أحاديث العقيدة

َ َّ ُ
ُْ َُ َ ْ
ال يسأل بوجه اهلل إال اجلنة

َّ ُ
ُ ْ َُ َ ْ
بوجه اهلل إال اجلَنة».
احلديث :عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يسأل

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ُ ْ ََ َ ْ
ٌ
يشء ِمن ُحطام ادلنيا وتفاهاتها ،وذلك أنها حقرية
بوج ِه اهلل
نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أن يسأل
ُ
ُ ْ ََ َ ْ
ِّ
فانية ،ووجه اهلل عظيم باق ،ثم أباح رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يسأل بوج ِه اهلل اجلنة أو ما يؤدي إيلها ،وذلك أن
َ ْ
ٌ
ٌ
وإكرام.
تعظيم هل
بوج ِه اهلل
العظيم
اجلنة عظيمة ،وسؤال
ِ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أسباب إجابة ادلاعء وموانعه
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• بوجه اهلل  :هو صفة من صفاته اذلاتية تليق جبالهل وعظمته.
َّ
• اجلنة  :يه دار الكرامة اليت أعدها اهلل -جل وعال -للملكفني من عباده اذلين أجابوا رسله ،ووحدوه ،وعملوا صاحلًا.
فوائد احلديث:
 .1إثبات الوجه هلل -سبحانه -ىلع ما يليق جبالهل كسائر صفاته.
 .2وجوب تعظيم اهلل واحرتام أسمائه وصفاته.
ُ ْ ََ
ِّ َ
ٌ
املوصلة إيلها بوجه اهلل ،واملنع من أن يسأل به يشء من حوائج ادلنيا.
واألمور
 .3جواز سؤال اجلن ِة
ِ

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود  -أليب داود سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
 صحيح اجلامع الصغري وزياداته  ،لألبلاين -دار املكتب اإلساليم-بريوت –بلنان. 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 :اخلامسة1424 ،ه2003/م.
 امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد -لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -دار العاصمة الرياض -الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م. -اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد  -لصالح بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،دار اتلوحيد -الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2003 -م.
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َ ََ ُ ً
ُ ُ ُ ُ
ُ
جئت ب ِ ِه
ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا ِ

احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يُ ُ
ؤمن
َ
ُ ُ
يكون َه َو ُاه ً
تبعا ملا ج ُ
ئت بِ ِه».
أحدكم حىت
ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

إن لك إنسان ال يؤمن اإليمان الاكمل حىت حيب ما جاء به الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويعمل به ،ويكره ما نىه عنه

وجيتنبه.

وأنه ال يعمل أي عمل من األعمال حىت يعرضه ىلع كتاب اهلل وسنة رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم -فإن وافق الكتاب والسنة

فعله ،وإن اكن فيهما ما ينىه عنه أو ينفيه اجتنبه وأعرض عنه ،وهذا هو حقيقة من اكن هواه تبعا ملا جاء به حممد -صىل اهلل
َ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ
اب}.
عليه وسلم{ :-وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اَّلل ِإن اَّلل ش ِديد ال ِعق ِ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > االستثناء يف اإليمان
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابن أيب اعصم وابليهيق وابلغوي.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
• ال يؤمن أحدكم  :اإليمان الاكمل ،اذلي وعد اهلل أهله بدخول اجلنة ،وانلجاة من انلار.
• هواه  :ما حتبه وتميل نفسك إيله.
• تبعا ملا جئت به  :من هذه الرشيعة املطهرة الاكملة ،بأن يميل قلبه وطبعه إيله كميله ملحبوباته ادلنيوية اليت جبل ىلع امليل بها.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

من اكن هواه ً
تابعا جلميع ما جاء به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن مؤمنا اكمل اإليمان.
اإليمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة.
ِّ
حتذير اإلنسان من أن حيكم العقل أو العادة مقد ًما إياها ىلع ما جاء به الرسول -صىل اهلل عليه وسلم.-
ً
ً
ّ
جيب ىلع اإلنسان أن يستدل أوال ثم حيكم ثانيا ،ال أن حيكم ثم يستدل.
وجوب حمبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واتباعه فيما يأمر به ،واالنتهاء عما نىه؛ من غري توقف وال تردد.
تقسيم اهلوى إىل حممود ومذموم ،واألصل عند اإلطالق املذموم كما جاء ذلك يف الكتاب والسنة.
وجوب حتكيم الرشيعة يف لك يشء ،لقوهل" :ل َما ج ُ
ئت به".
ِ ِ
كراهة يشء مما جاء به الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -ينايف اإليمان ،إما ألصله أو لكماهل الواجب.
ال خيار ألحد يف أمر قضاه اهلل ورسوهل.

املصادر واملراجع:

ً

 اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،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 األوىل 1424 ،ـه2003 -م. الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض. األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة اثلاثلة، 1404ـه1984 -م.
 السنة ،البن أيب اعصم ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة األوىل1400 ،ه. املدخل إىل السنن الكربى ،للبيهيق ،حتقيق :حممد ضياء الرمحن األعظيم ،نرش :دار اخللفاء للكتاب اإلساليم – الكويت. رشح السنة ،للبغوي ،حتقيق :شعيب األرنؤوط -حممد زهري الشاويش ،نرش :املكتب اإلساليم  -دمشق ،بريوت ،الطبعة اثلانية 1403 ،ـه1983 -م. -مشاكة املصابيح ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلاثلة1985 ،م.
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ال حيل السحر إال ساحر
احلديثُ :
وروي عن احلسن أنه قال" :ال حيل السحر إال ساحر".

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ٌ
ٌ
النرشة حل السحر ،وظاهر الكم احلسن منعه مطلقا؛ ألنه ال يقدر ىلع حل السحر إال من هل معرفة بالسحر ،وهذا حممول ىلع

بسحر مثله ،وهو من عمل الشيطان ،وقد فصل ابن القيم ما حاصله :أن عالج املسحور بأدوية مباحة وقراءة
حل السحر
ٍ

قرآن أمر جائز  -وعالجه بسحر مثله حمرم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > نواقض اإلسالم
راوي احلديث :احلسن ابن أيب احلسن -واسمه :يسار -ابلرصي -رمحه اهلل-
اتلخريج :رواه بنحوه ابن أيب شيبة واخلطايب.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ِّ
َ
• ال حيُل السحر إال ساحر  :أي :ال يقدر ىلع حله إال من يعرف السحر.
• السحر  :عزائم ُ
ورىق وعقد يؤثر يف القلوب واألبدان ،فيمرض ويقتل ،ويفرق بني املرء وزوجه.

فوائد احلديث:

 .1السحر حق وهل حقيقة خالفا ألهل ابلدع.
 .2الساحر يملك حل السحر بمعاونة الشياطني.
 .3حرمة حل السحر بالسحر.

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  1422ـه2001 -م.
-4اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م.
-5اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه.
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َ
ُُ ٌ ً
يسُت عبد عبدا يف ادلنيا إال سُته اهلل يوم القيامة
ال

َ
َ ُُ ٌ ً
سرت عبد عبدا يف ادلنيا إال َسرته
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال ي
اهلل يوم القيامة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

املسلم إذا رأى من أخيه معصية وجب عليه أن يسرتها عليه وال يشيعها بني انلاس ،فإن ذلك من إشاعة الفاحشة ،ومن فعل

ذلك ابتغاء مرضات اهلل ،فإن اهلل تعاىل جيازيه يوم القيامة؛ بأن يسرت عيوبه وال يفضحه ىلع رؤوس األشهاد.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• السرت  :اإلخفاء.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

أن جزاء من سرت ً
عبدا يف ادلنيا السرت يوم القيامة ،فاجلزاء موافق للعمل ،ويكون سرت اهلل إما بمحو ذنبه فال يسأهل ،أو يُسأل من غري أن يطلع
عليه أحد ثم يعفو عنه.
اجلزاء من جنس العمل.
الرتغيب يف سرت أخطاء اآلخرين.
املسلم مرآة للمسلم.
َ ِّ ْ
ِّ
ٌ
رت.
اهلل سبحانه وتعاىل حيي ِستري حيب احلياء والس ِ

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 األوىل 1418ه. 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 ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه. 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 الرابعة 1425ه.
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َ َّ
ال ينبيغ لعبد أن يقول :أنا خري من يونس بن مىت

َْ ْ
ْ
أن يقول :أنا ٌ
خري
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال يَنبيغ ِلعب ٍد
ِمن يونس بن َم َّىت» ونسبه إىل أبيه.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

مىت -عليه السالمَّ ،-
ال جيوز ألحد أن يقول :إنه أفضل من يونس بن َّ
ومىت هو أبوه وليس أمه كما يظن بعض انلاس ،ويونس
بن َّ
مىت نيب كريم من أنبياء اهلل -تعاىل -اذلين جاءوا باهلدى وانلور؛ إلخراج انلاس من الظلمات .وقد قال انليب -صىل اهلل
ً
تواضعا؛ ألنه من املعلوم أنه -صىل اهلل عليه وسلم -أفضل ودل آدم ،أو أنه قال ذلك قبل علمه بأنه أفضل
عليه وسلم -ذلك
البرش ،وخص يونس -عليه السالم -بهذا القول؛ ملا خيىش ىلع من سمع قصته أن يقع يف نفسه تنقص هل ،فبالغ -صىل اهلل

عليه وسلم -يف ذكر فضله؛ لسد هذه اذلريعة ،وقد روى قصته السدي عن ابن مسعود وغريه :أن اهلل بعث يونس إىل أهل
نينوى -ويه من أرض املوصل -فكذبوه ،فوعدهم بزنول العذاب يف وقت معني ،وخرج عنهم مغاضبًا هلم ،فلما رأوا آثار ذلك
خضعوا هلل وترضعوا ،وآمنوا فرمحهم اهلل ،وكشف عنهم العذاب ،وذهب يونس ،وركب سفينة فأوشكت ىلع الغرق ،فاقرتعوا
ُّ ُ َ َ َ
ً
ََ َ
نت ُس َ
هل إال أَ َ
بحانَك إين ُك ُ
ال إ َ َ
نت
فيمن يطرحونه فوقعت القرعة عليه ثالثا ،فطرحوه ،فابتلعه احلوت {فنادى ِيف الظلم ِ
ِِ
ات أن ِ ِ
َ َّ
الظامل َ
ني} فاستجاب اهلل هل ،وأمر احلوت بطرحه ىلع ساحل ابلحر ،وأنبت اهلل عليه شجرة من يقطني تظله.
ِمن
ِ

___________________________

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

معاين املفردات:

• ال ينبيغ  :ال يصح وال يليق وال جيوز.

فوائد احلديث:

ً
 .1انليه عن املفاضلة بني أنبياء اهلل إذا اكن ذلك طريقا إىل تنقص أحد منهم.
 .2بيان فضيلة يونس -عليه السالم.-
 .3تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،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. -رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.
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ً
ألخرجن ايلهود ،وانلصارى من جزيرة العرب حىت ال أدع إال مسلما

ُ ْ
َ
احلديث :عن عمر بن اخلطاب أنه سمع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ألخ ِر َج َّن ايلهود وانلصارى ِمن َج ِزيرة
َ َ
العرب حىت ال أدع إال ُمسلما».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب عمر -ريض اهلل عنه -عن عزم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع إخراج ايلهود وانلصارى من جزيرة العرب ،ئلال جيتمع
َْ
ّ
َ
جماورة الكفار ،ومعارشتهم ٌّ
رش ،وجتر إىل
فيها دينان ،وتلبىق اجلزيرة اعمرة باتلوحيد ،ليس فيها َمعل ٌم من معالم الرشك ،ألن
رشور كبرية ،من خشية التشبه بهم ،واستحسان عقائدهم ،والرغبة يف تقليدهم ،من بسطاء املسلمني ،وقلييل اإلدراك منهم،
فيجب تمزي املسلمني ،واستقالهلم يف بالدهمُ ،
وبعدهم عن خمالطة غريهم ،ممن خيالفهم يف العقيدة ،ذلا جيب إخراج ايلهود

وانلصارى واملجوس وسائر أصحاب امللل من الكفار من جزيرة العرب ،فجزيرة العرب خاصة بهم ،والعرب هم أصحاب
َّ
املحمدية ،وبالدهم يه مهبط الويح ،فال يصح حبال من األحوال أن يقيم فيها غري املسلمني.
الرسالة

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > أحاكم الوالء والرباء
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ّ
ألخرجن  :أي :لنئ عشت إىل السنة القابلة ألخرجن.
•
َ
• ايلهود  :هم اذلين ينتسبون يف ديانتهم إىل رشيعة موىس -عليه الصالة والسالم ،-سموا بذلك إما نسبة إىل يهوذا أكرب أوالد يعقوب -عليه
الصالة والسالم ،-أو ألنهم هادوا ،أي :رجعوا وتابوا من اختاذ العجل إهلا.
ُ
• انلصارى  :هم من ينتسبون يف ديانتهم إىل رشيعة عيىس -عليه الصالة والسالم ،-سموا بذلك إما ألنهم نزلوا قرية تسىم نارصة ،أو ألن
احلواريني منهم قالوا :حنن أنصار اهلل.
َْ ْ َ
ْ
ْ
َ
َ َ ْ
َ
ْ َ
َ
َ
َ
َ
َ
يرة ال َع َرب من أقَص عدن أبني إِىل ريف العراق ِيف الطول ،وأما العرض فمن جدة وما واالها من ساحل ابلحر إِىل أطراف
• َج ِزيرة العرب  :ج ِز
َّ
الشام ،و إىل الساحل الرشيق جلزيرة العرب.وأضيفت إىل العرب ألنها اكنت أوطانهم قبل اإلسالم وأوطان أسالفهم ويه حتت أيديهم.
• حىت ال أدع  :ال أترك.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

ٌّ
خمتص جبزيرة العرب.
ال جيوز أن يكون املسلم وغري املسلم يف بدل ٍة واحد ٍة ،وهذا
ُ َّ
ٌ
ال جيوز أن ي َمكن أحد من الكفار من ايلهود أو انلصارى أو غريهم من دخول جزيرة العرب لالستيطان بها.
جيب إخراج الكفار من ايلهود وانلصارى وغريهم من جزيرة العرب وصيانة هذه األرض املباركة من لك دين خيالف دين اإلسالم.
وجوب منع أي اكفر من اتلملك يف جزيرة العرب ،ألنه إذا ُح ِّرمت اإلقامة واالستيطان َح ُر َمت األسباب املؤدية إيلها.
حتريم إقامة الكنائس وغريها من معابد الكفار ووجوب هدم ما أحدث منها؛ ألن الكنيسة معبد كفري تقام فيه شعائر الكفار ،ولك معبد
يعد للعبادة ىلع غري دين اإلسالم فهو بيت كفر وضالل.
احرتام هذه اجلزيرة ،ألن منها بدأ اإلسالم ،وفيها ابليت احلرام وفيها مسجد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فال جرم أن يكون هلا من
احلرمة ما جيب أن تطهر به من املرشكني وايلهود وانلصارى.
أنهم إذا لم خيرجوا ويكفوا عن االستيطان إال بقتال فإننا نقاتلهم حىت خيرجوا.
ُّ
َّ
ألمان مدة حمددة ،ثم يذهبوا ،فال مانع من ذلك،
يأتوا
أو
لعمل
أن املراد بإخراجهم أن ال يُمكنوا من االستقرار فيها واتلملك ،وأما أن يأتوا
ٍ
ً
فهذا ليس استيطانا.

7

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.ـ بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ط1428 1ه. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل .1427ّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث.َ
ُ
غريب ،ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ،دار هجر ،الطبعة :األوىل  1428ه.
 ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام ،للم ِ عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه. كشف املشلك من حديث الصحيحني ،البن اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن  -الرياض.َّ ْ َ ُّ َّ ُ ِّ
ُّ
ريازي ،ت :جلنة خمتصة من املحققني بإرشاف :نور ادلين
ير الش
 املفاتيح يف رشح املصابيح ،املؤلف :احلسني بن حممود مظهر ادلين الزيداين الرضطالب ،انلارش :دار انلوادر ،وهو من إصدارات إدارة اثلقافة اإلسالمية  -وزارة األوقاف الكويتية ،الطبعة :األوىل 1433 ،ه.
 -فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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ً
ألن أحلف باهلل اكذبًا أحب َّ
إيل من أن أحلف بغريه صادقا

ً
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال" :ألن أحلف باهلل اكذبًا أحب َّ
إيل من أن أحلف بغريه صادقا".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ٌ
يقول ابن مسعود -ريض اهلل عنه :-إقسايم باهلل ىلع يشء أنا اكذب فيه ىلع فرض وقوعه أحب إيل من إقسايم بغري اهلل ىلع
ً
ً
ٌ
ٌ
يشء أنا صادق فيه؛ وإنما رجح احللف باهلل اكذبا ىلع احللف بغريه صادقا؛ ألن احللف باهلل يف هذه احلالة فيه حسنة اتلوحيد،
ً
وفيه سيئة الكذب ،واحللف بغريه صادقا فيه ح سنة الصدق وسيئة الرشك ،وحسنة اتلوحيد أعظم من حسنة الصدق ،وسيئة
الكذب أسهل من سيئة الرشك

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ً َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َّلل أندادا وأنتم تعلمون}
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري :تفسري قول اهلل -تعاىل{ :-فال جتعلوا ِ ِ
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن أيب شيبة وعبد الرزاق ،لكن عبد الرزاق ىلع الشك يف ابن مسعود أو ابن عمر.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

حتريم احللف بغري اهلل.
أن الرشك األصغر أعظم من كبائر اذلنوب اكلكذب ،وحنوه من الكبائر.
ً
جواز ارتكاب أقل الرشين رضرا إذا اكن ال بد من أحدهما.
دقة فقه ابن مسعود -ريض اهلل عنه.-
ايلمني بغري اهلل أشد إثما من ايلمني الغموس.

