّ
َّ
َّ
وقيده بعض العلماء باجلرس اذلي يعلق ىلع ادلواب؛ ألنه إذا ُعلِّق ىلع َّ
ادلواب يكون هل رنة معينة جتلب النشوى والطرب

واتلمتع بصوته وذللك سماه -صىل اهلل عليه وسلم( :-مزامري الشيطان) .
ُ َ َّ
وأما ما يكون يف ُ
المنَ ِبهات من السااعت وشبهها فال يدخل يف انليه؛ ألنه ال يعلق ىلع اِلهائم وإنما هو مؤقت بوقت معني
للتنبيه وكذلك ما يكون عند األبواب يستأذن به ،فإن بعض األبواب يكون عندها جرس لالستئذان هذا ً
أيضا ال بأس به

وال يدخل يف انليه؛ ألنه ليس معلقا ىلع بهيمة وشبهها وال حيصل به َّ
الطرب اذلي يكون مما نىه عنه الرسول -صىل اهلل

عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ال تَ ْص َ
ح ُ
ب  :ال ترافق املالئكة غري احلفظة ،وهم مالئكة الرمحة واالستغفار واحلفظ.
َْ
ْ
• ُرفقة ُ :صحبَة .
• فيها لكب  :معهم لكب.
ُ ْ
• َج َر ٌس  :اذلي يُعلق ىلع ادلواب فيح ِدث صوتا ًإذا حتركت.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

انليه عن اقتناء الالكب واستصحابها.
ْ
ُ
حتريم تعليق األجراس وما شابهها مما حيدث ِمثل صوتها ،حَّت ال تفوت بركة حضور املالئكة ،وخاصة تعليقها ىلع وسائل الركوب يف السفر.
َُْ
ُّ ْ َ
الرفقة اليت فيها لكب أو َج َرس.
املالئكة تنفر من
فيه أن املعصية وإن اكنت من أحدهم ،فإن احلِرمان ي َ ْش َمل مجيع ُّ
الرفقة.
ِّ
املالئكة اذلين يمتنعون عن املرافقة هم مالئكة الرمحة ،أما احلفظة فهم ال يفارقون ال ِعبَاد يف ِحلهم وتِ ْر َحاهلم.
ََ
اجل َ َرس فيه تش ُّبه بناقوس انلصارى.
حتريم الغناء؛ ألنه مزمار الشيطان.
ىلع املسلم أن حيرص ىلع صحبة املالئكة ويبتعد عن لك ما من شأنه إبعاد املالئكة عنه.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،تأيلف :مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني اِلواب ،انلارش :دار
الوطن  -الرياض
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه
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َ
َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ
زنتل ِ ِه قبل أن يقول لكِمته اليت قال
زنتل ِك قبل أن تقتله ،وإِنك بِم ِ
ال تقتله ،فإِن قتلته فإِنه بِم ِ

ً
َ ََْ َ
ت إ ْن لَق ُ
احلديث :عن املقداد بن األسود -ريض اهلل عنه -قال :قُلْ ُ
يت َر ُجال
ت
هلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أرأي ِ ِ
لرسول ا ِ
ِ
َ
ََ ْ ُ ُ ُ
َ
َ ْ َ
َ ْ َْ
َ َ َ َ َ ُ اَ َ َ ِّ
َْ َْ ُ
هلل
فرضب ِإحدى يَد َّي
الكفار ،فاقتَتَلنا،
هلل ،أأقتله يا رسول ا ِ
بالسيف ،فقطعها ،ثم الذ ِمِّن بشجر ٍة ،فقال :أسلمت ِ
ِ
ِمن َ ِ
َ
ََ
َ َ َ ْ َ َ َ َّ َُّ
ََْ ْ َ
َُُْْ
َُُْْ
َ
َ
ُ
هلل ،قطع ِإحدى يدي ،ثم قال ذلك بعد ما قطعها؟! فقال« :ال تقتله،
بعد أن قاهلا؟ فقال« :ال تقتله» فقلت :يا رسول ا ِ
َ
َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ
لك َمتَه اليت قال».
زن ِتل ِه قبل أن يقول ِ
زن ِتلك قبل أن تقتله ،و ِإنك بِم ِ
ف ِإن قتلته ف ِإنه بِم ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
ُ
لقيت رجال من
سأل املقداد بن األسود -ريض اهلل عنه -رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال :أخربين يا رسول اهلل ،إن

املرشكني فاقتتلنا ،فرضبِّن بالسيف فقطع إحدى يدي ،ثم استرت مِّن بشجرة ،ثم قال :أشهد أن ال هلإ إال اهلل؛ أفقتله بعد أن
قاهلا؟ فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :ال تقتله .فقال املقداد :قطع إحدى يدي ،ثم قال ذلك بعد ما قطعها؛ ئلال يُقتل؟
فقال صىل اهلل عليه وسلم :ال تقتله؛ فإنك إن قتلته بعد نطقه بذاك؛ فإنه بعد اإلتيان بها بمزنتلك من عصمة ادلم قبل أن

تقتله ،وإنك بمزنتله يف إهدار ادلم قبل أن يقول لكمته اليت قاهلا.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > اإلسالم
راوي احلديث :املقداد بن األسود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أرأيت  :أخربين.
• الذ مِّن بشجرة  :اتلجأ إيلها واحتىم بها.
• بمزنتلك  :أي :معصوم ادلم حمكوم بإسالمه.
• بمزنتله  :أي :مباح ادلم بالقصاص لورثته ،ال أنك بمزنتله يف الكفر.
• مزنلة  :أي مرتبة.
فوائد احلديث:

 .1أن من صدر عنه ما يدل ىلع ادلخول يف اإلسالم من قول أو فعل حرم قتله ،وأن من قتله اعملا حبرمة ذلك لزمه القصاص.
 .2الاكفر احلريب حالل ادلم واملال حبكم اإلسالم.
 .3جيب ىلع املسلم أن يكون هواه تبعا للرشع وليس للعصبية واالنتقام.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه-
2007م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – ِلنان ،الطبعة :اثلانية.
صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َ ُ
َّ
ال حتلفوا بِالط َو ِاِغ ،وال بآبائ ِكم

احلديث :عن عبد الرمحن بن سمرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال حتلفوا ب َّ
الط َو ِاِغ،
ِ
ُ
وال بآبَائِكم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

الط َو ِاِغَّ ،
يف هذا احلديث ينىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث عن احلَلف ب َّ
واِغ :يه األصنام اليت اكنت
والط ِ
ِ
ُ
َّ
تعبد يف اجلاهلية ،وسميت بذلك؛ ألنها سبب طغيانهم وكفرهم ولك ما جاوز احلد يف تعظيم أو غريه  ،فقد طىغ فالطغيان
َّ
ِّ
املجاوزة للحد ومنه قوهل -تعاىل( :-ملا طغا املاء محلناكم يف اجلارية) أي جاوز احلد ،واكنت العرب يف جاهليتهم حيلفون

بآهلتهم وبآبائهم فنهوا عن ذلك ،كما يف حديث اِلاب ،ويف سنن أيب داود وغريه عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع( :ال
حتلفوا بآبائكم وأمهاتكم وال باألنداد) وانلِّد :املثل واملراد به هنا :أصنامهم وأوثانهم اليت جعلوها هلل تعاىل أمثاال لعبادتهم

إياها وحلفهم بها حنو قوهلم" :والالت والعزى" ،ويف الصحيحني من حديث عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -
ْ
ْ
صىل اهلل عليه وسلم( :-أال إن اهلل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم ،من اكن حالفا فليَح ِلف باهلل أو يلَص ُمت).
قوهل" :وال بآبَائ ُ
كم" يعِّن وال بإخوانكم وال بأجدادكم وال برؤسائكم ،لكن خص اآلباء باذلكر؛ ألن هذا هو املعتاد
ِ
ْ
ْ
عندهم " :من اكن حالفا ،فليَح ِلف باهلل أو َيلص ُمت" واملعىن :إما يلحلف باهلل أو ال حيلف ،أما أن حيلف بغري اهلل فال .

قال العلماء -رمحهم اهلل :-احلكمة يف انليه عن احللف بغري اهلل تعاىل أن احللف يقتيض تعظيم املحلوف به وحقيقة العظمة
خمتصة باهلل تعاىل فال يضايه به غريه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األيمان  -اإليمان.
َ
الر ْ َ
راوي احلديثَ :عبْ ُد َّ
مح ِن ْب ُن َس ُم َرة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ُ َ ُْ َ ُ
َّ
• َّ
ْ َ َُُ ْ َ ُْ ُ ُ ْ ُ َ
َُْ َ
يث« :هذ ِه َط َ ُ َ ْ
اغيَ ٍةَ ِ ،
يت»  .وجيوز
ويه األصنام .و ِمنه احل ِد
الط َو ِ
اغية دو ٍس» ،أي :صنمهم َومعبودهمَ .ور ِوي يف غري مسلم« :بِالط َو ِ
ِ
ِ
اِغ  :مجع ط ِ
اغ ِ
َ
ْ
َّ
أن يكون املراد َّ
واِغ من طىغ يف الكفر وجاوز القدر يف الرش ،وهم عظماؤهم ورؤساؤهم.
بالط ِ
َّ ُ
َّ
ُ
ُ
َ
ْ
َّ
الطاغوت َ :وه َو الشي َطان َوالصن ُم ،ويطلق ىلع لك باطل.
•

فوائد احلديث:
.1

َ

حتريم احللف بالطواغيت ،واآلباء والرؤساء واألصنام ،وما شابهها من لك باطل ،وهو كفر إن قصد تعظيمها ،ال سيما إذا اكنت مما يقدس،
ويعبد من دون اهلل.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
سبل السالم ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه
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ََْ
ُ
ال تدخل املالئكة بيتا فيه لكب وال صورة

ْ
احلديث :عن أيب طلحة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال تدخل املالئكة بَيتَا فيه
لكب وال ُصورة».
ُ َ َ
ْ َّ
عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما ،-قال :وعد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -جربيل أن يَأ ِتيَه ،ف َراث عليه حَّت اش َتد
َ َ َ
َْ ُ ْ
ََ ُ
ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فخرج فل ِقيَه جربيل فشاك إيله ،فقال :إنا ال ندخل بَيتَا فيه لكب وال ُصورة.

عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :واعد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -جربيل عليه السالم ،يف ساعة أن يأتيه،
َ
ُْ ُ
ُُ
ْ َ
فجاءت تلك الساعة ولم يَأتِ ِه! قالت :واكن بِ َي ِده عصا ،ف َط َر َحها من يَ ِدهِ وهو يقول« :ما خي ِلف اهلل َوعد ُه وال ُر ُسله» ثم
اتل َف َ
ت ،فإذا َج ْر ُو لكب حتت رسيره .فقال« :مَّت دخل هذا اللكب؟» فقلت :واهلل ما َد َريْ ُ
َ
ت به ،فأمر به فأخرج ،فجاءه
َ
جربيل -عليه السالم -فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-
وع ْدتَِّن ،فَ َ
جلَ ْس ُ
ت لك ولم تأتِِّن» فقالَ :منَ َع ِِّن اللكب
ِ
َْ ُ ْ
اذلي اكن يف بيتك ،إنا ال ندخل بَيتَا فيه لكب وال صورة.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ ْ
ك َر ُمون ْ
أص ِفياء ،يمتنعون عن دخول بيت فيه لكب ،أو
معىن احلديث :أن املالئكة وهم خملوقات طاهرة رشيفة ،وعباد م