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
املصنف البن أيب شيبة ،ت :كمال يوسف احلوت ،مكتبة الرشد ،الطبعة :األوىل1409 ،
إرواء الغليل لألبلاين  ،املكتب اإلساليم  ،ط1405 ،2ه
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تلتبعن سنن من اكن قبلكم ،حذو القذة بالقذة ،حىت لو دخلوا جحر ضب دلخلتموه .قالوا :يا رسول اهلل،
ايلهود وانلصارى؟ قال :فمن؟

ً
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع" :تلتبعن سنن من اكن قبلكم ،حذو القذة بالقذة ،حىت لو
دخلوا جحر ضب دلخلتموه .قالوا :يا رسول اهلل ،ايلهود وانلصارى؟ قال :فمن؟ "

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا أبو سعيد -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أخرب بأن هذه األمة ستقدل األمم السابقة يف اعداتها
وسياساتها ودياناتها ،وأنها ستحاول مشابهتهم يف لك يشء ،كما تشبه ريشة السهم للريشة األخرى ،ثم أكد هذه املشابهة
واملتابعة بأن األمم السابقة لو دخلت جحر ضب مع ضيقه وظلمته حلاولت هذه األمة دخوهل ،وملا استفرس الصحابة -ريض

اهلل عنهم -عن املراد بمن اكن قبلهم ،وهل هم ايلهود وانلصارى؟ أجاب بنعم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > التشبه املنيه عنه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
ملحوظة:
احلديث مروي باملعىن ،ولفظة( :حذو القذة بالقذة) وردت يف حديث آخر حسن.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب.

معاين املفردات:
• َس َ َ
نن  :بفتح السني أي :طريق.
• من اكن قبلكم  :أي اذلين قبلكم من األمم.
ٌ
منصوب ىلع املصدر أي :حتذون حذوهم.
• حذو :
ّ
ُ ّ
ُ َ
• القذة  :بضم القاف :واحدة القذذ ويه ريش السهم .وهل قذتان متساويتان.
• حىت لو دخلوا ُجحر ضب  :أي :لو ت ُ ِّ
صور دخوهلم فيه مع ضيقه.
• دلخلتموه  :لشدة سلوككم طريق من قبلكم.
• قالوا يا رسول اهلل ،ايلهود وانلصارى  :أي :أهم ايلهود وانلصارى اذلين نتبع سننهم ،أو تعين ايلهود وانلصارى؟
ٌ
ٌّ
إنكاري أي :فمن هم ُ
غري أوئلك.
استفهام
• قال :فمن؟ :
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ً
وقوع الرشك يف هذه األمة تقليدا ملن سبَقها من األمم.
ٌ
علم من أعالم نبوته حيث أخرب بذلك قبل وقوعه فوقع كما أخرب.
اتلحذير من مشابهة الكفار.
َّ
اتلحذير مما وقع فيه الكفار من الرشك باهلل وغريه مما حرم اهلل -تعاىل.-
توضيح األشياء املعنوية باألمثلة احلسية من أسايلب اتلعليم يف اإلسالم.
سؤال أهل العلم عما خيف حكمه.

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 ابلخاري  ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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َّ َ ُ
َ
قبور أنبيائهم مساجد
لعن اهلل ايلهود وانلصارى؛ اَّتذوا
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف مرضه اذلي لم يقم منه« :لعن
َّ َ
اخت ُذوا ُق ُب َ
ور أنبيائهم مساجد».
اهلل ايلهود وانلصارى؛
ُ
ُ
ً
َ
قالت :ولوال ذلك ألبْرز قربه؛ غري أنه خ ِ َ
ِش أن يتخذ مسجدا.
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
حريصا ىلع ذلك ،وىلع سد لك وسائل
بعث اهلل الرسل تلحقيق اتلوحيد ،واكن أفضلهم وهو انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

الرشك ،واكنت اعئشة -ريض اهلل عنها -يه اليت اعتنت بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف مرضه اذلي تويف فيه ،وىه احلارضة

وقت قبض روحه الكريم.
ً
فذكرت أنه يف هذا املرض اذلي لم يقم منه ،خِش أن يتخذ قربه مسجدا ،يصىل عنده ،فتجر احلال إىل عبادته من دون اهلل -

تعاىل ، -فقال" :لعن اهلل ايلهود وانلصارى؛ اختذوا قبور أنبيائهم مساجد" ،يدعو عليهم ،أو خيرب أن اهلل لعنهم ،وهذا يبني أن
هذا يف آخر حياته ،وأنه لم ينسخ ،حيذر من عملهم ،وذلا علم الصحابة -ريض اهلل عنهم -مراده؛ فجعلوه يف داخل حجرة
اعئشة ،ولم ينقل عنهم ،وال عن من بعدهم من السلف ،أنهم قصدوا قربه الرشيف يلدخلوا إيله؛ فيصلوا ويدعوا عنده.

حىت إذا تبدلت السنة بابلدعة ،وصارت الرحلة إىل القبور ،حفظ اهلل نبيه مما يكره أن يفعل عند قربه؛ فصانه بثالثة حجب

متينة ،ال يتسىن ألي مبتدع أن ينفذ خالهلا.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > زيارة القبور وأحاكمها
ْ
ََ
َّ َ َ
َ
َّ َ َ َ
َ
َْ َ
َ
َ
َ
اض ِع الصالة.
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصال ِة  -أحا ِد ِ
اج ِد ومو ِ
ازي  -المس ِ
يث األن ِبيا ِء  -المغ ِ
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• لعن اهلل  :أبعد وطرد عن رمحته ،واجلملة :إما يراد بها أن هذا حصل حقيقة ووقع ،أو هو داعء عليهم.
• ايلهود  :من ينتسبون يف ديانتهم إىل رشيعة موىس -عليه السالم.-
• انلصارى  :من ينتسبون يف ديانتهم إىل رشيعة عيىس -عليه السالم.-
• اختذوا  :جعلوا.
• أنبيائهم  :مجع نيب ،وهو من أويح إيله برشع.
• مساجد  :مجع مسجد ،وهو املاكن املتخذ للعبادة.
• ُلوال ذلك  :أي :اختاذ القبور مساجد اذلي لعن فاعله.
• أب ْ ِر َز قربه  :أظهر يف ابلقيع ،أو لكشف وأزيل عنه احلائل بهدم جدران احلجرة.
ُ
• خ ِِش  :خاف الصحابة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

أن هذا من وصاياه األخرية اليت أعدها آلخر أيامه تلحفظ.
أن هذا من فعل ايلهود وانلصارى ،فمن فعله فقد اقتىف أثرهم ،وترك سنة حممد -عليه الصالة والسالم.-
انليه األكيد ،واتلحريم الشديد من اختاذ القبور مساجد ،وقصد الصالة عندها غري صالة اجلنازة؛ فذلك ذريعة إىل تعظيم امليت والطواف
بقربه واتلمسح بأراكنه وانلداء باسمه ،وهذه بدعة عظيمة عمت ادلنيا ،وعبد انلاس القبور وعظموها باملشاهد وحنوها.
أن الصالة عند القرب ،سواء اكنت بمسجد أو بغري مسجد ،من وسائل الرشك األكرب.
حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع محاية اتلوحيد واهتمامه بذلك.
ُْ َ
أن اهلل -تعاىل -صان نبيه -عليه الصالة والسالم -عن أن يع َمل الرشك عند قربه ،فأهلم أصحابه ومن بعدهم ،أن يصونوا قربه من أن يربز.
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 .7يظن بعض انلاس أن قرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وصاحبيه داخل املسجد ،والصحيح أن املسجد حميط به ،لكنه ليس يف املسجد ،بل يف
حجرة اعئشة إىل اآلن ،وحجرة اعئشة ليست من املسجد ،ولم يدفن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف مسجد ،وال بُين ىلع قربه مسجد ،وهذه
اإلحاطة باحلجرة حصلت يف عهد الويلد بن عبد امللك ،ولم يكن أحد يستقبل احلجرة ،فلما صارت اتلوسعة يف عهد األتراك جعل ما وراء
ً
داخال يف املسجد ،ولكنه بعيد عن القبور ً
جدا.
احلجر

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 1426ه2006 ،م.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)5379( :

12

لعن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املخنثني من الرجال ،واملُتجالت من النساء ،وقال« :أخرجوهم من
بيوتكم»

ُ َ َ ِّ َ
ُ َ
خ َّنث َ
احلديث :عن ابن عباس ،قال :لَ َع َن َّ
انل ُّ
رتجال ِت من النساء ،وقال:
ني من الرجال ،والم
يب -صىل اهلل عليه وسلم -الم ِ
ِ
ََ ْ
ً
ً َ َْ َ ُ
َ
َّ
ُ
ُّ
«أخرجوهم من بيوتكم» قال :فأخ َر َج انل ِيب -صىل اهلل عليه وسلم -فالنا ،وأخرج عمر فالنا.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث خيرب ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -داع ىلع املتشبهني من الرجال بالنساء،

واملتشبهات من النساء بالرجال ،داع عليهم باللعنة والطرد من رمحة اهلل ،وذلك ملا فيه من تغيري خللق اهلل ،ثم أمر انليب -صىل
ً
اهلل عليه وسلم -بإخراجهم من املساكن وابلدلات إبعادا لرشهم عن انلاس ،وحمافظة ىلع طهارة ابليوت وعفتها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > التشبه املنيه عنه
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > العالقة بني الرجل واملرأة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب األدب.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• لعن  :اللعن :هو الطرد واإلبعاد عن اخلري ،وعن رمحة اهلل -تعاىل.-
• املخنثني من الرجال  :هم اذلين يتشبهون بالنساء يف حراكتهم ،ومشيتهم ،وتكرسهم ،وبلاسهم ،وغري ذلك من األمور املختصة بالنساء.
• املرتجالت من النساء َّ :
هن املتشبهات بالرجال بكالمهن وحراكتهن ،وأعماهلن ،وغري ذلك من األمور اخلاصة بالرجال.
• أخرجوهم من بيوتكم  :من مساكنكم ومن بدلكم.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

َّ
َّ َّ
َّ
َّ
املحرمات ،ومن كبائر اذلنوب؛ ألن اللعنة ال تلحق إال صاحب كبرية.
أن تشبه الرجال بالنساء ،وتشبه النساء بالرجال من
ُ
إنما لعن هؤالء إلرادتهم تغيري خلق اهلل وفطرته وما خ َّص به لك واحد من الرجل واملرأة بصفات وأحاكم تناسبهما.
أن الرشع يرايع أن يكون النساء والرجال متمزيين.
فيه الرد ىلع اذلين ينادون باملساواة بني الرجل واملرأة.
أنه جيب أن تتجنب املرأة يف بلاسها ما خيتص بلباس الرجال ،وكذلك يتجنب الرجل ما خيتص بلباس النساء.
حيرم ىلع النساء أن يرتجلن بكل ما خيتص به الرجال من اهليئة واحلركة وانلطق.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
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 السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية ،سنة النرش 2001 - 1422 :ط .1

الرقم املوحد)58238( :
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لعن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -زائرات القبور ،واملتخذين عليها املساجد والرسج
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :لعن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -زائرات القبور،
واملتخذين عليها املساجد والرسج».

درجة احلديث :حسنه األبلاين يف املشاكة وضعفه يف السلسلة الضعيفة وإرواء الغليل وضعيف اجلامع وأحاكم اجلنائز وتمام
املنة.

املعىن اإلمجايل:

يدعو َ -ص ّىل َّ ُ
اَّلل َعلَيْ ِه َوسلَ َم -باللعنة ويه الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل للنساء الاليت ُ
يزرن القبور؛ ألن زيارتهن يرتتب عليها
َ
ّ
مفاسد منها انلياحة واجلزع وافتتان الرجال به ،ولعن اذلين يتخذون املقابر مواطن عبادة أو يضيؤونها بالرسج والقناديل؛
ألن هذا ٌ
غلو فيها ومداعة للرشك بأصحابها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -اجلنائز.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ يف الكربى وأمحد.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• زائرات القبور  :من يذهب من النساء إىل القبور.
• املتخذين عليها ..الرسج  :اذلين يوقِدون الرسج ىلع املقابر ويضيؤونها.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

ّ
الغلو يف القبور باختاذها مواطن للعبادة؛ ألنه يفيض إىل الرشك.
حتريم
أن الغلو يف القبور من الكبائر.
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
َ
أن علة انليه عن الصالة عند القبور يه :خوف الرشك ،ال ألجل انلجاسة؛ ألن الرسول -صىل اَّلل علي ِه وسلم -قرن بني اختاذها مساجد
وإرساجها ولعن ىلع األمرين ،وليس اللعن ىلع إرساجها من أجل انلجاسة ،وألدلة أخرى.
قصد القبور تلعظيمها عبادة هلا ،فيكون رشاك مهما اكن قرب صاحبها من اهلل.
حتريم بناء املساجد ىلع القبور.
حتريم الصالة عند القبور ولو لم ينب مسجدا.
ٌ
حتريم تنوير املقابر؛ ألن ذلك وسيلة لعبادتها.
إثبات صفة الغضب هلل ىلع الوجه الالئق به -سبحانه.-

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.
جامع الرتمذي ،ت :أمحد شاكر ،مكتبة مصطىف ابلايب ،ط1395 ،2ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرناؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
السنن الكربى ،للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب أرشف عليه :شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل،
 1421ـه 2001 -م.

الرقم املوحد)3357( :
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لعنة اهلل ىلع ايلهود وانلصارى ،اَّتذوا قبور أنبيائهم مساجد -حيذر ما صنعوا ،-ولوال ذلك أبرز قربه ،غري
ً
أنه خيش أن يتخذ مسجدا

ُ َ
َ َ َْ َ ُ َ َ ً
يصة هل ىلع
َخ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :ملا ن ِزل برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ط ِفق يطرح ِ
ْ
ََُْ
ُ ِّ
وجهه ،فإذا اغتَ َّم بها كشفها فقال -وهو كذلك" :-لعنة اهلل ىلع ايلهود وانلصارى ،اختذوا قبور أنبيائهم مساجد -حيَذ ُر
ما صنعوا".
ُ
ُ َّ َ َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ولوال ذلك أبرز قربه ،غري أنه خ ِ َ
ِش أن يتخذ مسجدا.
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ختربنا اعئشة -ريض اهلل عنها -أنه حينما حرضت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الوفاة قال وهو يف سكرات املوت" :لعن اهلل
ايلهود وانلصارى"؛ وذلك ألنهم بنوا ىلع قبور أنبيائهم مساجد .ثم استنتجت اعئشة -ريض اهلل عنها -أنه يريد بذلك حتذير

أمته من أن تقع فيما وقعت فيه ايلهود وانلصارى فتبين ىلع قربه مسجدا ،ثم بينت أن اذلي منع الصحابة من دفنه خارج
ً
مسجدا.
غرفته هو خوفهم من أن يتخذ قربه

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• ملا نزل  :بضم انلون وكرس الزاي أي :نزل به ملك املوت.
• طفق  :بكرس الفاء وفتحها أي :جعل.
ٌ
كساء هل أعالم أي :خطوط.
• َخيصة :
• اغتم بها ّ :
ُ
غمته فاحتبس نفسه عن اخلروج.
• كشفها  :أزاهلا عن وجهه الرشيف.
• فقال وهو كذلك  :أي :يف هذه احلالة احلرجة يقايس شدة الزنع.
ّ
• حيذر ما صنعوا  :أي :لعنهم حتذيرا ألمته أن تصنع ما صنعوا.
َّ
َ
اَّلل َعليْه َو َسل َم -مما صنعوا ولعنُه من َ
• ولوال ذلك  :لوال حتذير انليب َ -ص َّىل َّ ُ
فعله.
ِ
ُ
ألبرز ُ
قربه ُ :دلفن خارج بيته.
•
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
ّ
َ
ُ
ُ
َ
• خِش  :يروى بفتح اخلاء بابلناء للفاعل فيكون املعىن :أن الرسول -صىل اَّلل علي ِه وسلم -هو اذلي أمرهم بعدم إبراز قربه .ويروى بضم اخلاء
بابلناء للمفعول فيكون املعىن :أن الصحابة هم اذلين خشوا ذلك فلم يُربزوا قربه.

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

املنع من اختاذ قبور األنبياء والصاحلني مساجد يُصىل فيها هلل ،ألن ذلك وسيلة إىل الرشك.
َّ
ّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
اَّلل َعلي ِه َو َسل َم -واعتنائه باتلوحيد وخوفِه أن يعظم قربه ،ألن ذلك يفيض إىل الرشك.
شدة اهتمام الرسول -صىل
جواز لعن ايلهود وانلصارى ومن فعل مثل فعلهم من ابلناء ىلع القبور واختاذها مساجد.
َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
اَّلل َعلي ِه َو َسل َم -يف بيته ،وأن ذلك ملنع االفتتان به.
بيان احلكمة من دفن انليب -صىل
َّ
َ َّ َّ ُ َ
ٌ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -برش جيري عليه ما جيري ىلع البرش من املوت وشدة الزنع.
أن انليب -صىل
حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته.
جواز لعن الكفار ىلع سبيل العموم.
ً
عموما.
حتريم ابلناء ىلع القبور
الرد ىلع اذلين جيزيون ابلناء ىلع قبور العلماء تميزيا هلم عن غريهم.
أن ابلناء ىلع القبور من سنن ايلهود وانلصارى.
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 .11بيان فقه اعئشة -ريض اهلل عنها.-

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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.

الرقم املوحد)3330( :
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لقد انقطعت يف يدي يوم مؤتة تسعة أسياف ،فما بيق يف يدي إال صفيحة يمانية

ََْ
احلديث :عن أيب سليمان خادل بن الويلد -ريض اهلل عنه -قال :لقد انقطعت يف يدي يوم ُمؤتة تسعة أسياف ،فما بيق
َ َ ٌ
يحة يمانية.
يف يدي إال ص ِف

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خادل بن الويلد -ريض اهلل عنه -سيف اهلل ،وفارس اإلسالم ،ويلث املشاهد ،وقائد املجاهدين ،اكن من أرشاف قريش يف
اجلاهلية ،أسلم قبل فتح مكة ،واكن يف غزوة أحد يف جيش قريش املرشكني ثم أسلم ،ويف هذا ديلل ىلع كمال قدرة اهلل -عز
َ َّ
وجل-؛ وأنه بيده أ ِزمة األمور ،وأنه يضل من ي شاء ويهدي من يشاء ،وهو خيرب عن تكرس األسياف التسعة يف يده يف مؤتة،
يف السنة اثلامنة من اهلجرة ،وهذا من شجاعته -ريض اهلل عنه ،-ولم يصمد معه إال سيف عريض من سيوف ايلمن.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املغازي.
راوي احلديث :أبو سليمان خادل بن الويلد -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• مؤتة  :موضع بقرب الشام اكنت فيها غزوة مؤتة.
• صفيحة  :سيف يماين.
فوائد احلديث:

 .1فضل وشجاعة خادل بن الويلد -ريض اهلل عنه -وقوة بأسه ،وثباته يف احلروب.
 .2كرثة القتىل من الروم يف معركة مؤتة وإال ملا انقطع يف خادل تسعة أسياف.
 .3فضل اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق
انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه.
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.
رشح رياض الصاحلني ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمني.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،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.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.

الرقم املوحد)8407( :
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لقد جاءت خولة إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم تشكو زوجها ،فاكن خيىف يلع الكمها

َ ُ
َّ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-أنها قالت« :احلمد هلل اذلي َو ِس َع سمعه األصوات ،لقد جاءت خ ْولة إىل رسول
َّ
اهلل صىل اهلل عليه وسلم تشكو َ
زوجها ،فاكن خيىف َّ
يلع الكمها ،فأنزل اهلل عز وجل{ :قد سمع اهلل قول اليت جتادلك يف
ََ ُ ُ
او َركما} [املجادلة »]1 :اآلية
زوجها وتشتيك إىل اهلل واهلل يسمع حت

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أنت حرام َّ
أنت َّ
يلع ،فذهبت إىل رسول
يلع كظهر أيم .أيِ :
اكنت خولة بنت ثعلبة مزتوجة من أوس بن الصامت فقال هلاِ :

اهلل صىل اهلل عليه وسلم وذكرت هل قصتها ،فقال هلا صىل اهلل عليه وسلم« :قد حرمت عليه» ،فجعلت تقول بصوت منخفض
َ
ظاهر مين؟ إىل اهلل أشكو حال صبية إن ضممتُهم َّ
إيل جاعوا ،وإن تركتُهم
خيىف ىلع اعئشة مع قربها منها :بعدما كربت سين
َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َُ
عنده ضاعوا .فهذه جمادتلها لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اليت ذكرها اهلل تعاىل بقوهل{ :قد س ِمع اَّلل قول ال ِيت جتا ِدلك ِيف
ُ َ ْ َ ُ ََ ُ ُ
َ َّ
َْ َ ََْ َ
او َركما}.
اَّلل واهلل يسمع حت
زو ِجها وتشت ِيك ِإىل ِ
َ ُ
َ
ُ
هلل اذلي َو ِس َع َس ْم ُعه األصوات» أي :استوعبها وأدركها فال يفوته منها يشء وإن خيف «لقد جاءت خ ْولة
فقالت اعئشة« :احلمد ِ
َ َ ُ َ
ُ ُ
ُ َّ َّ
يلع ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ت َ ْشكو َز ْو َجها ،فاكن خيىف َّ
اهلل قول اليت جتَا ِدلك
عز وجل{ :قد س ِمع
الكمها ،فأنزل اهلل
إىل
ِ
ُ َ ْ َ ُ ََ ُ َُ
َْ
هلل واهلل يسمع حتاوركما} [املجادلة »]1 :اآلية» أي :فحينما جاءت خولة تشكو زوجها لرسول اهلل صىل
يف زو ِجها وتشتيك إىل ا ِ
اهلل عليه وسلم اكنت تكلمه بصوت منخفض ال تسمعه اعئشة مع قربها منها ،ومع ذلك سمعه اهلل تعاىل من فوق سبع
سماوات ،وأنزل اآلية املذكورة ،وهذا من أبلغ األدلة ىلع اتصاف اهلل تعاىل بالسمع ،وهو أمر معلوم بالرضورة من ادلين ،ال

ينكره إال من ضل عن اهلدى.

وقول اعئشة هذا يدل ىلع أن الصحابة ريض اهلل عنهم ،آمنوا بانلصوص ىلع ظاهرها اذلي يتبادر إىل الفهم ،وأن هذا هو اذلي
أراده اهلل منهم ومن غريهم من امللكفني ورسوهل؛ إذ لو اكن هذا اذلي آمنوا به واعتقدوه خطأ لم ُي َق ُّروا عليه ُ
وبل ِّني هلم الصواب،

ولم يأ ت عن أحد منهم تأويل هذه انلصوص عن ظواهرها ،ال من طريق صحيح وال ضعيف ،مع توافر ادلوايع ىلع نقل ذلك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الظهار  -اتلفسري  -العرشة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
َّ ً
اتلخريج :رواه ابلخاري معلقا بصيغة اجلزم ،ووصله النسايئ وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري واملصادر املذكورة يف اتلخريج.

معاين املفردات:
• وسع  :أدرك.
• جتادلك  :تناظرك وتناقشك.
• حتاوركما  :حتاوروا :تراجعوا الالكم بينهم.
فوائد احلديث:

 .1اتصاف اهلل تعاىل بالسمع الواسع املحيط ال كسمع املخلوق ،وهو أمر معلوم بالرضورة من ادلين ،ال ينكره إال من ضل عن اهلدى.
 .2أحاط ُ
سمع اهلل بكل االصوات ،ال خيىف عليه منها يشء.
 .3إيمان الصحابة ريض اهلل عنهم بانلصوص ىلع ظاهرها اذلي يتبادر إىل الفهم.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه.
تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،لألبلاين ،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.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.
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ََ َ
ْ َ
ُ َْ َ ُ َ
هلل أرحم ب ِ ِعبا ِده ِ مِن ه ِذه ِ بِودلِها

ُ
ٌ
َ َ
امرأة م َن َّ
الس ْ ِيب
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -ب ِ َس ْ ٍيب فإذا
ِ
احلديث :عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال :ق ِدم رسول ا ِ
ُ
ََ َ َ
َّ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أت َر ْون ه ِذ ِه
تسَعِ ،إذ َوجدت ص ِبيا يف الس ِيب أخذته فألزقته بِبط ِنها فأرضعته ،فقال رسول ا ِ
ََ َ
ْ َ
َ
انلار؟» قلنا :ال واهلل .فقالَ ْ َ ُ « :
َ
املرأة َطار َح ًة َو َ َدل َها يف َّ
دلها».
هلل أرح ُم بِ ِعبا ِدهِ ِمن ه ِذهِ بِو ِ
ِ
ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يجء لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بأرسى ،فإذا امرأة تسَع تبحث عن ودلها ،إذ وجدت ًّ
صبيا يف السيب فأخذته وألصقته

ببطنها رمحة هل وأرضعته؛ فعلم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه أن رمحة اهلل أعظم من رمحة األم لودلها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• بسيب  :السيب :األرسى.
• تسَع  :تعدو وتركض.
• أترون  :أتعتقدون أو تظنون؟
فوائد احلديث:

 .1رمحة اهلل تعاىل بعباده ،وأنه يريد هلم اخلري وأن ينقذهم من انلار.
 .2االستفادة من احلوادث وربطها يف اتلوجيه واتلعليم.
 .3فيه إشارة إىل أنه ينبيغ للمرء أن جيعل تعلقه يف مجيع أموره باهلل وحده.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملصطىف اخلن وآخرين ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َّ
لم يتلكم يف املهد إال ثالثة

َّ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :لم يتلكم يف املهد إال ثالثة :عيىس
ً
ُ
َ
اعبدا ،فاختذ َص ْو َم َعة فاكن فيها ،فأتته أمه وهو يصيل ،فقالت :يا جريج،
ابن مريم،
وصاحب جريج ،واكن جريج رجال ِ
َ ِّ ُ
ْ
َ َُْ
َ
ُ
َّ
ِّ
فقال :يا رب أيم وصاليت فأقبل ىلع صالته فانرصفت .فلما اكن من الغ ِد أتته وهو يصيل ،فقالت :يا جريج ،فقال :أي
َ
الغد َأتتْ ُه وهو يصيل ،فقالت :يا ُجريج ،فقال :أي َر ِّب ِّ
َّ
َ ِّ ِّ
أيم وصاليت،
رب أيم وصاليت ،فأقبل ىلع صالته ،فلما اكن من ِ
َّ ُ َّ َ ُ ْ ُ
َ
ُ َ
ات .فتذاكر َبنُو إرسائيل ُجرجيا وعبادته ،واكنت
فأقبل ىلع صالته ،فقالت :اللهم ال ت ِمته حىت ينظر إىل وجوه المو ِمس ِ
َ
َ ٌّ ُ َّ ُ
عرضت هل ،فلم يَلتَفت إيلها ،فأتت راعيا اكن يَ
ألفْتنَ َّن ُه ،فتَ َّ
أوي إىل َص ْو َم َع ِت ِه،
يغ يتَ َمثل حبُسنها ،فقالت :إن ِشئتم
ِ
ِ
امرأة ب ِ
ِ
َ
ََْ َ َْ
َ َُْ َ ْ ََُْ ُ َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
فسها فوقع عليها ،فحملت ،فلما ودلت ،قالت :هو من جريج ،فأتوه فاستزنلوه وهدموا صومعته ،وجعلوا
فأمكنته من ن ِ
ُ َّ
َ
َ ُ
َ
فودلت منك .قال :أين َّ
ََْ َ
َ
يغ َ َ
َ
ابل ِّ
الصيب؟ فجاؤوا به فقال :دعوين حىت أصيل،
يرضبونه ،فقال :ما شأنكم؟ قالوا :زنيت بهذه ِ
ُ
َّ
َ
ٌ
فلما انْرصف أىت َّ
فصىل َّ
الصيب ف َطعن يف بَطنه ،وقال :يا غالم َم ْن أبوك؟ قال :فالن الرايع ،فأقبلوا ىلع ُجريج يقبلونه
َ َْ ََ َ
َ
ك من ذهب .قال :ال ،أع ُ
َ
وي َّ
يدوها من طني كما اكنت ،ففعلوا .وبينا صيب يَرضع
تمسحون به ،وقالوا :نبْ ِين لك صومعت
ِ
ْ َ
َ
َ
ْ
ُ ِّ
ارة َ
َ َ
َّ
حسنَة ،فقالت أمه :امهلل اجعل ابْين مثل هذا ،فرتك اثلَّدي وأقبَل إيله
ارهة َوش ٍ
من أم ِه فمر رجل راكب ىلع دابة ف ِ
َّ
َْ
ْ َ
َْ
َ
فنَظر إيله ،فقال :اللهم ال جتعلين مثله ،ثم أقبَل ىلع ثديه فجعل يَرتضع» ،فكأين أنظر إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ
َ
َ ْ
ْ َ
َ ُ ُّ َ
ْ َ
َّ َّ َ
َ ُّ
رض ُبونها ،ويقولونَ :زنيْ ِت
وسلم -وهو حييك ارتضاعه بِأصب ِع ِه السبابة يف ِفيه ،فجعل يمصها ،قال« :ومروا جبارية وهم ي ِ
َرسقت ،ويه تقولَ :حسيب اهلل ونعم الوكيل .فقالت أمه :اللَّهم ال جتعل ابين ِمثلها ،فرتك َّ
الرضاع ونظر إيلها ،فقال:
َّ
َْ
ٌ
رجل َح َس ُن َ
اللَّهم اجعلين مثْلَهاَ ،ف ُه َنالك تَ َر َ
اج َعا احلديث ،فقالتَّ :
الهيْئَ ِة  ،فقلت :اللهم اجعل ابْ ِين ِمثله ،فقلت:
مر
ِ
َ
ََْ ْ
َّ
َّ
ْ
ََ
ْ
َ
َ
َ
َ
ت رسقت ،فقلت :اللهم ال جتعل ابين ِمثلها ،فقلت:
اللهم ال جتعل ِين ِمثله ،وم ُّروا بهذه األمة وهم يرضبونها ويقولون :زني ِ
َّ
ْ
َ
ََْ
اللَّهم اجعلين مثلها؟! قال :إن ذلك َّ ُ
َّ
ت ،ولم ت ْز ِن
ِ
الرجل اكن جبارا ،فقلت :اللهم ال جتعلين ِمثله ،وإن هذه يقولون :زني ِ
ْ َْ
َّ
َْ
َ ْ
َْ ْ
َ
رسق ،فقلت :اللهم اجعل ِين ِمثلها».
ورسق ِ
ت ،ولم ت ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال( :لم يتلكم يف املهد إال ثالثة) واملراد يف األيام األوىل
من طفوتله ،وهم:

أوال :عيىس بن مريم -صىل اهلل عليه وسلم ،-واكن آية من آيات اهلل -عز وجل -وقد تكلم وهو يف املهد.
ثانيًا :صاحب جريج ،وجريج رجل اعبد ،برأ اهلل جرجيًا من هذه اتلهمة اليت أرادوا إلصاقها به ،وأظهر هذه اآلية كرامة هل،
ويه أن ينطق الصيب برباءته ،وذلك أنه اختذ ماكن خيلو فيه للعبادة ،فأتته أمه ً
يوما وهو يصيل ،فقالت :يا جريج ،فقال :يا َر ِّب
َ َْ
أُ ِّيم وصاليت .تردد هل يقطع الصالة يلجيب أمه أم يكمل صالته ،فأقبل ىلع صالته فذهبت أمهَّ .
فلما اكن من الغ ِد أتت ُه
َّ
َ ُ ْ
َ َْ
وهو يصيل ،فتكرر ما حصل باألمسَّ ،
فلما اكن من الغ ِد أتت ُه وهو يصيل ،فتكرر منه ذلك فقالت أمه :الل ُه َّم ال ت ِمت ُه حىت يَنظر
ُ َّ ُ
ُ َ
ات أي الزانيات .فتذاكر َبنُو إرسائيل ُجرجيا وعبادته ،واكنت امرأة زانية ي َت َمثل حبُسنها ،فقالت :إن ِشئتم
إىل وجوه المو ِمس ِ
َ
َ
ً َ ْ ََْ
َ َ
ألغرينه حىت يدع صالته ويقع يف الزىن ،فتَ َّ
فسها فزىن بها ،فحملت،
عرضت هل ،فلم يلتفت إيلها ،فأتت را ِعيا فأمكنته من ن ِ
َ ُ
َ ُ َ َ َ
ُ
َّ
ََْ َ
َ َ َ
َ َُْ
َ
ابل ِّ
يغ
فلما ودلت ،قالت :هو من جريج ،فأتوه وأنزلوه وهدموا صومعت ُه ،وجعلوا يرضبونه ،فقال :ما شأنكم؟ قالوا :زنيت بهذه ِ
َّ
َّ
َ
َ
َ
فلما انْرصف أىت َّ
فودلت منك .قال :أين َّ
فصىل َّ
ََ
الصيب ف َطعن بأصبعه يف بَطنه،
الصيب؟ فجاؤوا به فقال :دعوين حىت أصيل،
ُ
َ
َ
ٌ
فالن الرايع ،فأقبلوا ىلع ُجريج يقبلونه َ
وي َّ
تمسحون به ،وقالوا :نبْ ِين لك َص ْو َم َعتَك من ذهب.
وقال :يا غالم َم ْن أبوك؟ قال:
قال :ال ،أع ُ
يدوها من طني كما اكنت ،ففعلوا.
ِ
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ثاثلًا :هذا الصيب اذلي اكن مع أمه يرضع ،فمر رجل ىلع فرس نفيسة وهيئته حسنة ،وحىك انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه السبابة يف فمه يمص ،حتقيقا لألمر ،فقالت :امهلل اجعل ابين مثله .فقال
الطفل :امهلل ال جتعلين مثله .ثم أقبلوا جبارية؛ امرأة مملوكة يرضبونها ويقولون هلا :زنيت ،رسقت .ويه تقول :حسبنا اهلل

ونعم الوكيل .فقالت املرأة أم ال صيب ويه ترضعه :امهلل ال جتعل ابين مثلها .فأطلق اثلدي ،ونظر إيلها ،وقال :امهلل اجعلين

مثلها.

فرتاجع احلديث مع أمه؛ طفل يتلكم معها ،قالت :إين مررت أو مر يب هذا الرجل ذو اهليئة احلسنة فقلت :امهلل اجعل ابين

مثله ،فقلت أنت :امهلل ال جتعلين مثله ،فقال :نعم؛ هذا رجل اكن جبارا عنيدا فسألت اهلل أال جيعلين مثله.

أما املرأة فإنهم يقولون :زنيت ورسقت ،ويه تقول :حسيب اهلل ونعم الوكيل ،فقلت :امهلل اجعلين مثلها .أي اجعلين طاهرا

من الزىن والرسقة مفوضا أمري إىل اهلل ،يف قوهلا :حسيب اهلل ونعم الوكيل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > كرامات األويلاء
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -األنبياء  -احلدود  -بر الوادلين.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• املهد  :الرسير يهيأ للصيب ويوطأ يلنام فيه ،واملراد يف األيام األوىل من الطفولة.
• ُ
المو ِم َسات َّ :
الزواين.
ِ
• صومعته َ :
الص ْو َم َعة بيت ال ِعبادة عند انلصارى ومتَ َع َّبد انلاسك.
• بَ ٌّ
يغ  :املرأة الفاجرة.
ِ
• ألفتننه  :الفتنة :االختبار واالبتالء واإلعجاب بالِشء.
ْ ََُْ ُ ْ ُ
وه  :أن َزلوه.
• استزنل
ُ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
• َط َع َن يف بط ِنه  :وخزه برأس أصبعه يف بطنه.
• َح ْس َ
يب اهلل  :اك ِفيين اهلل.
َ َِ
َ
حاذقة نَف َ
يسة.
ارهة ِ ِ :
• د َابة ف ِ
• األ َمة  :املرأة اململوكة ،خالف احل ُ َّرة.
َّ َ ُ
َ
ارة  :اجل َ َمال الظاهر يف اهليئة والملبس.
• الش
َ
• ِفيه  :ف ِمه.
َ َّ
اج َعا احلديث َ :ح َّدثت َّ
• تَ َر َ
وحدثها.
الصيب
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

إيثار إجابة األم ىلع صالة اتلطوع؛ ألن االستمرار فيها نافلة وإجابه األم وبرها واجب.
عظم بِ ِّر الوادلين وإجابة داعئهما ولو اكن الودل معذورا؛ لكن خيتلف احلال يف ذلك حبسب املقاصد.
ْ
ً
َمك ُر أهل ابلاطل بالصاحلني قديم؛ فبنوا إرسائيل تآمروا ىلع جريج وحرضوا ابليغ عليه ،فلما ظنوا أنهم أصابوا منه مقتال زعموا أنهم يأدبونه
لإلصالح ،ولو اكنوا مصلحني ألقاموا احلد ىلع هذه املرأة ابليغ.
فيه ديلل ىلع صرب جريج ،حيث إنه لم ينتقم نلفسه ،ولم يكلفهم شططا فيبنون هل صومعته من ذهب ،وإنما ريض بما اكن ريض به أوال من
القناعة وأن تبىن من الطني.
أن الوضوء اكن معروفا يف رشع من قبلنا ،فقد ثبت يف هذا احلديث يف صحيح ابلخاري( :فتوضأ وصىل).
ك ْرب ،ويف احلديث اآلخر( :اكن إذا حزبه أمر بادر إىل الصالة).
االتلجاء إىل اهلل بالصالة عند ال ِ
صاحب ِّ
الصدق مع اهلل ال تَ ُ ُّ
رضه ال ِفنت.
ْ
قوة يَ ِقني ُجريج وصحة رجائه ،ألنه استنطق املولود مع كون العادة أنه ال ينطق؛ ولوال صحة رجائه بنطقه ما استن َطقه.
ثبوت الكرامة للصاحلني من الرجال والنساء ،وثبوت املعجزة لألنبياء.