صورة إلنسان أو حيوان مما حيرم اقتناؤه من الالكب والصور ،فأما ما ليس حبرام من لكب الصيد والزرع واملاشية والصورة
ُ
اليت تمتهن يف البساط والوسادة وغريهما فال يمتنع دخول املالئكة بسببه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :أبو طلحة األنصاري -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :حديث أيب طلحة متفق عليه.
حديث ابن عمر رواه اِلخاري.
حديث اعئشة رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• فراث عليه  :أبطأ عليه
• املالئكة  :أي :مالئكة الرمحة ال مطلق املالئكة؛ ألن احلفظة ال يفارقون بسبب ذلك.
َ
َّ
ْ َّ
• اشتَد عليه  :وجد ِشدة من تأخره لطول انتظاره ،أو ما حلقه من ه ٍّم من عدم جميئه.
َ َ
َ
• شاك  :اعتبَه ىلع تأخره.
ُ ُ ُُ
• رسله  :املراد بهم هنا :املالئكة.
• َج ْرو  :ودل اللكب.
• َجلَ ْس ُ
ت لك  :انتظرك .
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

حتريم اقتناء اللكب إال لكب صيد أو ماشية أو زرع.
َُْ
أن اختاذ الصور من األمور اخلبيثة اليت تنفر منها املالئكة ،ويكون وجودها يف املاكن سبب حلرمان الرمحة ،ومثل ذلك اللكب.
سبب عدم دخول املالئكة استناكرهم ملخالفة أمر اهلل -عز وجل ،-وملا يف اللكب من راحئة كريهة وجناسة.
َّ
املالئكة اذلين يمتنعون عن ادلخول هم مالئكة الرمحة ،أما احلفظة فهم ال يفارقون العباد ،وكذلك مالئكة العذاب إذا حل ال يمتنعون،
َّ
وكذلك ملك املوت إذا حل األجل.
حتريم تعليق صور ذوات األرواح ىلع اجلدران ،وهذا مما ابتيل به أهل هذا الزمان.
استناكر املالئكة ملخالفة أمر اهلل -تعاىل.-
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 .7وجوب الوفاء بالوعد.
 .8فيه جواز إخالف الوعد لعذر رشيع.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
صحيح اِلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
فتح اِلاري رشح صحيح اِلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديث :حممد فؤاد عبد اِلايق ،انلارش :دار املعرفة -
بريوت 1379 ،ه
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،تأيلف :حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت
لقاء اِلاب املفتوح ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية.
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ال تزال جهنم تقول :هل من مزيد ،حَّت يضع رب العزة فيها قدمه ،فتقول :قط قط وعزتك ،ويزوى بعضها
إىل بعض

ً
ُ
َّ
َ ُّ
يضع رب ال ِع َّز ِة فيها
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال تزال جهن ُم تقول :هل ِمن َم ِزيد ،حَّت
ُ َ َ
ُ
ََ ُ
َّ
ُ َ
بعض».
قدمه ،فتقول :ق ٍط ق ٍط و ِعزتِك ،ويزوى بعضها إىل ٍ

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اجلنة وانلاس أمجعني ،فهو سبحانه يأمر بمن
خيرب اهلل تعاىل أنه يقول جلهنم :هل امتألت؟ وذلك أنه وعدها أن سيملؤها من ِ

يأمر به إيلها ،ويلَق فيها ويه تقول :هل من مزيد؟ أي :هل بيق َشء تزيدين؟ حَّت يضع رب العزة قدمه فيها ،فتقول :هذا
ُ
ُ
َّ
يكفيِّن وتقبض وجيمع بعضها إىل بعض .وال جيوز تأويل صفة القدم إىل من قدمهم اهلل إىل انلار وال غري ذلك من اتلأويالت
اِلاطلة ،بل جيب إثبات القدم صفة هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ايلوم اآلخر -تفسري قوهل -تعاىل( :-وتقول هل من مزيد).
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
َ َ
• قط قط  :يكفيِّن.
• يُزوى ُ :جيمع ُ
ويقبض.
فوائد احلديث:

 .1القدم صفة هلل تعاىل حقيقة ىلع ما يليق بعظمته.
 .2إثبات العزة هلل تعاىل

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني اِلواب ،انلارش :دار الوطن
– الرياض.
إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،
مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اِلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.
َّ َّ
السقاف دار اهلجرة الطبعة  :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م.
صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد القادر
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ً
ال تسبوا أصحايب ،فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ،ذهبا ما بلغ مد أحدهم ،وال نصيفه

َ
َّ
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال ت ُس ُّبوا أصحايب ،فلو أن
ُ
َ َ
ََْ
َ َ َّ
َ
َ
أحدكم أنف َق مثل أ ُحد ،ذه ًبا ما بَلغ ُمد أحدهم ،وال ن ِصيفه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
ُ
نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم عن سب أي أحد من الصحابة ،وأخرب أنه لو أنفق أحد انلاس مثل جبل أحد ذهبًا ما بلغ
ً
طعاما وال نصف ذلك؛ وذلك ألن الصحابة لكهم أفضل من مجيع من جاء
ثوابه يف ذلك ثواب نفقة أحد الصحابة بمأل كفيه
بعدهم ،وسبب تفضيل نفقتهم أنها اكنت يف وقت الرضورة وضيق احلال ،وألن إنفاقهم اكن يف نرصته -صىل اهلل عليه وسلم-

ومحايته وذلك معدوم بعده وكذا جهادهم وسائر طاعتهم ،مع ما اكن يف أنفسهم من الشفقة واتلودد واخلشوع واتلواضع

واإليثار واجلهاد يف اهلل حق جهاده ،وفضيلة الصحبة ولو حلظة ال يوازيها عمل ،والفضائل ال تؤخذ بقياس ،ذلك فضل اهلل

يؤتيه من يشاء.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > االعتقاد يف الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصدقة.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:

ً
طعاما.
• ُمد  :املد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيمأل كفيه
َ
• نصيفه  :نصفه.
• أصحايب  :الصحايب وهو من ليق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مؤمنًا به ومات ىلع اإلسالم ،ولو ختللت ردة يف األصح.

فوائد احلديث:

 .1سب الصحابة -ريض اهلل عنهم -حرام من فواحش املحرمات ،سواء من البس الفنت منهم وغريه؛ ألنهم جمتهدون يف تلك احلروب متأولون.
 .2فضل نفقات الصحابة ىلع نفقات غريهم ،وأن القليل منهم ال يساويه الكثري من غريهم.
 .3تفضيل الصحابة لكهم ىلع مجيع من بعدهم.
 .4فضيلة الصحبة ولو حلظة ال يوازيها عمل وال تنال درجتها بيشء.

املصادر واملراجع:

 صحيح اِلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه. اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش:1417ه.
 نزهة انلظر يف توضيح َنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ،أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ،حققه نور ادلين عرت،مطبعة الصباح ،دمشق .الطبعة :اثلاثلة  1421 ،ـه 2000 -م.
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ال تصلوا إىل القبور ،وال جتلسوا عليها

ُّ
َ
ُ
َ
الغنَ ا
وي -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال«:ال تصلوا إىل القبُور ،وال
احلديث :عن َم ْرثد
جت ِل ُسوا عليها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن الصالة إىل القبور؛ بأن يكون القرب يف جهة املصيل ،وكذلك نيه عن اجللوس ىلع القرب،
ومن ذلك إهانتها بوضع القدم عليها ،أو قضاء احلاجة عليها ،ولك ذلك حمرم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلنائز.
ََْ َ
الغنَ ا
وي -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :أبو مرثد
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ْ
ُ
ْ
املق َربة يف جهة ُ
الم َص ِّيلَّ ،
َّ
وانليه يقتيض فساد املنيه عنه.
انليه عن الصالة إىل القبور ،بأن تكون
ِّ
ُ
إغالق مجيع األبواب الموصلة للرشك.
َّ ْ
َ
ُ
َّ
ْ
ْ
ً
انليه عن اجلُلوس ىلع القبور؛ ألن فيه نواع من ام ِتهان لصاحب القرب.
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
اجلمع بني َّ
انليه عن الغلو بالقبور ،وعن ام ِتهانها؛ وذلك ألن الصالة إىل القرب تؤدي إىل تعظيم القرب والغلو فيه ،واجللوس يؤدي إىل ام ِتهانها،
ْ
ُ
ْ
َ
فنىه اإلسالم عن الغلو فيها وعن ام ِتهانها ،ال إفراط وال تفريط.
َ َ
أن ُحرمة امليت ُ
المسلم باقية بعد موته ،ويؤيده قوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-كرس عظم امليت ككرسه حيًا) .ويتفرع ىلع هذا :أن أوئلك
َ
اذلين ي ْمتَ ِهنُون املوىت بقطع أعضائهم بعد موتهم قد أخطئوا؛ ألن هذا نوع امتهان للميت ،وفيه تعذيب هل؛ وهلذا نص الفقهاء ىلع أنه حيرم
قطع عضو من امليت ولو أوىص به؛ ألنه ليس هل احلق يف اتلرصف يف نفسه.
ْ
َ
َ َّ
امتهانًا فإنه ال ينبيغ االتكاء عليه؛ ألن َ
العربة بالصورة ،وما دامت
جواز االتكاء ىلع القرب وهذا غري اجللوس ،لكن إذا عده انلاس َعرفا ِ
ْ ً
ُ
ُّ
الصورة تعد ام ِتهانا يف ُعرف انلاس ،فإنه وإن اكنت ُمباحة ينبيغ جتَنبها.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
ا
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة :األوىل 1427ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
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ال تطروين كما أطرت انلصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد ،فقولوا :عبد اهلل ورسوَل

ُ
احلديث :عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال :سمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ال ت ْطروين كما
أَ ْطرت انلصارى َ
ابن مريم؛ إنما أنا عبده ،فقولوا :عبد اهلل ورسوهل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

ً

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حرصا منه ىلع توحيد اهلل -تعاىل ،-وخوفا ىلع أمته من الرشك اذلي وقعت فيه األمم السابقة،
َّ
حذرها من الغلو فيه ،وجماوزة احلد يف مدحه مثل وصفه بأوصاف اهلل -تعاىل -وأفعاهل اخلاصة به ،كما غلت انلصارى يف
َ َ ْ َ َ َّ
ين قَالُوا إ َّن َّ َ
اّلل ُه َو ال ْ َمس ُ
اذل َ
يح ْاب ُن
املسيح بوصفه باأللوهية واِلنوة هلل -تعاىل ،-فوقعت يف الرشك كما قال تعاىل{ :لقد كف َر ِ
ْ ِ
ِ
َّ َ َ ِّ َ َ َّ ُ ْ َّ ُ َ ْ ُ ْ ْ َّ َ َ ْ َ َّ َ َّ ُ َ َ ْ ْ
ْ َ َ ُُْ
َ َْ َ َ َ َ َْ ُ َ َ
انل ُ
اجل َ َّن َة َو َمأ َو ُاه َّ
ار َو َما
اّلل فقد حرم اّلل علي ِه
رشك بِ ِ
مريم وقال الم َ ِسيح يا ب ِِّن ِإرسا ِئيل اعبدوا اّلل ريب وربكم ِإنه من ي ِ
َّ
َ ْ ْ َ
ار} ثم قال« :فإنما أنا عبده ،فقولوا عبد اهلل ورسوهل» أي :فصفوين بالعبودية والرسالة كما وصفِّن اهلل -
لِلظال ِ ِمني ِمن أنص ٍ
تعاىل -بذلك ،وال تتجاوزوا يب حدود العبودية إىل مقام األلوهية أو الربوبية كما فعلت انلصارى ،فإن حق األنبياء العبودية
والرسالة ،أما األلوهية فإنها حق اهلل وحده ،ومع هذا اتلحذير فقد وقع بعض انلاس فيما حذر منه رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -منه ،فاحذر من أن تكون منهم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب  -أحاديث األنبياء  -الغلو يف الصاحلني.
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
ُ
• ت ْطروين  :اإلطراء :جماوزة احلد يف املدح والكذب فيه.
فوائد احلديث:

واإلرساف يف املدح ،وجماوزة احلد ،واملدح باِلاطل؛ ألن ذلك قد يفيض إىل الرشك ،وإنزال العبد مزنلة الرب ،ووصفه
 .1اتلحذير من الغلو ِ
بصفاته.
 .2أن كفر انلصارى إنما اكن بسبب غلوهم يف املسيح والقديسني والقديسات من بعده ،وقوهلم يف عيىس إنه ابن اهلل ،حَّت أدى بهم ذلك إىل
حتريف الكتب املقدسة؛ ليك يستدلوا بها ىلع صحة مزاعمهم اِلاطلة.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت
منار القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عِّن بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش:
مكتبة دار اِليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،اعم النرش1410 :ه1990 ،م.
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ال تقولوا :ما شاء اهلل وشاء فالن ،ولكن قولوا :ما شاء اهلل ثم شاء فالن
احلديث :عن حذيفة بن ايلمان  -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال تقولوا :ما شاء اهلل وشاء
فالن ،ولكن قولوا :ما شاء اهلل ثم شاء فالن».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
اّلل َعلي ِه َو َسل َم -أن يُعطف اسم املخلوق ىلع اسم اخلالق بالواو بعد ذكر املشيئة وحنوها؛ ألن املعطوف بها يكون
ينىه  -صىل
ً
ً
ً
ٌ ُ
وجيوزِّ
ُ
مساويا للمعطوف عليه؛ لكونها إنما وضعت ملطلق اجلمع فال تقتيض ترتيبا وال تعقيبا؛ وتسوية املخلوق باخلالق رشك،
ً
َّ
ُ
َ َّ َّ ُ َ ْ
اّلل َعلي ِه َو َسل َم -عطف املخلوق ىلع اخلالق بث ام؛ ألن املعطوف بها يكون مرتاخيا عن املعطوف عليه بمهلة فال
صىلً
حمذور؛ لكونه صار تابعا.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب.
راوي احلديث :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• ال تقولوا  :أي أنهاكم عن قول.
ً
• ما شاء اهلل وشاء فالن  :أي اجلمع بني مشيئة اهلل ومشيئة العبد معا ىلع سبيل العطف.
• ما شاء اهلل ثم شاء فالن  :أي فرقوا بني مشيئة اهلل و مشيئة العبد بأداة الرتايخ ثم ،تلفيد تأخر مشيئة العبد عن مشيئة اهلل تعاىل.
فوائد احلديث:
 .1حتريم قول" :ما شاء اهلل وشئت" ،وما أشبه ذلك من األلفاظ مما فيه العطف ىلع اهلل بالواو؛ ألنه من اختاذ األنداد هلل.
ُ
 .2جواز قول" :ما شاء اهلل ثم شئت" ،وما أشبه ذلك مما فيه العطف ىلع اهلل بث َّم؛ النتفاء املحذور فيه.
 .3إثبات املشيئة هلل ،وإثبات املشيئة للعبد ،وأنها تابعة ملشيئة اهلل تعاىل.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد ،لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،حتقيق :د .دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر ،الطبعة اخلامسة1435 ،ه.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،ت :حممد بن أمحد سيد  ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل 1422ه.
سنن أيب داود ،ت :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،سلسلة األحاديث الصحيحة لألِلاين ،مكتبة املعارف1415 ،ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة وَشء من فقهها وفوائدها-حممد نارص ادلين ،األِلاين -انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض-الطبعة :األوىل،
(ملكتبة املعارف)  1415-ـه 1995 -م.
السنن الكربى للنسايئ -حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب-أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل،
  1421ـه 2001 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
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ال تقوم الساعة حَّت خترج نار من أرض احلجاز تيضء أعناق اإلبل ببْصى

ُ
َ
َ
ً
ُ
خترج ٌ
حلجاز تُ ُ
يضء أعناق اإلبل
تقوم الساعة حَّت
مرفواع« :ال
احلديث :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه
نار من أرض ا ِ
ْ
ببُرصى».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ال تقوم الساعة حَّت خترج نار من مكة واملدينة وما حوهلما تنور أعناق اإلبل بمدينة برصى بالشام ،وقد خرجت نار باملدينة
ً
سنة أربع ومخسني وستمائة من اهلجرة ( 654ه) ،واكنت ً
نارا عظيمة خرجت من جنب املدينة الرشيق وراء احلرة ،وتواتر العلم
بها عند مجيع أهل الشام ،وسائر اِلدلان ،وذكرها العلماء املعارصون هلا يف كتبهم اكنلووي والقرطيب وأيب شامة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
ْ
• بُرصى  :مدينة معروفة بالشام ،ويه مدينة حوران جبوار دمشق.
• احلجاز  :مكة واملدينة وما حوهلما.
اإلبل يف برصى من أرض الشام.
أعناق
ضوؤها
يبلغ
اإلبل يف برصى  :أي:
ِ
• تيضء أعناق ِ
فوائد احلديث:

 .1دل هذا احلديث ىلع أن من عالمات الساعة ظهور هذه انلار من احلجاز.
عالمات ال تقوم إال بعد ظهورها ،وهذه العالمات منها ما قد ظهر وانقىض ،ومنها ما قد ظهر وهو مستمر ،ومنها ما لم يظهر بعد.
 .2أن للساعة
ٍ