22

ً
ً
خمرجا) وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم
خمارجا عند ابتالئهم بالشدائد اغبلًا ،قال اهلل -تعاىل( :-ومن يتق اهلل جيعل هل
 .10جيعل اهلل -تعاىل -ألويلائه
ً
يف بعض األوقات تهذيبًا وزيادة هلم يف اثلواب.

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 :ه ،الطبعة الرابعة عرش  1407ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
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 ،نسخة اإللكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
دروس وعرب من صحيح القصص انلبوي ،تأيلف :شحاتة حممد صقر ،انلارش :مكتبة دار العلوم ،ابلحرية ،مرص.

الرقم املوحد)7041( :
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ً
ملا تويف إبراهيم -عليه السالم ،-قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-إن هل مرضعا يف اجلنة

ُ ِّ
َّ
احلديث :عن الرباء -ريض اهلل عنه -قال :ملا تويف إبراهيم -عليه السالم ،-قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن
هل ُم ْر ِض ًعا يف اجلنة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
تويف إبراهيم ابن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من مارية القبطية ،وهو ابن ثمانية عرش شهرا ،فأخرب انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -أن اهلل -تعاىل -قد أعد هل يف اجلنة من يقوم بإرضاعه حىت يتم رضاعته.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > آل ابليت > فضل آل ابليت
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > أوالده صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األدب  -اجلنائز.
راوي احلديث :ال ْ َ َ
ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

فوائد احلديث:

 .1فضل إبراهيم -عليه السالم ،-وأنه حيىي يف اجلنة حياة برزخية اكلصديقني والشهداءُ ،
ويرزق كما يرزقون ،ويتمثل رزقه يف ذلك اللنب اذلي
يرضعه من مرضعته يف اجلنة حىت يتم رضاعته.
 .2من مات من أطفال املسلمني فهو من أهل اجلنة.
 .3وجود اجلنة اآلن ،وبيان بعض ما فيها.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون،
انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف -اململكة العربية السعودية -اعم النرش  1410 :ـه 1990 -م.
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ملا تويف آدم غسلته املالئكة باملاء وترا وأحلدوا هل وقالوا :هذه سنة آدم يف ودله

َ ْ
ُ
ْ
ُ ُ ِّ َ ُ َ َ ْ
آدم غ َّسلته املالئكة باملاء ِوت ًرا ،وأحل َ ُدوا
احلديث :عن أيب بن كعب ،عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ملا تويف
َ
َّ ُ َ
هل ،وقالوا :هذه ُسنة آد َم يف َو ِدله».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ًّ
ملا مات آدم -عليه السالم -غسلته املالئكة باملاء ً
وترا ،مرة واحدة ،أو ثالثة ،أو َخسة ،وشقوا هل يف جانب حفرة القرب شقا
َ
ُ
ُ َّ ُ َ َ
دله» أي :يُفعل بودل آدم ما فعل بأبيهم من الغسل وادلفن ىلع الكيفية املذكورة ،وإنما
ودفنوه فيه ،وقالوا« :هذه سنة آدم يف َو ِ
يلزتم بذلك املهديون من ودله.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األنبياء  -اجلنائز.
َُ
راوي احلديث :أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الطرباين واحلاكم.
مصدر منت احلديث :املستدرك ىلع الصحيحني للحاكم.

معاين املفردات:
• ِوترا  :الوتر هو العدد الفرد ،إما واحد ،أو ثالث ،أو َخس وهكذا.
ًّ
• أحلدوا  :شقوا هل شقا يف جانب القرب.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اإليمان باملالئكة وأنها غسلت آدم -عليه السالم.-
مرشوعية غسل امليت ،وأنه فرض كفاية.
مرشوعية دفن امليت ،وأنه فرض كفاية.
استحباب أن يكون غسل امليت وترا.
استحباب اللحد يف القرب.
فضيلة عظيمة آلدم -عليه السالم-؛ ألن املالئكة يه اليت تولت تغسيله ودفنه.

املصادر واملراجع:

املستدرك ىلع الصحيحني ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية – بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1411 ،ه – 1990م.املعجم األوسط ،لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخيم الشايم الطرباين ،املحقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد  ،عبد املحسن بن إبراهيماحلسيين ،انلارش :دار احلرمني – القاهرة.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -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  -ادلارانلموذجية ،بريوت – صيدا ،لطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م.
-مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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َّ ْ َ َ ْ
َ َ
َُ َْ َْ َ َ
َ
ملا َخلَ َق ُ
اهلل اخلَلْ َق َك َت َ
اب ،فه َو عِندهُ فوق الع ْر ِش :إِن َرْح ِِت تغلِ ُب غض ِيب
ِت
ك
يف
ب
ٍ

ً
ُ ْ
اهلل اخلَل َق كتب يف كتاب ،فهو عنده فوق العرش :إن رمحيت
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ملا خلق
َت ْغل ُ
ب غضيب».
ِ
َ ََ ْ
ويف رواية« :غلبت غضيب»
َ ْ
ويف روايةَ « :سبَقت غضيب».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ملا خلق اهلل -عز وجل -اخللق لكهم كتب يف كتاب عنده فوق العرش :إن رمحيت أكرث وأغلب َّ
يلع من غضيب .قال -تعاىل:-

(ورمحيت وسعت لك يشء) ،وهذا حيمل املسلم ىلع عدم ايلأس والقنوط.

___________________________

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

معاين املفردات:
• العرش  :رسير امللك ،وعرش الرمحن :رسير اهلل أعلم به.
• غضيب  :الغضب من اهلل صفة واضحة نؤمن بها ،وهو إنكاره ىلع من عصاه ،وسخطه عليه ،وإعراضه عنه ،ومعاقبته هل.
فوائد احلديث:
 .1فيه ديلل ىلع علو اهلل -عز وجل -ىلع خلقه ،وأنه فوق عرشه بائن من خلقه.
 .2إثبات صفيت الرمحة والغضب هلل -عز وجل ،-وال جيوز تأويلهما بإرادة اثلواب والعقاب.
 .3سعة رمحة اهلل بعباده اكفة ،وأن رمحته سبقت غضبه.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
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.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ُ
ََ
ُ َ
اهلل آدم مسح ظهره فسقط من ظهره لك نسمة هو خالقها من ذ ِّريته إىل يوم القيامة
ملا خلق

اهلل َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ملا خلق ُ
آدم مسح ظهره،
فسقط من ظهره لك ن َ َسمة هو خالقها من ُذ ِّريته إىل يوم القيامة ،وجعل بني عيين لك إنسان منهم َوب ً
يصا من نور ،ثم
ِ
عرضهم ىلع آدم فقال :أي ربَ ،من هؤالء؟ قال :هؤالء ذريتك ،فرأى رجال منهم فأعجبه َوب ُ
يص ما بني عينيه ،فقال:
ِ
ُ
َ ُ
ُ
َ
أي رب َمن هذا؟ فقال :هذا رجل من آخر األمم من ذ ِّريتك يقال هل :داود .فقال :رب كم جعلت عمره؟ قال :ستني
َ َ ُ
ُ
أولَم َ
ك املوت ،فقالَ :
يبق من عمري أربعون
سنة ،قال :أي ربِ ،زده من ع ُمري أربعني سنة .فلما قيض عمر آدم جاءه مل
ُ
ُ
َ
َ
أولَم ُت ْعطها ابنَك داود قالَ :
آدم فجحدت ُذ ِّريتُه ،ونيس ُ
فج َح َد ُ
سنة؟ قالَ :
آدم فنسيت ذ ِّريتُه ،وخ ِطئ آدم فخ ِطئت ذ ِّريتُه».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ملا خلق اهلل -تعاىل -آدم -عليه السالم -مسح ظهره ،فخرج من ظهره لك إنسان هو خالقه من ذريته إىل يوم القيامة ،وهذا

املسح واإلخراج ىلع حقيقته ،وال جيوز تأويله بما خيرجه عن ظاهره كما هو مذهب أهل السنة .فلما أخرجهم من ظهره جعل
ً
ً
بني عيين لك إنسان منهم بريقا وملعانا من نور ،ثم عرضهم ىلع آدم ،فقال آدم :يا رب ،من هؤالء؟ قال -تعاىل :-هم ذريتك.
َ
جعلت
فرأى رجال منهم فأعجبه الربيق اذلي بني عينيه ،فقال :يا رب ،من هذا؟ قال -تعاىل :-هو داود .فقال آدم :رب كم
عمره؟ قال :ستني سنة .قال :رب زده من عمري أربعني سنة.

فلما انقىض عمر آدم إال أربعني سنة ،جاءه ملك املوت يلقبض روحه ،فقال آدم :لقد بيق من عمري أربعون سنة .فقال هل:

لقد أعطيتها ابنك داود .وقد أنكر آدم ذلك ألنه اكن يف اعلم اذلر فلم يستحرضه حالة ميجء ملك املوت هل ،فأنكرت ذريته،
ونيس آدم فنسيت ذريته ،وعَص آدم بأكله من الشجرة فعصت ذريته ،ألن الودل يشبه أباه.

فهذا داود اكن عمره املكتوب ستني سنة ثم زاده اهلل أربعني سنة ،واهلل -سبحانه -اعلم بما اكن وما يكون وما لم يكن لو
اكن كيف اكن يكون؛ فهو يعلم ما كتبه هل وما يزيده إياه بعد ذلك ،واملالئكة ال علم هلم إال ما علمهم اهلل ،واهلل يعلم

األشياء قبل كونها وبعد كونها؛ فلهذا قال العلماء :إن املحو واإلثبات يف صحف املالئكة ،وأما علم اهلل -سبحانه -فال
خيتلف وال يبدو هل ما لم يكن ً
اعلما به فال حمو فيه وال إثبات.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مسائل القضاء والقدر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :بدء اخللق  -األنبياء  -املناقب  -اإليمان.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:
• نسمة  :انلفس والروح.
• وبيصا  :بريقا وملعانا.
• جحد  :أنكر.
• خطئ  :عَص.
• آدم  :هو أبو البرشية وأول اخلليقة وأول نيب.
• القيامة  :يوم القيامة :هو ايلوم اذلي يبعث فيه انلاس.
• داود  :هو نيب كريم من أنبياء بين ارسائيل أويت امللك وانلبوة.
فوائد احلديث:

 .1أن إخراج اذلرية اكن حقيقيا.
 .2إثبات أن اهلل -تعاىل -مسح ىلع ظهر آدم من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال تعطيل.
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 .3إثبات الالكم هلل -تعاىل -من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال تعطيل.
 .4املحو واإلثبات يف صحف املالئكة ،وأما علم اهلل سبحانه فال خيتلف وال يبدو هل ما لم يكن اعملا به فال حمو فيه وال إثبات.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
جمموع الفتاوى ،تليق ادلين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،املحقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،انلارش :جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الرشيف ،املدينة انلبوية ،اململكة العربية السعودية ،اعم النرش1416 :ه1995/م.
َّ َّ
السقاف -انلارش :ادلرر السنية  -دار اهلجرة-الطبعة :اثلاثلة  1426 ،ـه2006 -م.
صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة -علوي بن عبد القادر
قصص األنبياء-أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثري -حتقيق :مصطىف عبد الواحد -انلارش :مطبعة دار اتلأيلف  -القاهرة-الطبعة :األوىل  1388 ،ـه
 1968 -م.
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ََ
َ َ ِّ ْ
ملا خلق اهلل آدم -صىل اهلل عليه وسلم -قال :اذهب فسلم ىلع أوئلك -نف ٍر من املالئكة جلوس -فاستمع
ُ
َ
َ َّ ُ َ
ُ ُّ َ َ
ما حيَيونك؛ فإنها َتِيتك وَتية ذ ِّريتِك
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ملا خلق اهلل آدم -صىل اهلل عليه
ََ
ُ َ
َ َ
ُ َ ُّ َ َ
َ َ ِّ ْ
حت َّي ُتك وحتية ذ ِّري ِتك .فقال:
وسلم -قال :اذهب فسلم ىلع أوئلك -نف ٍر من املالئكة جلوس -فاستمع ما حييونك؛ فإنها ِ
ََ ُ
اد ُ
وه :ورمحة اهلل».
السالم عليكم ،فقالوا :السالم عليك ورمحة اهلل ،فز

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ََ
معىن احلديث :ملا خلق اهلل آدم أمره اهلل أن يذهب إىل نف ٍر من املالئكة ،وانلفر ما بني اثلالثة والتسعة ،فيحييهم بالسالم،

ويستمع إىل إجابتهم عليه ،فتكون تلك اتلحية املتبادلة بينه وبينهم يه اتلحية املرشوعة هل وذلريته من بعده ممن هم ىلع دين

الرسل ،ويتبعون سنتهم.

فقال :السالم عليكم ،فقالوا :السالم عليك ورمحة اهلل  ،فزادوه " :ورمحة اهلل" ،فاكنت هذه الصيغة يه املرشوعة عند إلقاء

السالم والرد عليه ،وجاءت األحاديث األخرى بزيادة" :ورمحة اهلل وبراكته" سواء يف إلقاء السالم أو رده.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فيه إشعار أن املالئكة املذكورين اكنوا ىلع بعد من آدم -عليه السالم.-
بيان أن اهلل -تعاىل -علمه كيفية السالم.
بيان كيفية السالم املرشوعة عند االبتداء والرد.
مرشوعية الزيادة ىلع املبتدئ يف رد السالم وذلك كما قال تعاىل( :فحيوا بأحسن منها أو ردوها) (النساء.)86:
األمر بتعليم العلم وأخذه عن أهله.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق -
اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،اعم النرش  1410 :ـه 1990 -م.

الرقم املوحد)3556( :
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ملا صور اهلل آدم يف اجلنة تركه ما شاء اهلل أن يُتكه ،فجعل إبليس يطيف به ،ينظر ما هو ،فلما رآه أجوف
عرف أنه خلق خلقا ال يتمالك

اهلل َ
صو َر ُ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ملا َّ
آدم يف اجلنة
َ َ
َ
َ ًْ
ُ
ُ
ُ
إبليس يُطيف به ،ينظر ما هو ،فلما رآه أجوف َعرف أنه خ ِل َق خلقا ال يتَمالك».
تركه ما شاء اهلل أن يرتكه ،فجعل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
ملا خلق اهلل آدم يف اجلنة وشلك صورته ،تركه مدة لم ينفخ فيه الروح ،فجعل إبليس يدور حوهل ،وينظر إيله؛ يلعرف ما هو
هذا الِشء ،فلما رأى داخله خايلًا ،وهل جوف ،عرف أنه خملوق ضعيف ال يملك دفع الوسوسة عنه ،أو علم أنه يؤىت من ِقبَل
ُ
َّ
املجوف ضعيف .وقد استشلك بعض انلاس قوهل« :يف
جوفه باذلنب؛ فإنه أيت من األكل من الشجرة ،أو اكن قد َعلم أن اخللق
اجلنة» مع ما ورد من أنه تعاىل خلق آدم من أجزاء األرض ،وأُجيب بأنه حيتمل أنه تُرك كذلك حىت َّ
مرت عليه األطوار
ِ
ُ
ُ
َّ
محلت إىل اجلنة ون ِفخ روحه فيها.
واستعدت صورته لقبول نفخ الروح فيها ،ثم ِ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األنبياء.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رواه مسلم.

معاين املفردات:

َّ
• َّ
صور  :خلقه ،وشلك صورته.
• يُطيف  :يدور حوهل.
• أجوف  :هل جوف ،وقد يكون معناه :خاىل ادلاخل.
• ال يتمالك  :ال يملك دفع الوسوسة عنه.

فوائد احلديث:

 .1أن آدم عليه السالم خلقه اهلل تعاىل بيده الكريمة.
 .2معرفة عداوة الشيطان منذ بدء اخلليقة.
 .3األجوف يف صفة اإلنسان مقابل للصمد يف صفة ابلاري ،وهو اذلي ال جوف هل ،فاإلنسان مفتقر إىل غريه يف قضاء حواجئه ،وإىل الطعام والرشاب
ً
ظاهرا وباطنًا.
يلمأل جوفه ،فإذن ال تماسك هل يف يشء

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،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 للطباعة
والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
حممد إسحاق َّ
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين األمري الصنعاين ،املحقق :دَّ .
حممد إبراهيم،
انلارش :مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)6338( :
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َّ ُ
ُ
ُ َ َ َ َّ َ
ُ
ُ
ملا نزلت آية الصدقة كنا ُنَامل ىلع ظهورنا ،فجاء َرجل فتصدق بيشء كثري ،فقالوا :مرا ٍء ،وجاء َرجل آخر
َ
َ
ف َت َص َّد َق بصاع ،فقالوا :إن اهلل ل َغ ٌّ
ين عن صاع هذا! فزنلت{ :اذلين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف
الصدقات}

َّ ُ ُ
احلديث :عن أيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري ابلدري -ريض اهلل عنه -قال :ملا نزلت آية الصدقة كنا حنَا ِمل ىلع
ُظ ُهورنَا ،فجاء رجل فتصدق بِشء كثري ،فقالواُ :مراءٍ ،وجاء رجل آخر فتصدق بصاع ،فقالوا :إن اهلل لَ َغ ٌّ
ين عن صاع
ِ
هذا!؛ فزنلت( :اذلين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات واذلين ال جيدون إال جهدهم).

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قال أبو مسعود -ريض اهلل عنه -ملا نزلت آية الصدقة :يعين اآلية اليت فيها احلث ىلع الصدقة قال احلافظ :كأنه يشري إىل قوهل
ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ً ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ ُ َ ِّ
يهم بِ َها) جعل الصحابة -ريض اهلل عنهم -يبادرون ويسارعون يف بذل
ك
تعاىل( :-خذ ِمن أموال ِ ِهم صدقة تطهرهم وتز ِالصدقات إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-لك واحد حيمل بقدرته من الصدقة إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-
فجاء رجل بصدقة كثرية ،وجاء رجل بصدقة قليلة ،فاكن املنافقون إذا جاء الرجل بالصدقة الكثرية؛ قالوا :هذا ُمراءٍ ،ما قصد
به وجه اهلل ،وإذا جاء الرجل بالصدقة القليلة؛ قالوا :إن اهلل غين عنه ،وجاء رجل بصاع ،قالوا :إن اهلل غين عن صاعك هذا.

فأنزل اهلل -عز وجل( : -اذلين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات واذلين ال جيدون إال جهدهم) أي :يعيبون

املتطوعني املتصدقني ،واذلين ال جيدون إال جهدهم ،فهم يلمزون هؤالء وهؤالء( ،فيسخرون منهم سخر اهلل منهم وهلم عذاب

أيلم) ،فهم سخروا باملؤمنني؛ فسخر اهلل منهم ،والعياذ باهلل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > انلفاق
راوي احلديث :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ُ ُ
• حنَا ِمل  :أي :حيمل أحدنا ىلع ظهره باألجرة ويتصدق بها.
• ُمرا ٍء  :من الرياء ،وهو أن يظهر اإلنسان يف نفسه خالف ما هو عليه؛ لرياه انلاس من أجل السمعة والشهرة.
َّ
كيف ُ
الرجل املتوسط ،ويقدر بثالثة كيلو تقريبًا.
• َصاع  :الصاع :مكيال يبلغ وزنه أربعة أمداد ،واملد :ملء
ْ
َ
• يَل ِم ُزون  :يعيبون.
ني  :ال ْ ُمتَنَ ِّفل َ
• ال ْ ُم َّط ِّوع َ
ني.
ِ
ِ
ْ ُ
• ُجه َده ْم  :طاقتهم.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

مسارعة الصحابة إىل فعل الطااعت ،وجماهدة أنفسهم ىلع ذلك مع قلة ما يف أيديهم.
َُ
المثبِّ ِطني.
ىلع املسلم أن يعمل وخيلص عمله هلل ،وال يلتفت بعد ذلك إىل
احلث ىلع الصدقة ولو بالِشء اليسري.
ً
عدم احتقار املعروف وإن اكن قليال.
ىلع اإلنسان أن يطيع ربه قدر استطاعته ،ويتصدق بما يقدر عليه وإن قل ،وعليه أال يلتفت إىل اآلخرين من املنافقني وأصحاب ادلاعيات
السيئة.
فيه ضيق أحوال بعض الصحابة -ريض اهلل عنهم.-
ُمدافعة اهلل -عزو جل -للمؤمنني.
َّ
ِشدة عداوة املنافقني للمؤمنني.
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املصادر واملراجع:

تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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ُ ْ َ َ ُ َ َّ
َ ْ
لن ي َ ْش َبع ُم ْؤم ٌ
اجلنة
ري حىت يكون منتهاه
خ
من
ِن
ٍ

ْ
احلديث :عن أيب سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :لن يشبع مؤمن من خري
حىت يكون منتهاه اجلنة».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أي ال يتوقف مؤمن يف حتصيل لك ما يقرب إىل اهلل تعاىل من سائر الطااعت بل يستمر يف ذلك إىل أن يموت

فيدخل اجلنة بما اكتسب يف حياته من العمل الصالح ،ومن أرشفها حتصيل العلم الرشيع.
ْ
َْ
َ
َُْ َ
ُ
َ
َ
ان ال يَشبعان :منهوم يف العلم ال يشبع منه
ويف معناه :حديث أنس -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-منهوم ِ
َْ
ومن ُهوم يف ادلنيا ال يَشبع منها" وصححه الشيخ األبلاين يف مشاكة املصابيح ( )86/1برقم (.)260

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > زيادة اإليمان ونقصانه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب  -اجلنة.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يشبع  :يقنع.
• منتهاه  :املنتىه :الغاية وانلهاية.
فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع أعمال الرب واالستمرار عليها ،ومن أرشفها تعلم العلم الرشيع تعلما وتعليما؛ ألنه يضبط العمل ويكون حاكما عليه.
 .2املؤمن يطلب املزيد من اخلري حتقيقا؛ لقوهل تعاىل( :وقل رب زدين علما).
 .3للعلم ذلة متجددة جيدها طالب العلم لكما اجتهد يف حتصيله ،ولفظ الشبع يدل ىلع طلب الزيادة.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب  -مرصالطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
َ ْ
ْ
َ
َ
َ َّ ْ
َ ُ َّ ْ
ّ
رش واتلوزيع ،الرياض  -الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2000 -م.
ضعيف الرت ِغيب والرت ِهيب :حممد نارص ادلين األبلاين -مكتبة المعارف لِلن ِ
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 ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.
تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.

الرقم املوحد)3800( :
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لن يدخل انلار رجل شهد ً
بدرا واحلديبية

َ ٌ
َ
رجل َشهد ً
بدرا
احلديث :عن جابر -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-لن يدخل انلار
ِ
َ
واحلُديْ ِبيَة».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث أنه لن يدخل انلار رجل حرض غزوة بدر وصلح احلديبية مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وهذه بشارة

عظيمة هلم -ريض اهلل عنهم.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
العقيدة > الصحابة > درجات الصحابة ريض اهلل عنهم
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أمحد ،وأصله يف صحيح مسلم.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

• احل ُ َدي ْ ِبيَة  :برئ بقرب مكة ىلع طريق جدة.

فوائد احلديث:
.1

فيه فضيلة أهل بدر واحلديبية وأنهم لن يدخلوا انلار.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،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. املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت. 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. سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:األوىل ،ملكتبة املعارف.

الرقم املوحد)11148( :
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َ َ
ُ ُ َ ًَ
لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبِله اهلل منك حىت تؤمن بالقدر ،وتعلم أن ما أصابك لم يكن يلخطئك ،وما
ُ َّ
أخطأك لم يكن يلصيبك ،ولو مت ىلع غري هذا لكنت من أهل انلار

ُ ُ
َّ َ
ْ
َ ِّ ْ
ْ
ُ
أتيت أ َ َّ
فحدثين بِشء لعل اهلل يُذ ِهبَه
فقلت :يف نفيس يشء من القدر،
يب بن كعب
ادليْل ِيم قال:
احلديث :عن ابن
ُ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
ُ
ً
َ
َ
خطئك،
ِمن قليب .فقال« :لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما ق ِبله اهلل منك حىت تؤمن بالقدر ،وتعلم أن ما أصابك لم يكن يلُ ِ
ْ
أخطأك لم يكن يلُصيبَك ،ولو ُم َّ
َ
لكنت ِمن أهل انلار».
ت ىلع غري هذا
وما
ِ ِ
َّ
ُ
قال :فأتيت عبد اهلل بن مسعود ،وحذيفة بن ايلمان ،وزيد بن ثابت ،فلكهم حدثين بمثل ذلك عن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم.-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ٌ
َ
ادليْلَيم -رمحه اهلل :-أنه َ
يض به ذلك إىل ُج ُ
ريوز َّ
ُخيْ ُ
رب عبد اهلل بن فَ ْ ُ
ِش أن ُي ْف ِ َ
فخ ِ َ
حوده،
حدث يف نفسه إشاكل يف أمر القدر،
ِ
ِ
َ ِّ
فذهب يسأل أهل العلم من صحابة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؛ حلل هذا اإلشاكل ،وهكذا ينبيغ للمؤمن أن يسأل
ً
ُْ َ
َّ
العلماء عما أش ِلك عليه ،عمال بقول اهلل تعاىل{ :فاسألوا أهل اذلكر إن كنتم ال تعلمون} ،فأفتاه هؤالء العلماء لكهم بأنه ال بُد
من اإليمان بالقضاء والقدر ،وأن إنفاق القدر العظيم ال يقبل من اذلي ال يؤمن بالقدر ،وأن َمن مات وهو ال يؤمن به اكن
من أهل انلار.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مسائل القضاء والقدر
َُ
راوي احلديث :أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-
حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
زيد بن ثابت األنصاري -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ ٌّ
ِّ
ْ
ٌ
واضطراب قد يُ َؤدي إىل َجح ٍد.
يف نفيس يشء ُمن القدر  :أي :شك
ُ ََ
حد ذهبًا  :هذا من باب اتلمثيل ال اتلحديد.
لو أنفقت مثل أ
ولو مت ىلع غري هذا  :أي :ىلع غري اإليمان بالقدر.
ً
واحدا منها فقد َج َ
ح ْد َت ُر ْكنًا من أراكن اإليمان ،ومن َج َ
لكنت من أهل انلار  :أي :ألنك َج َ
حد مجيعها.
حد

.1
.2
.3
.4
.5
.6

الوعيد الشديد ىلع من لم يؤمن بالقدر.
سؤال العلماء عما أشلك من أمور االعتقاد وغريه.
أن من وظيفة العلماء كشف الشبهات ونرش العلم بني انلاس.
َس َعة فقه الصحابة وعلمهم -ريض اهلل عنهم.-
كفر منكري القدر.
األعمال خبواتيمها.
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّالس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
 سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىسابلايب احلليب.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م. 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.
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ً
ًَ
لو تعلمون ما لكم عند اهلل -تعاىل ،-ألحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة

َ
خي ُّر رجال
احلديث :عن فضالة بن عبيد -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا صىل بانلاس ِ
اصة -وهم أصحاب ُّ
من قامتهم يف الصالة من اخل َ َص َ
الصفة -حىت يقول األعراب :هؤالء جمانني .فإذا صىل رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -انرصف إيلهم ،فقال« :لو تعلمون ما لكم عند اهلل -تعاىل ،-ألحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ َّ
الصفة زهاد من الصحابة فقراء
يف احلديث أنه اكن رجال يسقطون من قيامهم يف الصالة من اجلوع والضعف ،وهم من أهل
ً
ً
وغرباء واكنوا سبعني ويقلون حينا ويكرثون حينا يسكنون صفة املسجد ال مسكن هلم وال مال وال ودل ،حىت يظن ناس

من ابلادية أنهم جمانني بسبب سقوطهم فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هلم :لو تعلمون مالكم عند اهلل من اخلري ألحببتم

أن تزداد فاقتكم أي فقركم وحاجتكم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :فضالة بن عبيد -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ
خي ُّر رجال  :يسقط.
• ِ
• من قامتهم  :من قيامهم.
• اخل َ َص َ
اصة  :الفاقة واجلوع الشديد.
• ُّ
الصفة  :ماكن يف مؤخر مسجد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يزنهلا من ال مأوى هل.
• األعراب  :ساكن ابلادية.
فوائد احلديث:

 .1ينبيغ ىلع املرء عند الفقر انلظر إىل ما ادخر هل من األجر دون اتللهف ىلع ما فاته.
 .2بيان ملعيشة أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وما اكنوا عليه من الزهد وخشونة العيش مع الصرب وعدم الشكوى.
 .3حرص رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تطييب قلوب أصحابه وأتباعه ملا يسمعونه من الالكم اذلي ييسء إيلهم.

املصادر واملراجع:

اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ، ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -
رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص  -الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف :أبو عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،ط 1اعم 1415ه.
رياض الصاحلني ،تأيلف :أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق ،حتقيق :عصام موىس هادي ،انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر،
ط1428 4ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :زين ادلين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب ابلغدادي احلنبيل ،حتقيق :جمموعة من ابلاحثني ،انلارش :مكتبة
الغرباء األثرية ،ط 1اعم 1417ه.
اتليسري برشح اجلامع الصغري ،تأيلف :زين ادلين حممد بن تاج العارفني بن يلع املناوي ،انلارش :مكتبة اإلمام الشافيع ،ط 3اعم 1408ه.
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يل مخسة أسماء :أنا حممد ،وأْحد ،وأنا املايح اذلي يمحو اهلل يب الكفر ،وأنا احلارش اذلي حيرش انلاس ىلع
قديم ،وأنا العاقب

ْ
ْ
احلديث :عن ُجبَري بن ُم ْط ِعم -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-يل َخسة أسماء :أنا حممد،
ُ َ
ََ
وأمحد ،وأنا املايح اذلي َي ْم ُ
احلارش اذلي حيرش انلاس ىلع قد ِيم ،وأنا العاقِب».
حو اهلل يب الكفر ،وأنا
ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا احلديث أن للنيب -صىل اهلل عليه وسلمَ -خسة أسماء يه :حممد ،وأمحد ،واملايح اذلي يزيل اهلل به الكفر وأهله،
ُ
واحلارش اذلي حيرش يوم القيامة قبل انلاس ،والعاقب اذلي ليس بعده نيب ،فهو آخر األنبياء وخاتمهم -صىل اهلل عليه وسلم-

 ،وليس معىن ذلك أنه -صىل اهلل عليه وسلم -ليس هل إال هذه األسماء اخلمسة ،بل هل أسماء أخرى ثبتت يف أحاديث صحيحة،
مثل املقيف ،ونيب الرمحة ،ونيب اتلوبة ،وغريها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديثُ :جبري بن ُمطعم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
• يمحو  :يزيل.
ُ
• احلارش  :حيرش قبل انلاس.
• العاقِب  :اذلي ليس بعده نيب.
• حممد  :اسم منقول من صفة احلمد ،وهو بمعىن حممود ،وفيه معىن املبالغة ،يقال :رجل حممد وحممود إذا كرثت وتكاملت فيه اخلصال

املحمودة.
• أمحد  :اسم 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:

 .1للنيب -صىل اهلل عليه وسلمَ -خسة أسماء ويه املذكورة يف احلديث وليس معىن ذلك أنه ليس هل إال هذه اخلمسة ،بل هل أسماء أخرى.
 .2انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أزال اهلل به الكفر وأهله.
ُ
 .3انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أول من حيرش يوم القيامة.
 .4انليب -صىل اهلل عليه وسلم -آخر األنبياء وخاتمهم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه.مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.-املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.
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يلأتني ىلع انلاس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من اذلهب فال جيد أحدا يأخذها منه ،ويرى الرجل
الواحد يتبعه أربعون امرأة يذلن به من قلة الرجال وكرثة النساء

َ ْ
ٌ
َ
َّ
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :يلَأتِني ىلع انلاس زمان
َ ُ
ُ
ُ
ُْ َ
ُ ْ ُ
الرجل فيه بالصدقة من اذلهب فال جيد أحدا يأخذها منهُ ،
الواحد يَتبَ ُعه أربعون امرأة يَُلن به من
وي َرى الرجل
ي ُطوف
َ
َّ
وك ْ َ
رث ِة النساء».
قِل ِة الرجال

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

سيكرث املال بني يدي انلاس حىت ال يوجد من يأخذه ،وسيقل الرجال ويكرث النساء إما بسبب احلروب الطاحنة وإما لكرثة

والدة النساء ،حىت يكون للرجل الواحد أربعون امرأة ،من بنات وأخوات وشبههن من القريبات يلتجنئ إيله ويستغنث به.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يُلن به  :يعتصمن به.
فوائد احلديث:

 .1احلض ىلع اتلبكري يف إخراج الصدقات.
 .2اإلشارة إىل كرثة املال بني يدي انلاس حىت ال يوجد من يأخذه يف آخر الزمان.
 .3اإلشارة إىل كرثة احلروب والقتل يف آخر الزمان مما يؤدي إىل قتل الرجال فيقلون ويكرث النساء.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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يلبلغن هذا األمر ما بلغ الليل وانلهار ،وال يُتك اهلل بيت مدر وال وبر إال أدخله اهلل هذا ادلين ،بعز عزيز
أو بذل ذيلل ،عزا يعز اهلل به اإلسالم ،وذال يذل اهلل به الكفر

َ
ُ
سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :يلَبْ َّ
ُ
األمر
لغن هذا
احلديث :عن تميم ادلاري -ريض اهلل عنه ،-قال:
ُ ِّ
ُ
َ
وانلهار ،وال يرتك ُ
ُ
اهلل بيت َمدر وال َو َبر إال أدخله اهلل هذا ادلين ،ب ِع ِّز عزيز أو بذل ذيلل ،عزا يُ ِع ُّز اهلل به
ما بلغ الليل
ُ
ُ
عرفت ذلك يف أهل بييت ،لقد أصاب َمن أسلم منهم
اإلسالم ،وذال يُذل اهلل به الكفر» واكن تميم ادلاري ،يقول :قد
َّ َ
واجلزية.
اخلري والرشف والعز ،ولقد أصاب من اكن منهم اكفرا اذلل والصغار ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن هذا ادلين سوف يعم مجيع أجزاء األرض ،فأي ماكن وصله الليل وانلهار سيصله
هذا ادلين ،ولن يرتك اهلل -تعاىل -بيتًا يف املدن والقرى وال يف ابلوادي والصحراء إال أدخل عليه هذا ادلين ،فمن قبل هذا
ً
عزيزا بعزة اإلسالم ،ومن رفضه وكفر به فإنه يكون ذيلال مهانا .وخيرب الصحايب اجلليل تميم
ادلين وآمن به فإنه يكون

ادلاري راوي هذا احلديث أنه عرف ذلك اذلي أخرب به رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف أهل بيته خاصة ،فإن من أسلم

منهم ناهل اخلري والرشف والعز ،ومن كفر منهم ناهل اذلل واهلوان هذا مع ما يدفعه للمسلمني من أموال.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -أعالم انلبوة.
راوي احلديث :أبو رقية تميم بن أوس ادلاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:
• َم َدر  :أهل القرى واملدن.
• وبر  :أهل ابلادية والصحراء.
َّ َ
الصغار  :اذلل واهلوان.
•
اجلزية  :يه املال اذلي تعقد عليه اذلمة لغري املسلم ألمنه واستقراره ،حتت حكم اإلسالم وصونه.
• ِ
فوائد احلديث:
 .1بشارة للمسلمني بأن دينهم سينترش يف مجيع أجزاء األرض.
 .2أن العزة لإلسالم واملسلمني واذلل للكفر والاكفرين.
 .3فيه ديلل من دالئل انلبوة وعلم من أعالمها.
 .4إجياب اجلزية ىلع أهل اذلمة.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،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.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت.
املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة :من  1427 - 1404ه.
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ليس أحد ،أو :ليس يشء أصرب ىلع أذى سمعه من اهلل ،إنهم يلدعون هل ودلا ،وإنه يلعافيهم ويرزقهم

ً
ً
أذى َ
سمعه ِمن اهلل،
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ليس أحد ،أو :ليس يشء أصرب ىلع
ُُ
َّ
إنَّهم َيلَ ْد ُعون هل ً
ويرزقهم».
ودلا ،وإنه يلُعا ِفيهم

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ٌ
أصرب» أي :اهلل تعاىل أشد ً
َ
ٌ
صربا من أي أحد ،ومن أسمائه احلسىن «الصبور» ،ومعناه :اذلي
يشء
قوهل« :ليس أحد ،أو :ليس
ال يعاجل العصاة بالعقوبة ،وهو قريب من معىن احلليم ،واحلليم أبلغ يف السالمة من العقوبة.