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1399ه.
مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوتِ ،لنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.
منار القاري رشح خمترص صحيح اِلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عِّن بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش:
مكتبة دار اِليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،اعم النرش1410 :ه1990 ،م.
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ال تقوم الساعة حَّت تقاتلوا الرتك :صغار األعني ،محر الوجوه ،ذلف األنوف ،كأن وجوههم املجان املطرقة،
وال تقوم الساعة حَّت تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر

ُ
الساعة حَّت تُقاتلوا ُّ ْ
ُ
الرت َك:
تقوم
احلديث :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :ال
َ َ
ُ
ُ
َُْ
ُّ
َّ
َ
ُْ
ً
ُ
جان ُ
تقوم الساعة حَّت تقاتلوا قوما نِعاهلم
الم ْط َرقة ،وال
غار األعني ،مح َر الوجوه ،ذلف األنوف ،كأن وجوههم ال ِم
ِص
َّ
الشعر».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ال تقوم الساعة حَّت يقاتل املسلمون الرتك ،ومن صفتهم :أن أعينهم صغرية ،ووجوههم بيضاء مرشبة حبمرة لغلبة الربد ىلع

أجسامهم ،وأنوفهم قصرية منبطحة ،ووجوههم تشبه الرتس يف انبساطها وتدويرها ،وتشبه املطرقة؛ لغلظها وكرثة حلمها ،وال

تقوم الساعة حَّت يقاتل املسلمون قوما يمشون يف نعال من الشعر ،وهم الرتك أنفسهم ،ولكنه ذكرهم بصفة أخرى.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد والسري  -املناقب.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
ُْ
• ذلف األنوف  :مجع :األذلف ،وهو قرص األنف وانبطاحه.
• ال ِمجان  :مجع املجن ،وهو الرتس ،وهو ما يتيق به املقاتل رضبات السيوف.
• ُ
المطرقة  :يه اليت ألبست طراقا أي جدلا يغشاها.وقد شباه وجوههم بالرتس؛ تلبسطها وتدويرها ،وباملطرقة؛ لغلظها وكرثة حلمها.
• نعاهلم الشعر  :أي :مصنوعة من شعر.
فوائد احلديث:
 .1أن بني يدي الساعة عالمات أخرب عنها انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ال تقوم حَّت حتدث هذه العالمات.
 .2أن اجلهاد سنة قائمة يف األمة إىل آخر الزمان.
 .3فيه أن من عالمات الساعة قتال الرتك ،وصفاتهم مذكورة يف احلديث.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري ،دار الفكر ،بريوتِ ،لنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.
إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،أمحد بن حممد القسطالين القتييب ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة 1323ه.
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ال تقوم الساعة حَّت تقاتلوا خوزا ،وكرمان من األاعجم :محر الوجوه ،فطس األنوف ،صغار األعني ،وجوههم
املجان املطرقة ،نعاهلم الشعر

ُْ
ً
مرفواع« :ال تقوم الساعة حَّت تُقاتلوا ُخ ً
وزا و ِك ْرمان من األاعجم ،محر الوجوه،
احلديث :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه
ِ
ُ
ُ
َ ُّ
ْ
ُ
َ
ف ْطس األنوفِ ،صغار األعني ،وجوههم ال ِمجان المطرقة ،نعاهلم الشعر».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ال تقوم الساعة حَّت يقاتل املسلمون أهل خوز وكرمان من بالد العجم ،ومن صفتهم أن وجوههم بيضاء مرشبة حبمرة؛ لغلبة
الربد ىلع أجسامهم ،وأنوفهم منبطحة ،وأعينهم صغرية ،ووجوههم تشبه الرتس يف انبساطها وتدويرها ،وتشبه املطرقة لغلظها

وكرثة حلمها ،يمشون يف نعال من الشعر.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد  -دالئل انلبوة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح اِلخاري.

معاين املفردات:
ُ
• خوز  :بالد األهواز وتسرت.
• ِك ْرمان ُ :إقليم بني فارس وسجستان.
ُ
• ف ْطس األنوف  :اَنفاض قصبة األنف.
َ ا
جان  :مجع املجن ،وهو الرتس.
• ال ِم
الم ْط َرقة ُ :
• ُ
المجدلة طبقا فوق طبق ىلع وجه الرتس.
فوائد احلديث:

 .1فيه أن من عالمات الساعة قتال أهل خوز وكرمان.
 .2فيه علم من أعالم انلبوة ،وهو اإلخبار عما سيقع يف املستقبل.

املصادر واملراجع:

صحيح اِلخاري ،حممد بن إسماعيل اِلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد اِلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
عمدة القاري رشح صحيح اِلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوتِ ،لنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.
إرشاد الساري لرشح صحيح اِلخاري ،أمحد بن حممد القسطالين القتييب ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة  1323ه.
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ال تقوم الساعة حَّت حيرس الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه ،فيقتل من ُك مائة تسعة وتسعون

ً
ُْ ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال تقوم الساعة حَّت حيرس الفرات عن جبل من ذهب يقتَتَل عليه،
َ ْ ُ
فيُقتَل من لك مائة تسعة وتسعون ،فيقول لك رجل منهم :لعيل أن أكون أنا أجنو».
ويف رواية« :يوشك أن حيرس الفرات عن كزن من ذهب ،فمن حرضه فال يأخذ منه شيئا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا نبينا الكريم -صىل اهلل عليه وسلم -أن قرب قيام الساعة يكشف نهر الفرات عن كزن من ذهب أو جبل من ذهب
بمعىن أن اذلهب خيرج جبال ،وأن انلاس سيقتتلون عليه ألن ذلك من الفنت ،ثم ينهانا -صىل اهلل عليه وسلم -عن األخذ
منه ملن أدرك ذلك؛ ألنه ال أحد ينجو منه ،وربما يتأول بعض من حيرض ذلك هذا احلديث ويرصفه عن معناه ليسوغ نلفسه