قوهل« :ىلع أذى سمعه من اهلل» لفظ األذى يف اللغة هو ملا خف أمره ،وضعف أثره من الرش واملكروه ،وقد أخرب سبحانه أن
ْ ُ ْ َّ ُ ْ َ َ ُ ُّ ْ َ َ ْ ً
َ َ َُْ َ
َ
نك َّ ِ َ ُ َ
اهلل شيئا} ،وقال يف احلديث القديس:
ار ُعون ِيف الكف ِر ِإنهم لن يرضوا
العباد ال يرضونه ،كما قال تعاىل{ :وال حيز
اذلين يس ِ
(يا عبادي إنكم لن تبلغوا رضي فترضوين ولن تبلغوا نفيع فتنفعوين) فبني أن اخللق ال يرضونه ،لكن يؤذونه.
قوهل« :إنَّهم َ َيل ْد ُعون هل ً
ودلا» أي :أن ابن آدم يؤذي اهلل تعاىل ويسبه ،بإضافة ما يتعاىل ويتقدس عنه ،مثل نسبة الودل إيله تعاىل
وانلد والرشيك يف العبادة ،اليت جيب أن تكون خالصة هل وحده.
ُُ
َّ
ويرزقهم» أي :أنه تعاىل يقابل إساءتهم باإلحسان ،فهم يسيئون إيله تعاىل بالعيب والسب ،ودعوى ما
وقوهل« :وإنه يلُعا ِفيهم
يتعاىل عنه ويتقدس ،وتكذيب رسله وخمالفة أمره ،وفعل ما نهاهم عن فعله ،وهو حيسن إيلهم بصحة أبدانهم ،وشفائهم من
أسقامهم ،وحفظهم بالليل وانلهار مما يعرض هلم ،ويرزقهم بتسخري ما يف السماوات واألرض هلم ،وهذا اغية الصرب واحللم

واإلحسان ،واهلل أعلم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرقاق.
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• أذى  :لفظ األذى يف اللغة هو ملا خف أمره ،وضعف أثره من الرش واملكروه.
• يدعون  :ينسبون.

فوائد احلديث:

 .1إثبات صفة الصرب هلل ،وصربه تعاىل ال يماثل صرب املخلوق.
 .2العباد ال يرضون اهلل ولكن يؤذونه.
 .3إثبات السمع هلل عز وجل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.
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َ ْ
َّ
ْ ُ َ َ َّ ْ َ
َ
ليس مِنا من رضب اخلدود ،و شق اجليوب ،وداع بِدعوى اجلاهلية

ْ ُ ُ َ َ َّ ْ
َ ْ
َّ
اجلُيُ َ
ً
وب ،وداع بِدع َوى
مرفواع« :ليس ِمنا من رضب اخلدود ،وشق
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
اجلاهلية».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هلل ما أخذ ،وهل ما أعطى ويف ذلك احلكمة اتلامة ،واتلرصف الرشيد ،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.
َ
ْ
ْ
ُّ
َّ
يتحملوا َوق َع املصيبة َّ
حىت أخ َر َج ُهم ذلك إىل التسخط القليب والقويل بانلياحة وانلدب ،أو
فهو بريء ممن ضعف إيمانهم فلم
ً
إحياء لعادة اجلاهلية.
الفعيل كشق اجليوب ،ولطم اخلدود؛
َّ
َ َ
َ ََ
َّ
َ ُ َ
يهم صلوات
وإنما أويلاؤه اذلين إذا أصابتهم مصيبة سلموا بقضاء اهلل -تعاىل ،-وقالواِ { :إنا هلل و ِإنا إيله راجعون أو ِئلك عل ِ
َ ُ ُ ُ ُ َ
م ْن َر ِّبهم َو َر َ
هتدون}.
محة َوأو ِئلك هم الم
ِ
ِ
ومذهب أهل السنة واجلماعة ،أن املسلم ال خيرج من دائرة اإلسالم بمجرد فعل املعايص وإن كربت ،كقتل انلفس بغري حق.
ويوجد كثري من انلصوص الصحيحة تفيد بظاهرها خروج املسلم من اإلسالم؛ لفعله بعض الكبائر ،وذلك كهذا احلديث

"ليس منا من رضب اخلدود وشق اجليوب" الخ ،وأحسن تأويالتهم ما قاهل شيخ اإلسالم "ابن تيمية" من أن اإليمان نواعن:

أ -نوع يمنع من دخول انلار.

ب -ونوع ال يمنع من ادلخول ،ولكن يمنع من اخللود فيها.
َ
فمن ك ُمل إيمانه وسار ىلع طريق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهديه الاكمل ،فهو اذلي يمنعه إيمانه من دخول انلار.
ّ
وقال -رمحه اهلل :-إن األشياء هلا رشوط وموانع ،فال يتم الِشء إال باجتماع رشوطه وانتفاء موانعه ،مثال ذلك إذا رتب
ً
العذاب ىلع عمل ،اكن ذلك العمل موجبا حلصول العذاب ما لم يوجد مانع يمنع من حصوهل ،وأكرب املوانع ،وجود اإليمان،
اذلي يمنع من اخللود يف انلار.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > مسائل اجلاهلية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
َّ
• ليس ِمنا  :ليس من أهل طريقتنا.
ْ
َ
• رضب اخل ُ ُدود  :لطمها ،وقد جاء باجلمع مناسبة ملا بعده.
• اجليوب  :اجلَيْب ما شق من اثلوب إلدخال الرأس.
َ ْ
• دع َوى اجلاهلية  :وذلك باتلفجع ىلع امليت ،وانلياحة عليه بأنه :قاتل انلفوس ،وكهف العشرية ،واكفل األيتام ... ،إىل غري ذلك من املناقب اليت
اكنوا يعددونها ،ومثله انلدبة كـ"يا سنداه" و "انقطاع ظهراه" ولك قول ينبئ عن السخط واجلزع من قدر اهلل -تعاىل -وحكمته.

فوائد احلديث:
.1

أن هذا الفعل وهذا القول من الكبائر؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تَ َ َّ
ربأ ممن عمل ذلك ،وال يتربأ إال من فعل كبرية.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

كمال طريقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واتباعه.
َ
َ
حتريم التسخط من أقدار اهلل املؤملة ،وإظهار ذلك :بانلياحة أو انلدب أو احللق أو الشق أو غري ذلك ،كحيث الرتاب ىلع الرأس.
حتريم تقليد اجلاهلية بأمورهم اليت لم يقرهم الشارع عليها ،ومن مجلتها داعويهم ابلاطلة عند املصائب.
ادلاعء بالويل واثلبور من اجلهل؛ إذ ال يستفيد ادلايع به سوى ادلاعء ىلع نفسه ،وإشعال حرارة األحزان ،وعدم الرضا بالقضاء.
ال بأس من احلزن وابلاكء ،فهو ال ينايف الصرب ىلع قضاء اهلل -تعاىل ،-وإنما هو رمحة جعلها اهلل يف قلوب األقارب واألحباب.
ىلع املسلم الرضا بقضاء اهلل ،فإن لم يرض فالصرب واجب عليه.

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 1426 ،ـه2006 -م.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة األوىل 1426 ،ـه2005 -م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 ،ه.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه.
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ليس من رجل ادىع لغري أبيه -وهو يعلمه -إال كفر ،ومن ادىع ما ليس هل ،فليس منا ويلتبوأ مقعده من
انلار ،ومن داع رجال بالكفر ،أو قال :عدو اهلل ،وليس كذلك ،إال حار عليه

َّ َ
ً
مرفواع( :ليس من رجل ادَع لغري أبيه -وهو يعلمه -إال كفر ،ومن ادَع ما
احلديث :عن أيب ذر-ريض اهلل عنه-
َ َ ْ ْ َ
َ
َ
ليس هل ،فليس منا َويلَتبَ َّوأ َمق َعد ُه من انلار ،ومن داع رجال بالكفر ،أو قال :عدو اهلل ،وليس كذلك ،إال حار عليه).

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث وعيد شديد وإنذار أكيد ،ملن ارتكب عمال من هذه اثلالثة ،فما بالك بمن عملها لكها؟
ّ
اعلما أباهً ،
أوهلا :أن يكون ً
مثبتا نسبه فينكره ويتجاهله ،مدعيًا النسب إىل غري أبيه ،أو إىل غري قبيلته.

وثانيها :أن يديع "وهو اعلم" ما ليس هل من نسب ،أو مال ،أو حق من احلقوق ،أو عمل من األعمال ،أو علم من العلوم ،أو
يزعم صفة فيه يستغلها ويرصف بها وجوه انلاس إيله ،وهو اكذب فهذا عذابه عظيم ،إذ تربأ منه انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

 ،وأمره أن خيتار هل مقرا يف انلار؛ ألنه من أهلها.
وثاثلها :أن ِ َ
يرِم بريئا بالكفر ،أو ايلهودية ،أو انلرصانية ،أو بأنه من أعداء اهلل.

فمثل هذا يرجع عليه ما قال؛ ألنه أحق بهذه الصفات القبيحة من املسلم الغافل عن أعمال السوء وأقواهل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > مسائل اجلاهلية
العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الكفر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -األدب.
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني ،عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• ادَع  :انتسب واعزتى.
• وهو يعلمه  :أىت بهذا الرشط ألن األنساب قد ترتاىخ فيها مدد اآلباء واألجداد ويتعذر العلم حبقيقتها ،وقد يقع اختالل يف النسب يف ابلاطن
من جهة النساء وال يشعر به.
ً
ً
خمرجا عن امللة إذا استحل ذلك بعد معرفة انلصوص ،وكفر دون كفر إذا لم يستحله.
كفرا
• كفر :
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
• من ادَع ما ليس هل  :اكئنا ما اكن علما أو تعليما أو صالحا أو حاال أو ماال أو نعمة أو غري ذلك.
• فليس منا  :ليس ىلع هدينا وطريقتنا.
• ويلتبوأ  :فليتخذ هل مباءة ،ويه املزنل.
• ومن داع رجال بالكفر  :قال هل يا اكفر.
• حار  :رجع.

فوائد احلديث:

 .1فيه ديلل ىلع حتريم االنتفاء من نسبه املعروف ،واالنتساب إىل غريه ،سواء أكان ذلك من أبيه القريب ،أم من أجداده ،يلخرج من قبيلته إىل
قبيلة أخرى ،ملا يرتتب عليه من املفاسد العظيمة ،من ضياع األنساب ،واختالط املحارم بغريهم ،وتقطع األرحام ،وغري ذلك.
ْ
 .2اشرتط العلم؛ ألن تباعد القرون ،وتسلسل األجداد ،قد يوقع يف اخللل واجلهل ،واهلل ال يكلف ً
نفسا إال ُوس َع َها ،وال يؤاخذ بالنسيان واخلطأ.
َّ
َّ
 .3قوهل "ومن ادَع ما ليس هل" يدخل فيه لك دعوى باطلة ،من نسب ،أو مال ،أو علم ،أو صنعة ،أو غري ذلك.فلك يشء يدعيه ،وهو اكذب ،فانليب
صىل اهلل عليه وسلم -برئ منه ،وهو من أهل انلار ،فليخرت مقامه فيها.كيف إذا أيد داعويه ابلاطلة باأليمان الاكذبة ،يلأكل بها أموالانلاس؟! فهذا رضره عظيم وأمره كبري.
 .4الوعيد اثلالث فيمن أطلق الكفر ،أو الفسق ،أو نىف اإليمان ،أو غري ذلك ىلع غري مستحق ،فهو أحق منه به؛ ألن هذا راجع عليه ،فاجلزاء
من جنس العمل.
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 .5يؤخذ منه اتلنبه ىلع حتريم تكفري انلاس بغري مسوغ رشيع ،وكفر بواح ظاهر.فإن اتلكفري واإلخراج من امللة ،أمر خطري ،ال يقدم عليه إال
عن بصرية ،وتثبت ،وعلم.
 .6ليس معىن هذا أن من اشتهر بالنسبة إىل غري أبيه أن يدخل يف الوعيد اكملقداد بن األسود ،وإنما املراد من حتول عن نسبه ألبيه إىل غري أبيه
ً
ً
ً
خمتارا.
اعمدا
اعلما

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،ط 1422ه.
صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.
تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل 1381ه.

الرقم املوحد)6144( :
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ُ ِّ
َ َ َّ
َّ
ُ
َ
ُ ُ ِّ
َ َ َّ
حر هل؛ ومن أىت اكهنا فصدقه بما يقول؛
كهن هل ،أو سحر أو س ِ
ليس منا من تطري أو تطري هل ،أو تكهن أو ت ِ
فقد كفر بما أنزل ىلع حممد -صىل اهلل عليه وسلم-

ً
َ
ُ
احلديث :عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنه -وابن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ليس منا من ت َط َّري أو ت ُط ِّري
َّ
َ َ
ك َّهن أو تُك ِّهن هل ،أو َ
سحر أو ُس ِحر هل؛ ومن أىت اكهنا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل ىلع حممد -صىل
هل ،أو ت
ِ
اهلل عليه وسلم.»-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ َ
ِّ َ َ َ
رية أو الكهانة أو السحر ،أو ف ِعلت هل هذه
يقول -صىل اهلل عليه وسلم :-ال يكون من أتباعنا املتبعني لرشعنا من فعل الط
َّ
األشياء؛ ألن فيها اداعء لعلم الغيب اذلي اختص اهلل به ،وفيها إفساد للعقائد والعقول ،ومن صدق من يفعل شيئا من هذه

األمور؛ فقد كفر بالويح اإلليه اذلي جاء بإبطال هذه اجلاهليات ووقاية العقول منها ،ويلحق بذلك :ما يفعله بعض انلاس

من قراءة ما يسىم بالكف والفنجان ،أو ربط سعادة اإلنسان وشقائه وحظه بالربوج وحنو ذلك.
وقد َّ
ِّ
واملنجم َّ
بني لك من اإلمامني ابلغوي وابن تيمية معىن َّ
والر َّمال بما حاصله :أن لك من يديع علم يشء
العراف والاكهن
من َّ
املغيبات فهو إما داخل يف اسم الاكهن أو مشارك هل يف املعىن فيلحق به ،والاكهن هو اذلي خيرب عما حيصل يف املستقبل
ُ ْ َ
رتق السمع من الشياطني.
ويأخذ عن مس ِ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > نواقض اإلسالم
العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > مسائل اجلاهلية
ُ
راوي احلديث :أبو ُنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الزبار عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما.-
ورواه الطرباين يف األوسط عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما.-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

َْ ُ
• ليس منا  :أي :ال يف َعل هذا َمن هو من أتباعنا ،العاملني برشعنا.
الط َرية ،ويه التشاؤم بمعلوم مرئيا اكن أو مسمواع ،زمانا اكن أو ماكنا ،وأضيفت إىل َّ
• من تطري َ :ف َع َل ِّ
الطري؛ ألن اغلب التشاؤم عند العرب
ّ
َّ
بالطري؛ فع ِلقت به.
ُ َ
َ
ِّ
ت الطرية ِمن أجله.
• أو تطري هل  :أي ف ِعل ِ
• أو تكهن  :أيَ :
ْ
فعل الكهانة .ويه ِحرفة الاكهن ،وهو من يديع معرفة الغيب.
ُ َ
َ
• أو تكهن هل  :أي :ف ِعلت الكهانة من أجله.
• أو سحر  :أيَ :
فعل السحر .وهو استخدام الشياطني ،واالستعانة بها؛ حلصول أمر ،بواسطة اتلقرب ذللك الشيطان بِشء من أنواع العبادة.
ُ
ِّ ْ
السحر من أجله.
• أو سحر هل  :أي :ف ِعل

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

حتريم اداعء علم الغيب؛ ألنه ينايف اتلوحيد.
حتريم تصديق من يفعل ذلك بكهانة أو غريها؛ ألنه كفر.
كهان وحنوهم ،ووجوب االبتعاد عنهم ،وعن علومهم.
وجوب تكذيب ال
ُْ
وجوب اتلمسك بما أن ِزل ىلع الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،وطرح ما خالفه.
حتريم الطرية والسحر والكهانة.
حتريم طلب فعل هذه اثلالثة.
أن القرآن مزنل غري خملوق.
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املصادر واملراجع:

مسند الزبار املنشور باسم ابلحر الزخار :أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق العتيك املعروف بالزبار ،املحقق :حمفوظ الرمحن زين اهلل( ،حقق
األجزاء من  1إىل  )9واعدل بن سعد (حقق األجزاء من  10إىل  )17وصربي عبد اخلالق الشافيع (حقق اجلزء  )18انلارش :مكتبة العلوم واحلكم -
املدينة املنورة لطبعة :األوىل( ،بدأت 1988م ،وانتهت 2009م).
املعجم األوسط سليمان بن أمحد بن أيوب اللخيم الشايم أبو القاسم الطرباين ،املحقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ،عبد املحسن بن إبراهيم
احلسيين انلارش :دار احلرمني  -القاهرة.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها :حممد نارص ادلين األبلاين مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل ملكتبة
املعارف.
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد -حممد بن صالح بن حممد العثيمني -دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اثلانية ،حمرم 1424ه.
اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،ثم ُطبعت دار اتلوحيد الطبعة :األوىل 1424 ،ـه-
2003م
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.

الرقم املوحد)5981( :
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َ َ َّ
يللة أرسي يب مررت ىلع جربيل يف املأل األىلع اكحللس ابلايل من خشية اهلل -ع َّز وجل-

َ ُْ
ُ
رس َي يب مررت ىلع جربيل يف
احلديث :عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يللة أ ِ
ْ
ََ
َ
حلل ِس ابلايل ِمن خشي ِة اهلل -عز وجل.»-
المأل األىلع اك ِ

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث ذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه ملا ُعرج به يللة اإلرساء واملعراج َم َّر ىلع جربيل وهو مع املالئكة
املقربني ،فرأى جربيل اكثلوب القديم الرقيق من شدة خوفه من اهلل -عز وجل ،-وهذا يدل ىلع فضل علم جربيل -عليه

السالم -باهلل -تعاىل ،-ألن من اكن باهلل أعلم اكن أكرث خشية هل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإلرساء  -الرقاق.
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابن أيب اعصم والطرباين.
مصدر منت احلديث :السنة البن أيب اعصم.

معاين املفردات:
• املأل االىلع  :املالئكة املقربون.
• احلِلس  :كساء رقيق يوضع ىلع ظهر ابلعري.
• ابلايل  :القديم املتمزق.
• خشية  :خوف.
فوائد احلديث:

 .1اإليمان حبادثة اإلرساء واملعراج للنيب -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .2اإليمان باملالئكة ،وأن جربيل أفضلهم.
 .3شدة خوف املالئكة من اهلل -عز وجل ،-مع أنهم ال يعصون اهلل ما أمرهم.
 .4ينبيغ للمسلم أن يقتدي باملالئكة يف خوفهم من اهلل -عز وجل.-

املصادر واملراجع:

 انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح. تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية. املعجم األوسط ،لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخيم الشايم الطرباين ،املحقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد  ،عبد املحسن بن إبراهيماحلسيين ،انلارش :دار احلرمني  -القاهرة.
 السنة ،البن أيب اعصم ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم  -بريوت ،الطبعة :األوىل1400 ،ه.رش ُح اجلَامع َّ
الصغري ،حممد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين ثم الصنعاين ،املعروف باألمري ،املحقق :دَّ .
نوير َ ْ
 َّاتل ُ
حممد إسحاق
ِ
ِ ِ
َّ
حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
 -املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي ،أبو العباس ،املكتبة العلمية  -بريوت.

الرقم املوحد)10422( :
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َّ ُ
َّ
ََُ
َ َ
َّ ُ َ َ
َ
لِئ أنا حيِيت حىت آكل تم َرايت هذه إنها حلياة طويلة ،ف َرَم بما اكن معه من اتلَّمر ،ثم قاتلهم حىت قتِل
ِ
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :انطلق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه حىت سبقوا املرشكني إىل
بدر ،وجاء املرشكون ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يقدمن أحد منكم إىل يشء حىت أكون أنا دونه»،

فدنا املرشكون ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-قوموا إىل جنة عرضها السماوات واألرض» قال :يقول عمري

بن احلمام األنصاري -ريض اهلل عنه :-يا رسول اهلل ،جنة عرضها السماوات واألرض؟ قال« :نعم» قال :بخ بخ ؟ فقال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما حيملك ىلع قولك بخ بخ؟» قال :ال واهلل يا رسول اهلل إال رجاء أن أكون من أهلها،

قال« :فإنك من أهلها» فأخرج تمرات من قرنه ،فجعل يأكل منهن ،ثم قال :لنئ أنا حييت حىت آكل تمرايت هذه إنها
حلياة طويلة ،فرِم بما اكن معه من اتلمر ،ثم قاتلهم حىت قتل.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب أنس -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خرج مع أصحابه من املدينة يلالقوا قافلة أيب سفيان اليت جاء
بها من الشام يريد بها مكة ولم خيرجوا لقتال ولكن اهلل مجع بينهم وبني عدوهم من غري ِميعاد وهلذا ختلف عن هذه املعركة
ً
كثري من الصحابة ولم يعاتب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أحدا منهم.
ثم انطلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فزنلوا ً
بدرا قبل أن يزنل به كفار قريش ،وأخذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -موضعه
َّ ُ
َ
ُ
منه ،ثم جاء كفار قريش فقال -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال َي ْق َ
حىت أكون أنا ُدونه".
منكم إىل يشء
دم َّن أحد

واملعىن :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ينهاهم عن اتلقدم إىل يشء حىت يكون هو -عليه الصالة والسالم -أقرب إيله

منهم؛ ئلال يفوت يشء من املصالح اليت ال يعلمونها.
ُ
َّ
َ
َ
َّ
ثم قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-ق ُوموا إىل َجن ٍة َع ْر ُضها السماوات واألرض" أي :سارعوا وال تتأخروا عن بذل أرواحكم يف
َّ
ُ
عرضها السماوات واألرض ،وهذا من باب ترغيبهم وحتفزيهم لقتال الكفار.
سبيل اهلل ،فإن اعقبة ذلك َجنة
ُ
ري بن احلُ َمامِ األنصاري -ريض اهلل عنه :-يا رسول اهللَ ،ج َّنة َع ْر ُض َها َّ
قال :يقول ُع َم ْ ُ
ماوات واألرض؟ قال" :نعم" قال :بَ ٍخ بَ ٍخ؟
الس
ومعىن ذلك تفخيم األمر وتعظيمه.
َْ ُ َ
َ
َ
فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم " :-ما حي ِملك ىلع قولك ب ٍخ ب ٍخ؟" أي :ما هو ابلاعث اذلي جعلك تقول هذه اللكمة ،هل
هو اخلوف؟

ْ
َّ
قال :ال واهلل يا رسول اهلل إال َر َجاء أن أكون من أه ِلها .يعين اذلي جعلين أقول هذه اللكمة؛ طميع يف دخول اجلَنة.
َّ
َّ
قال" :فإنك من أه ِلها" وهذا من تبشري انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه باجلنة تلحفزيهم وبذل الوسع يف العمل.
ثم ملا سمع ُع َم ْ ُ
ري بن احل ُ َمامِ -ريض اهلل عنه -ما سمعه من البشارة من الصادق املصدوق اذلي ال ينطق عن اهلوى ،أخرج
َ
ََْ
"لنئ
تمرات من ق َرنه ،وهو ما يوضع فيه الطعام اعدة ويأخذه املجاهد ثم جعل يأكل ثم استطال احلياة -ريض اهلل عنه -وقالِ :
َّ ُ
آكل َت َم َرايت هذه إنَّها حلياة طويلة"َ ،ف َر َِم بما اكن معه من َّ
اتلمر ،ثم تقدم فقاتل وقتل -ريض اهلل عنه.-
أنا َح ِييت حىت

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
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َ
ْ
بَدر  :أي غزوة بدر.
َ
ْ
َ
ُ
ال يق َ
دم َّن أحد منكم إىل يشء  :أي قدامه متقدما يف ذلك الِشء؛ ئلال يفوت يشء من املصالح اليت ال تعلمونها.
ُ َ
دونه  :أقرب منه إيله.
ْ
ُ
بَ ٍخ بَ ٍخ  :لكمة تطلق َتلف ِخيم األمر ،وتعظيمه يف اخلري.
ْ
ُ
ُ
َ
َ
الق َرنَ :ج ْعبَة من جدل ت َشق وجيعل فيها َّ
انلبل.
ق َرنِه :
ِ

•
•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

ً

الرتغيب يف اجلهاد واستثارة همم املقاتلني بذكر أوصاف اجلنة.
ُ
َّ
ما يفعله اإليمان يف َع َزائم املؤمنني من ُح ِّ
ب اتلضحية ،واإلقدام ىلع الشهادة ،واستعجال املوت حبا يف األجر واثلواب.
ينبيغ ىلع قائد جيش املسلمني السبق إىل املراكز احليوية يلحرم العدو من استغالهلا واإلفادة منها ،وذللك سبق املسلمون بقيادة رسول اهلل -
ْ
صىل اهلل عليه وسلم -إىل ماء بَدر ،فحرموا املرشكني من عنرص هام يف املعركة.
األمري أو القائد يكون أمام اجليش تلحريضهم ىلع القتال.
حرص الصحابة ىلع اخلري و التسابق إيله.
جواز ادلخول يف صفوف الكفار واتلعرض للشهادة.
امتثال الصحابة ألمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
َّ
أن املبَرشين باجلنة غري حمصورين يف عرشة فقط.

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 ابلايق ،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)3915( :
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َ ْ َْ َْ َُ َ ْ
ُ ُ ْ ً ْ َ ْ َّ َ َّ َ ُ
ُ َ َّ ُ َ َّ ً َ ْ ُ
ُ
َ
ُ
َّ
ار
ما مِن عب ٍد يشهد أن ال هلإ إال اهلل ،وأن حممدا عبده ورسوهل ِصدقا مِن قلبِ ِه إال حرمه اهلل ىلع انل ِ

َّ ْ
الرح ِل ،قال« :يا معاذ» قال:
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومعاذ رديفه ىلع
َّ ْ َ
َ َْْ َ
َ ْ َ
َ ْ َْ َ
ْ َ
هلل
َّبليك يا رسول اهلل وسعديك ،قال« :يا معاذ» قالَّ :بليك يا رسول اهلل وسعديك ،قال« :يا معاذ» قال :بليك يا رسول ا ِ
َّ
ًْ
َ َْ َ
َ َّ
وسعديْك ،ثالثا ،قال« :ما من عبد يشهد أن ال هلإ إال اهلل ،وأن حممدا عبده ورسوهل ِصدقا من قلبه إال حرمه اهلل ىلع
َ َ ُّ
ً
ُ ْ
خرب بها انلاس فَيَ ْستَبْ ُ
رشوا؟ قال« :إِذا يتلكوا» فأخرب بها معاذ عند موته تأث ًما.
ِ
انلار» قال :يا رسول اهلل ،أفال أ ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
راكبا وراء انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-يا معاذ؛ فقال :بليك
اكن معاذ -ريض اهلل عنه-
يا رسول وسعديك أي إجابة بعد إجابة ،وطاعة لك( ،وسعديك) ساعدت طاعتك مساعدة لك بعد مساعدة  ،ثم قال :يا

معاذ؛ فقال :بليك يا رسول وسعديك ،ثم قال :يا معاذ؛ فقال :بليك يا رسول وسعديك ،قال :ما من عبد يشهد أن ال هلإ إال اهلل
وأن حممد عبده ورسوهل ،صادقا من قلبه ال يقوهلا بلسانه فقط؛ إال حرمه اهلل ىلع اخللود يف انلار؛ فقال معاذ :يا رسول اهلل أال
أخرب انلاس ألدخل الرسور عليهم؛ فقال صىل اهلل عليه وسلم :ال ئلال يعتمدوا ىلع ذلك ويرتكوا العمل ،فأخرب بها معاذ يف

آخر حياته خمافة من إثم كتمان العلم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد الربوبية
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اتلوحيد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املناقب  -اإلخالص.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• رديفه  :خلفه.
• الرحل  :ما يوضع ىلع ظهر ابلعري للركوب.
• بليك  :أي :إجابة بعد إجابة.
• وسعديك  :أي :مساعدة يف طاعتك بعد مساعدة.
ً
ً
• صدقا  :أي :صادقا يف ذلك.
• يتلكوا  :يعتمدوا ىلع ذلك ويرتكوا العمل.
• تأثما  :خوفا من اإلثم.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

جواز ترك اتلحديث حبديث إذا اكن يرتتب عليه حمظور ،أو قعود عما هو أفضل.
جواز اإلرداف ىلع ادلابة برشط عدم اإلرضار بها.
بيان مزنلة معاذ عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحبه هل.
جواز االستفسار عما يرتدد يف نفس السائل.
ً
من رشوط شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل أن يكون قائلها صادقا غري شاك وال منافق.
أهل اتلوحيد ال خيدلون يف نار جهنم ،وإن دخلوها بسبب ذنوبهم؛ أخرجوا منها بعد أن يطهروا .
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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 ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة باحثني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،إرشاف محد العمار  ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)10098( :
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ْ َ َ ُْ ُ ْ ََ َ
َ ُ َ َ
َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ِّ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ
اجلس ِد
اجلس ِد إذا اشتَك مِنه عض ٌو تداىع هل سائ ِر
مثل المؤ ِمنِني يف توادهِم وتراْح ِِهم وتعاط ِف ِهم ،مثل
َّ
بالس َهر ُ
واحل َّّم
ِ

َُ
ً َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ِّ ْ َ َ ُ ْ َ
وت َع ُ
اط ِف ِه ْمَ ،مثل اجل َ َس ِد
امح ِهم
احلديث :عن انلعمان بن بشري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :مثل المؤ ِم ِنني يف تواد ِهم وتر ِ
ْ َ َ ُْ ُ ْ ٌ ََ َ
اَع هل َسائ ُر اجلَ َسد َّ
بالس َه ِر واحل ُ َّىم».
إذا اشتىك ِمنه عضو تد
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

مثل املؤمنني يف رمحة بعضهم بلعض ،وتواصلهم ،وتعاونهم ،كمثل اجلسد بالنسبة إىل مجيع أعضائه ،إذا تألم منه يشء داع

بقية أعضائه إىل املشاركة يف األلم وما ينتج عنه من عدم انلوم واحلرارة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > اإلسالم
راوي احلديث :انلعمان بن بشري-ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

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

ترامحهم  :املراد :رمحة املؤمنني بعضهم ً
بعضا؛ وذلك باتلعاون ىلع اخلري والرب واتلقوى.
توادهم  :اتلوادد :اتلواصل اجلالب للمحبة.
تعاطفهم  :اتلعاطف :اتلعاون.
اشتىك  :تألم مما به من مرض.
عضو  :جزء من جمموع اجلسد اكيلد والرجل واألذن.
بعضه ً
تداَع  :أي :داع ُ
بعضا إىل املشاركة يف األلم.
السهر  :عدم انلوم بالليل.
احلىم  :حرارة غريبة تشتعل يف القلب فتنبث منه يف مجيع ابلدن.

 .1املجتمع اإلساليم وحدة متاكملة يف الرمحة واتلواصل واتلعاون.
 .2ينبيغ تعظيم حقوق املسلمني واحلض ىلع تعاونهم ومالطفة بعضهم بعضا.

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.
كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت..

الرقم املوحد)4969( :
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ُّ
َّ
َ ْ َْ َ َ ُ ْ
َ
َ
َ َّ ُ
من أنظر مع ِرسا ،أو وضع هل ،أظله اهلل يوم القيامة َتت ظِ ل عرشه يوم ال ظِ ل إال ظِ له

ْ
َْ َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن أنظ َر ُمع ِرسا ،أو وضع هل،
ُّ
َّ
َ َّ ُ
أظله اهلل يوم القيامة حتت ِظل عرشه يوم ال ِظل إال ِظله».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب أبو هريرة أن انليب عليه الصالة والسالم قال:
ً
ً
ً
(من أنظر معرسا) أي أمهل مديونا فقريا ،فاإلنظار اتلأخري املرتقب ُنازه.

قوهل( :أو وضع عنه) أي حط عنه من دينه ،ويف رواية أيب نعيم (أو وهب هل).

فاجلزاء( :أظله اهلل يوم القيامة حتت ظل عرشه) أظله يف ظل عرشه حقيقة أو أدخله اجلنة؛ فوقاه اهلل من حر يوم القيامة.
ُ
نظر ذلك ألنه آثر املديون ىلع نفسه وأراحه فأراحه
وهذا اجلزاء حيصل( :يوم ال ظل إال ظله) أي ظل اهلل ،وإنما استحق الم ِ
اهلل واجلزاء من جنس العمل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وادلاريم وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:
ََْ َ ُ ْ ً ْ
َ
• أنظر مع ِرسا  :أمهل وأخر.
ً
• َ
وضع هل َ :ح َّط عنه من أصل ادلين شيئا.
َّ
َ
أظل ُه اهلل َ :محاه اهلل من َح ِّر الشمس اليت تدنو من رؤوس العباد ،حىت يُلجمهم َ
العرق يوم القيامة.
•
ِ
ِ
• عرشه  :العرش هو املخلوق العظيم اذلي استوى عليه الرمحن وال يقدر قدره إال اهلل -عز وجل.-

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

َ
القرض احلَسن ومعاملة َ
الم ِدين بلطف و ِلني.
استحباب
إنظار املعرس أو الوضع عنه دينه لكه أو بعضه من اخلصال املوجبة للظالل حتت عرش الرمحن يوم ال ظل إال ظله.
فضل ادلائن املتسامح وما يناهل من عظيم األجر يف اآلخرة.
فضل اتليسري ىلع عباد اهلل -تعاىل.-
جواز اتلعامل َّ
بادلين.
ِّ
َ
صحة تربع الوكيل إذا اكن بإذن املولك.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر  ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،ط 1428 ،1ه.
رياض الصاحلني ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،ط1428 ،4ه.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،
ه.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي  ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى  ،مرص1356 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4186( :
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َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ِّ َ َ َ ْ َ َّ
من ْحل علينا السالح فليس مِنا

الس َ
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :م ْن َ َ
مح َل َعلَيْنَا ِّ
الح
ََْ
َّ
فلي َس ِمنا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن املؤمنني إخوة ،يتألم بعضهم أللم بعضهم اآلخر ويفرح لفرحه ،وأن لكمتهم واحدة فهم

يد ىلع من اعداهم.

فيلزمهم االجتماع والطاعة إلمامهم ،وإاعنته ىلع من بىغ وخرج عليه؛ ألن هذا اخلارج شق عصا املسلمني ،ومحل عليهم

السالح ،وأخافهم فيجب قتاهل ،حىت يرجع ويفئ إىل أمر اهلل -تعاىل-؛ ألن اخلارج عليهم وابلايغ عليهم ،ليس يف قلبه ،هلم

الرمحة اإلنسانية ،وال املحبة اإلسالمية ،فهو خارج عن سبيلهم فليس منهم ،فيجب قتاهل وتأديبه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الفسق
الفقه وأصوهل > احلدود > حد قطاع الطريق
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
ً
• من محل علينا السالح  :املقصود به من محل السالح؛ لقتال املسلمني أو إلرهاربهم :إما متأثرا بمنهج تكفريي ،أو منترصا دلعوة عصبية أو
ً
ً
حزبية ،أو منقادا ألمر جيعله قاصدا قتل أخيه ،أما إن محل السالح بأمر إمامه؛ لقتال اخلارجني عليه ،أو املناوئني هل بدون حق ،فهذا ال يكون
ً
حامال للسالح ىلع املسلمني ،وإنما هو حامل للسالح من أجلهم.