األخذ منه ،نعوذ باهلل من الفنت.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يوشك  :يقرب
• حيرس  :يكشف
• الفرات  :هو انلهر املعروف يف رشيق العراق

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فيه اتلنبيه إىل قرب الساعة وأن انلاس اغفلون عما فيها من أهوال.
اتلنافس ىلع حطام ادلنيا وزينتها يفيض إىل اِليغ واالقتتال.
أن اذلهب يسلب العقول ،فلك إنسان يقاتل غريه ويقول لعيل أنا اذلي أجنو ويقاتل من أجل أن حيصل ىلع اذلهب.
أن انلاس جبلوا ىلع الطمع واجلشع بسبب حبهم لدلنيا فلو اكن ألحدهم وادي من ذهب البتىغ واحدا آخر.
حرمة األخذ من ذلك اذلهب لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-فمن حرضه ال يأخذ منه شيئا".

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح اِلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل اِلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد اِلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. -رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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ال تنقطع اهلجرة ما قوتل الكفار

ََْ ُ
ت إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف وفد ُلكُّنَا يَ ُ
طلب َحاجة،
احلديث :عن عبد اهلل بن وقدان السعدي قال :وفد
ُ ُ ً
َّ
َ
َ ْ ُُ
فقلت :يا رسول اهلل ،إين ت ُ
ُ
ُ
ركت من خليف وهم يزعمون أن
وكنت آخرهم دخوال ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-
ُ َ ُ
الك َّف ُ
ار».
اهلجرة قد انقطعت ،قال« :ال تنقطع اهلجرة ما قوتِل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جاء هذا الصحايب الكريم يف مجاعة من قومه يطلبون حاجات ،واكن هو آخر من دخل ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
 ،فاكن من أسئلته أن ً
قوما خلفه يقولون إن اهلجرة قد انقطعت ،فأخربه -عليه الصالة والسالم -بأن اهلجرة من دار الكفر
إىل دار اإلسالم ال تنقطع وال تتوقف ما دام املسلمون يقاتلون الكفار ،ولكن اهلجرة من مكة إىل املدينة انقطعت؛ حلديث

(ال هجرة بعد الفتح) متفق عليه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > اهلجرة وأحاكمها
راوي احلديث :عبد اهلل بن وقدان السعدي -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه النسايئ وأمحد.
ً
مصدر منت احلديث :سنن النسايئ وهو يف بلوغ املرام خمترصا.

معاين املفردات:
ْ
• َوف ٍد  :بفتح فسكون مجع وافد ،كصاحب وصحب.
ْ
ْ
ْ َُ َ ُ َ ُ
ا
َ ََْ
ا
ك َّف ُ
ار  :قوتل ببناء الفعل للمفعول :أي مدة مقاتلتهم ،واملعىن :أن اهلجرة باقية إىل يوم القيامة؛ ألن مقاتلة الكفار
• ال تنق ِط ُع ال ِهجرة ما قوتِل ال
ا
مستمرة إىل ذلك الوقت.
ْ َُ
الهجرة  :يه اخلروج من بدل الكفر إىل بدل اإلسالم.
• ِ

فوائد احلديث:

 .1وجوب اهلجرة من ديار املرشكني إىل ديار املسلمني ،وهو مذهب مجهور العلماء.
 .2استمرار اهلجرة إىل يوم القيامة.
 .3أن املرشوع أن يقاتل الاكفر حَّت يسلم أو يعطي اجلزية.

املصادر واملراجع:

السنن الصغرى للنسايئ ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية.1986 – 1406 ،
مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم ،الطبعة األوىل
.1427
َ َّ
الول ِوي ،دار املعراج ادلويلة للنرش ودار آل بروم للنرش واتلوزيع،
ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب
الطبعة :األوىل  1416 ،ـه 1996 -م
اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان ،للشيخ األِلاين ،دار با وزير للنرش واتلوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1424 ،ـه-
 2003م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م .
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ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر

َ ََ
َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً" :ال َع ْد َوى وال ِط َ َ
امة وال َصف َر" أخرجاه.
رية وال ه
ُ َ
َ
زاد مسلم "وال ن ْو َء وال غول".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ملا اكنت اجلاهلية تعج بكثري من اخلرافات واألوهام اليت ال تستند إىل برهان ،أراد اإلسالم أن ييق أتباعه من تلك األباطيل،
فأنكر ما اكن يعتقده املرشكون يف هذه األشياء املذكورة يف احلديث ،فبعضها نىف وجوده أصال اكلطرية ،واِلعض اآلخر نىف

تأثريه بنفسه؛ ألنه ال يأيت باحلسنات إال اهلل ،وال يدفع السيئات إال هو.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > مسائل اجلاهلية
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطب.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• ال عدوى  :العدوى ٌ
ا
واملنيف ما اكن يعتقده أهل اجلاهلية أن العلة ترسي بطبْعها ال
اسم من اإلعداء ،وهو جماوزة العلة من صاحبها إىل غريه،
بقدر اهلل.
• وال َ
طرية  :الطرية يه :التشاؤم بالطيور واألسماء واأللفاظ واِلقاع واألشخاص وقوهل( :وال) حيتمل أن تكون نافية أو ناهية وانليف أبلغ.
• وال هامة  :اهلامة بتخفيف امليمُ :
اِلومة اكنوا يتشاءمون بها ،فجاء احلديث بنيف ذلك وإبطاهل.
ٌ
• وال صفر  :قيل املراد به :حية تكون يف اِلطن تصيب املاشية وانلاس ،يزعمون أنها أشد عدوى من اجلرب ،فجاء احلديث بنيف هذا الزعم،
وقيل املراد :شهر صفر اكنوا يتشاءمون به ،فجاء احلديث بإبطال ذلك.
ُ
ُ
ٌ
جنس من اجلن والشياطني ،يزعمون أنها تضلهم عن الطريق وتهلكهم ،فجاء احلديث بإبطال ذلك ،وبيان أنها ال تستطيع أن
• وال غول  :الغول
ً
تضل أحدا أو تهلكه.
• ال نوء  :واحد األنواء ،واألنواء :يه منازل القمر ،فالعرب اكنوا يتشاءمون باألنواء ،ويتفاءلون بها.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

إبطال الطرية.
ُ
إبطال اعتقاد اجلاهلية أن األمراض تعدي بطبيعتها ال بتقدير اهلل تعاىل.
إبطال التشاؤم باهلامة وشهر صفر.
إبطال اعتقاد تأثري األنواء.
إبطال اعتقاد اجلاهلية يف الغيالن.
وجوب اتلولك ىلع اهلل واالعتماد عليه.
أن من حتقيق اتلوحيد احلذر من الوسائل املفضية إىل الرشك.
إبطال ما يفعله بعض انلاس من التشاؤم باأللوان ،اكألسود واألمحر ،أو بعض األرقام واألسماء واألشخاص وذوي العاهات.
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املصادر واملراجع:

 -1فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة 1377 ،ـه1957 -م.
 -2القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ،حمرم1424 ،ه.
 -3امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م.
 -4اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003 -م.
اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه.
-5
 -6صحيح اِلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد
اِلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
 -7صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ال عدوى وال طرية ،ويعجبين الفأل .قالوا :وما الفأل؟ قال :اللكمة الطيبة

ََ َََ
رية،
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال عدوى وال ِط
َ ُْ
ْ
َو ُيع ِجبُ ِِّن الفأل .قالوا :وما الفأل؟ قال :اللكمة الطيِّبة".
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ملا اكن اخلري والرش لكه مقدر من اهلل نىف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث تأثري العدوى بنفسها ،ونىف وجود تأثري
الطرية ،وأقر اتلفاؤل واستحسنه؛ وذلك ألن اتلفاؤل حسن ظن باهلل ،وحافز للهمم ىلع حتقيق املراد ،بعكس اتلطري والتشاؤم.

ويف اجلملة الفرق بني الفأل والطرية من وجوه ،أهمها:

 -1الفأل يكون فيما يرس ،والطرية ال تكون إال فيما يسوء.
ٌ
 -2الفأل فيه حسن ٍّ
ا
منيه عن سوء الظن
مأمور أن حيسن الظن باهلل ،والطرية فيها سوء ظن باهلل ،والعبد
ظن باهلل ،والعبد

باهلل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطب  -اآلداب.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• اللكمة الطيبة  :كأن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول :يا سالم ،فيؤمل الربء من مرضه.
• ال عدوى  :ال عدوى تؤثر بنفسها.
• وال طرية  :ال وجود تلأثري الطرية ،واتلطري هو ما اكن يعتقده العرب من التشاؤم بأسماء الطيور وألوانها وأصواتها وغري ذلك.
• الفأل : .هو ما حيدث لإلنسان من الفرح والرسور من لكمة طيبة يسمعها ،أو حال جتري عليه يؤمل منها اخلري وحنو ذلك.
فوائد احلديث:
ً

 .1أن الفأل ليس من الطرية املنيه عنها.
ُ
تفسري الفأل.
.2
 .3مرشوعية حسن الظن باهلل وانليه عن سوء الظن به.

املصادر واملراجع:

فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة1377 ،ه1957/م.
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ،حمرم 1424ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م.
اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه.
صحيح اِلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد اِلايق)
الطبعة :األوىل 1422 ،ـه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد اِلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ُ ً
ُ ْ
ْ َ َّ ْ
ْ
َ
َ ُ ْ َ
ُ
ال ي ْر ِيم َرجل َرجال بِال ِفس ِق أو الكفر إال ارتدت عليه ،إن لم يكن صاحبه كذلك

ً
احلديث :عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -أنه سمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ال يَ ْر ِيم َر ُجل َر ُجال بِال ِف ْس ِق أو
ُْ
ْ َ َّ ْ
ُ
ارتدت عليه ،إن لم يَك ْن َصاحبه كذلك».
الكفر إال

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حرم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقول الرجل لصاحبه يا فاسق أو يااكفر؛ ألنه لو لم يكن صاحبه هكذا؛ َ
لرجعت تلك
اللكمة ىلع قائلها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الكفر
العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الفسق
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :احلدود  -العدل.
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه اِلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ال ِف ْس ِق  :الرتك ألمر اهلل واخلروج عن احلق.
ْ َ َّ ْ
ت عليه َ :
رجعت عليه.
• ارتد
فوائد احلديث:

 .1اتلنبيه ىلع حتريم تكفري انلاس بغري ُم َس ِّوغ رشيع.
 .2أن من َ
رىم غريه بالفسق أو الكفر واكن كما قال ،فال يفسق بذلك وال يَكفر.
 .3تفسيق من رىم غري الفاسق بالفسق.
 .4تكفري من َ
رىم املؤمن بالكفر ،إن قصد به ظاهره واستحل ذلك ،فإلم يقصد فهو كفر أصغر.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
صحيح اِلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل اِلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،حتقيق :حممد صبيح بن حسن حالق ،انلارش :مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة
الطبعة :العارشة  1426 ،ـه 2006 -م
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د /حممد إسحاق حممد إبراهيم  ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل،
 1432ه
رشح املوطأ ،تأيلف :مالك بن أنس األصبيح ،رشح الشيخ :عبد الكريم بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن محد اخلضري ،نسخة اإللكرتونية.
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