فوائد احلديث:

 .1حتريم اخلروج ىلع األئمة ،وهم احلاكم ،ولو حصل منهم بعض املنكر ،ما لم يصل إىل الكفر ،فإن ما يرتتب ىلع اخلروج عليهم من إزهاق
األرواح ،وقتل األبرياء ،وإخافة املسلمني ،وذهاب األمن ،واختالل ِانلظام ،أعظم من مفسدة بقائهم.
 .2إذا اكن اخلروج حمرما يف حق احلاكم اذلين يفعلون بعض املنكرات ،فكيف حبال املستقيمني العادلني؟.
 .3حتريم إخافة املسلمني بالسالح وغريه ،ولو ىلع وجه املزاح.

املصادر واملراجع:

 -1صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد
فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
 -2صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
 -3خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م.
 -4اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه.
 -5اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
 -6تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
 -7تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ه.
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َ ْ َ َ َ َ َ َّ
َ َُ َ ُُ ََ ُ ُ َ َ ُُ ََ
ُ ََََ َ َُُْ َ ْ ُ
حسابه ىلع اهللِ
ون اهللِ ،حرم ماهل ،ودمه ،و ِ
من قال :ال إِهل إِال اهلل ،وكفر بِما يعبد من د ِ

ً
َُ َ ُ
ََ
ُْ
ماهل ُ
ودمه
احلديث :عن طارق بن أشيم األشجيع مرفواع" :من قال ال هلإ إال اهلل ،وكف َر بما يعبَ ُد من دون اهلل حرم
وحسابُه ىلع اهلل".
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ُ
يبني َ -ص َّىل َّ ُ
اَّلل َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم -يف هذا احلديث أنه ال ُ
حيرم قتل اإلنسان وأخذ ماهل إال بمجموع أمرين:

األول :قول ال هلإ إال اهلل -تعاىل.-
ُّ
ُ
ً
ُ
اثلاين :الكفر بما يُعبد من دون اهلل -تعاىل ،-فإذا وجد هذان األمران وجب الكف عنه ظاهرا وتفويض باطنه إىل اهلل -

تعاىل ،-ما لم يأت بما يستحل دمه اكلردة أو ماهل كمنع الزاكة أو عرضه اكملماطلة يف دفع ادلين.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :طارق بن أشيم األشجيع وادل أيب مالك سعد -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :اتلوحيد.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

حرم ماهل ودمه ُ :منع أخذ ماهل وقتله بناء ىلع ما ظهر منه.
َّ
َ
حساب من تلفظ بهذه اللكمة ،فيجازيه ىلع حسب نيته واعتقاده.
وحسابه ىلع اهلل  :أي أن اهلل -تعاىل -هو اذلي يتوىل
من قال ال هلإ إال اهلل  :نطق بها وعرف معناها وعمل بمقتضاها.
وكفر بما يعبد من دون اهلل  :أنكر لك معبود سوى اهلل بقلبه ولسانه.

.1
.2
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أن معىن :ال هلإ إال اهلل هو الكفر بما يعبد من دون اهلل من األصنام والقبور وغريها.
أن جمرد اتللفظ بال هلإ إال اهلل مع عدم الكفر بما يُعبد من دون اهلل ال ِّ
حيرم ادلم واملال ولو َ
عرف معناها وعمل به ،ما لم يضف إىل ذلك
الكفر بما يعبد من دون اهلل.
ً
أن من أىت باتلوحيد والزتم رشائعه ظاهرا وجب الكف عنه حىت يتبني منه ما خيالف ذلك.
وجوب الكف عن الاكفر إذا دخل يف اإلسالم ،ولو يف حال القتال حىت يعلم منه خالف ذلك.
أن اإلنسان قد يقول :ال هلإ إال اهلل وال يكفر بما يُعبد من دونه.
أن احلكم يف ادلنيا ىلع الظاهر ،وأما يف اآلخرة فعىل انليات واملقاصد.
حرمة مال املسلم ودمه إال حبق.
فضيلة اإلسالم حيث يعصم دم معتنقه وماهل.
حتريم أخذ مال املسلم إال ما وجب يف أصل الرشع اكلزاكة ،أو تغريمه ما أتلف.

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 ،ـه2003-م.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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َ ََْ َ
َُ َْ ٌََ َ
َ ُ َ َ
ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ ْ ُ
َ ْ َ َ ْ
ْ
ْ
ٌ
خي ِه ،مِن عِر ِض ِه أو مِن يش ٍء ،فليتحلله مِنه ايلوم قبل أن ال يكون دِينار وال
من اكنت عِنده مظلمة ِأل ِ
ْ َ
دِره ٌم

َ ْ َ ٌ َ
ً
ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ
َ َ ْ
حلله
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :م ْن اكنت ِعند ُه َمظل َمة ِأل ِخي ِهِ ،م ْن ِع ْر ِض ِه أو ِمن يشءٍ ،فليت
َ ََْ َ
ْ َ َ
َ ٌ
َ
َ ٌَ َ ٌ ُ َ ُْ َ ْ َ ْ ََ َ َْ َ ُ
َ ُ َ َ
ُْ
ين ٌ
ك ْن َ ُ
هل َح َسنات
ار وال ِد ْره ٌم؛ ِإن اكن هل عمل صا ِلح أ ِخذ ِمنه بِقد ِر مظلم ِت ِه ،و ِإن لم ي
ايلوم قبل أن ال يكون ِد
ِمنه
َ ُ َ َْ
َ َ َ ْ َ ِّ َ
َ
ح ِمل َعلي ِه».
اح ِب ِه ف
ات ص ِ
أخذ ِمن سيئ ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ِّ
ِّ
يصور مظهرا من مظاهر العدالة االجتماعية اليت حيرص اإلسالم ىلع بثها بني صفوف أبنائه ،فقد أخرب أبو
هذا احلديث
هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:

(من اكنت هل مظلمة) أي :ما أخذه الظالم أو تعرض هل.

قوهل( :ألخيه) أي :يف ادلين.

وهذه اجلناية شاملة ألمور متعددة من:

( ِعرضه)  :بيان للمظلمة وهو جانبه اذلي يصونه من نفسه ونسبه وحسبه ويرفض أن ينتقص.
أو(يشء) أي :أمر آخر كأخذ ماهل أو املنع من االنتفاع به ،أو هو تعميم بعد ختصيص.

فما عليه إال أن (يتحلله) أي :فليطب الظالم حل ما ذكر (منه) أي :من املظلوم

ومما يؤكد اتلعجيل قوهل( :ايلوم) أي :يف أيام ادلنيا ملقابلته بقوهل( :قبل أن ال يكون) أي :ال يوجد (دينار وال درهم)  :وهو

تعبري عن يوم القيامة ويف اتلعبري به تنبيه ىلع أنه جيب عليه أن يتحلل منه ،ولو بذل ادلينار وادلرهم يف بذل مظلمته ،ألن

أخذ ادلينار وادلرهم ايلوم ىلع اتلحلل أهون من أخذ احلسنات أو وضع السيئات ىلع تقدير عدم اتلحلل كما أشار إيله بقوهل:
(إن اكن هل عمل صالح) أي :بأن يكون مؤمنا ظاملا غري معفو من مظلومه ،فانلتيجة:
ُ
(أ ِخذ) :أي :عمله الصالح (منه) أي :من صاحبه الظالم ىلع غريه ،وحيصل هذا األخذ واالقتصاص:
(بقدر مظلمته)  :ومعرفة مقدار الطاعة واملعصية كمية وكيفية مفوض علمها إىل اهلل سبحانه ،هذا ،
وأما إن اكن اجلاين من املفلسني يوم احلساب ،فقد قال فيه عليه الصالة والسالم:

(وإن لم تكن) أي :لم توجد (هل حسنات) أي :باقية أو مطلقا ،فإنه سيحاسب حسابا يثقل اكهله ويزيد يف عذابه:
(أخذ من سيئات صاحبه) أي :املظلوم ُ
(فح ِمل عليه)  :أي :فوضع ىلع الظالم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مظلمة  :حق ظلمه فيه ماديا اكن أو معنويا.
• عرضه  :ال ِعرض :موضع املدح واذلم من اإلنسان.
• فليتحلله  :أي :يطلب براءة ذمته منه إما بأدائه وإما بعفوه.

فوائد احلديث:

 .1احلرص ىلع ابلعد عن الظلم واالعتداء.
 .2احلث ىلع املبادرة السترباء اذلمة مما علق بها من حقوق.
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األعمال الصاحلة يفسدها ويذهب ثمرتها ظلم انلاس وإيذاؤهم.
حقوق العباد ال يغفرها اهلل إال بإرجاعها إىل أهلها.
ادلينار وادلرهم هما وسيلة جللب املنافع يف ادلنيا ،أما يف يوم القيامة؛ فاحلسنات والسيئات.
ُ
احلسنات والسيئات توزن يوم القيامة بقدر املظالم.

املصادر واملراجع:

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.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1422 ،ه.
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َ
من ردته الطرية عن حاجته فقد أرشك ،قالوا :فما كفارة ذلك؟ قال :أن تقول :امهلل ال خري إال خريك ،وال
طري إال طريك ،وال هلإ غريك

احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -ريض اهلل عنه -مرفواعًَ :
"من ردته ِّ
الط َ َ
رية عن حاجته فقد أرشك ،قالوا:
َ َْ
ري إ َّال َط ْ ُ
ري َك وال هلإ غريك".
فما كفارة ذلك؟ قال :أن تقول :امهلل ال خري إال خريك ،وال ط ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أن من منعه التشاؤم عن امليض فيما يعزتم فإنه قد أىت ً
نواع من

الرشك ،وملا سأهل الصحابة عن كفارة هذا اإلثم الكبري أرشدهم إىل هذه العبارات الكريمة يف احلديث اليت تتضمن تفويض

األمر إىل اهلل -تعاىل -ونيف القدرة عمن سواه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الرشك
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األذاكر.
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• كفارة ذلك  :يغفر إثم ما يقع من الطرية.
• ال هلإ غريك  :ال معبود ٍّ
حبق سواك.
• ردته  :منعته.
• الطرية  :يه التشاؤم بما يسمع أو يرى.
• عن حاجته  :أي غرضه اذلي عزم عليه.
• فقد أرشك  :أي أىت رشاك حيث اعتقد أن ملا تطري به تأثريا يف اخلري والرش.
• ال خري إال خريك  :أي ال يرىج اخلري إال منك دون من سواك.
• وال طري إال طريك  :أي أن الطري ملكك وخملوقك ال يأيت خبري وال يدفع رشا.
فوائد احلديث:
 .1إثبات رشك من ردته الطرية عن حاجته.
 .2قبول توبة املرشك.
 .3اإلرشاد إىل ما يقوهل من وقع يف اتلطري.
 .4أن اخلري والرش مقدر من اهلل -تعاىل.-

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  1422ـه2001 -م.
 -4اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م.
 -5اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه.
 -6مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة
الرسالة-الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
 -7السلسلة الصحيحة ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل.
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ً
َ َ َ
عمال ليس عليه ُ
أمرنا فهو َرد
من ع ِمل
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس
ً
َ
ٌّ
عمال ليس عليه ُ
أمرنا فهو َرد".
منه فهو رد " ويف رواية " َمن َع ِمل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

لك عمل أو قول لم يوافق الرشيعة يف وجوهها اكفة؛ حبيث لم تدل عليه أدتلها وقواعدها فهو مردود ىلع صاحبه غري مقبول

منه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > ابلدعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العبادات  -األعياد.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
• أحدث  :أنشأ واخرتع.
• أمرنا  :ديننا.
• هذا  :إشارة جلالتله ومزيد رفعته وتعظيمه.
• ما ليس منه  :من ادلين ،بأن ال يشهد هل يشء من أدلة الرشع وقواعده العامة.
• فهو  :أي هذا األمر املحدث.
• رد  :مردود غري مقبول ،أي :باطل
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

حكم احلاكم ال يغري ما يف باطن األمر ،لقوهل (ليس عليه أمرنا) واملراد به ادلين.
ادلين مبناه ىلع الرشع.
لك ابلدع االعتقادية والعملية باطلة ،كبدعة اتلعطيل واإلرجاء ونيف القدر واتلكفري باذلنوب والعبادات ابلدعية.
أن ادلين ليس بالرأي واالستحسان.
اإلشارة إىل كمال ادلين.
رد لك حمدثة يف ادلين ال توافق الرشع ،ويف الرواية اثلانية اتلرصيح برتك لك حمدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إيلها.
إبطال مجيع العقود املنيه عنها ،وعدم وجود ثمراتها املرتتبة عليها.
انليه يقتيض الفساد ،ألن املنهيات لكها ليست من أمر ادلين فيجب ردها.

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.الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض.رشح األربعني انلووية ،للشيخ صالح آل الشيخ ،دار احلجاز ،الطبعة :اثلانية1433 ،ه.األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس.صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َ ْ ُ َ ِّ
ُ
م ُروا أبا بكر فليصل بانلاس
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :ملا اشتد برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وجعه ،قيل هل يف الصالة،
ِّ
فقال« :مروا أبا بكر فليُ َصل بانلاس» فقالت اعئشة -ريض اهلل عنها :-إن أبا بكر رجل رقيق ،إذا قرأ القرآن غلبه
ِّ
ابلاكء ،فقالُ « :م ُروه فليُ َصل».
ُْ
مع انلاس من ابلاكء.
ويف رواية عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :قلت :إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يس ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ملا اشتد الوجع برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لم يتمكن من إمامة انلاس أمر من عنده أن يأمر أبا بكر -ريض اهلل

عنه -باإلمامة ،واكن كثري ابلاكء عند قراءة القرآن ،فاعتذرت اعئشة -ريض اهلل عنها -بذلك لكن يف حديث ابلاب أنه لم

يكن بكاؤه من قراءة القرآن مقصودها األول ،بل اكن مرادها األول خشية أن يتشاءم انلاس من أبيها ،فأظهرت -ريض

اهلل عنها -خالف ما ترسه يف باطنها.

فيف رواية يف مسلم" :قالت :واهلل ،ما يب إال كراهية أن يتشاءم انلاس ،بأول من يقوم يف مقام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

" ،قالت :فراجعته مرتني أو ثالثا ،فقال" :يلصل بانلاس أبو بكر فإنكن صواحب يوسف" واملراد "بصواحب يوسف" إنهن

مثل صواحب يوسف يف إظهار خالف ما يف ابلاطن ،وهذا اخلطاب وإن اكن بلفظ اجلمع فاملراد به واحدة يه اعئشة فقط كما

أن املراد بصواحب يوسف :زيلخا فقط كذا قال احلافظ ويه زوجة عزيز مرص آنذاك.

ووجه املشابهة بينهما يف ذلك أن زيلخا استدعت النسوة وأظهرت هلن اإلكرام بالضيافة ومرادها زيادة ىلع ذلك وهو أن

ينظرن إىل حسن يوسف ويعذرنها يف حمبته ،إن اعئشة أظهرت أن سبب إرادتها رصف اإلمامة عن أبيها كونه ال يسمع

املأمومني القراءة بلاكئه ومرادها زيادة وهو أن ال يتشاءم انلاس به ،كما رصحت بذلك يف بعض طرق احلديث فقالت" :وما
ً
محلين ىلع مراجعته إال أنه لم يقع يف قليب أن حيب انلاس بعده رجال قام مقامه".

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > درجات الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ْ َّ َ
َ ُ
اشتَد  :قوي وعظم.
قيل هل يف الصالة  :أي :من يقيمها بالقوم ويؤم بهم فيها.
رجل رقيق  :أي :رقيق قلبه.
ً
مقامك  :إماما بانلاس.

.1
.2
.3
.4
.5

فضيلة أيب بكر -ريض اهلل عنه -وما اكن عليه من خشية اهلل -عز وجل.-
استحباب رقة القلب وابلاكء عند تالوة القرآن.
ً
جواز أن ينيب اإلمام رجال يلصيل بانلاس.
فيه إشارة إىل أن أبا بكر ـريض اهلل عنه -هو اخلليفة من بعده -عليه الصالة والسالم.-
فيه ديلل ىلع أن ابلاكء ال يبطل الصالة.
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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 ابلخاري عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.نيل األوطار -حممد بن يلع الشواكين -حتقيق :عصام ادلين الصبابطي -دار احلديث ،مرص -الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م.
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ما السماوات السبع يف الكريس إال كدراهم سبعة ألقيت يف ترس
احلديث :عن زيد بن أسلم -رمحه اهلل عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :ما السماوات السبع يف الكريس إال
ُ
كدراهم سبعة ألقيت يف ت ْر ٍس".

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َ
يف هذا احلديث إخبار عن عظمة الكريس والعرش ،وأن السماوات السبع ىلع ِسعتها وكثافتها ،وتباعد ما بينها بالنسبة لسعة
الكريس ،كسبعة دراهم ُوضعت يف ماكن واسع ،فماذا تشغل منه؟! إنها ال تشغل منه إال ِّ ً
ً
يسريا.
حزيا
ٍ
ٍ
مع مالحظة ضعف احلديث ،ولكن ال شك يف عظمة الكريس والعرش.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد الربوبية
راوي احلديث :زيد بن أسلم -رمحه اهلل-
اتلخريج :رواه الطربي.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ُ
ِّ
ُ
• ت ْرس  :بضم اتلاء :األرض املستديرة املتسعة ،والرتس أيضا صفحة فوالذ حتمل التقاء السيف واملراد هنا املعىن األول.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن الكريس أكرب من السماوات ،وأن العرش أكرب من الكريس.
عظمة اهلل وكمال قدرته.
أن العرش ُ
غري الكريس.
ّ
ُ
الرد ىلع من فرس الكريس بالملك أو العلم.
إثبات الكريس والعرش هلل عز وجل ،وأن الك منهما جسم خملوق.
رضب األمثال يف اتلعليم من األسايلب انلبوية.

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
تفسري ابن جرير الطربي ،انلارش :دار هجر للطباعة والنرش واتلوزيع واإلعالن ،الطبعة :األوىل  1422 ،ـه 2001 -م
سلسلة األحاديث الضعيفة لألبلاين  ،مكتبة املعارف  ،الطبعة األوىل 1425ه
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ما السماوات السبع واألرضون السبع يف كف الرْحن إال كخردلة يف يد أحدكم

َ ِّ
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال" :ما السماوات السبع واألرضون السبع يف كف الرمحن إال
َ َ ََ
كخ ْردل ٍة يف يد أحدكم".

درجة احلديث :نقل األبلاين تصحيحه عن ابن تيمية ولم يتعقبه.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا ابن عباس -ريض اهلل عنهما -يف هذا األثر أن نسبة السموات السبع واألرضني السبع مع عظمهن إىل كف الرمحن،
ََ
كنسبة اخل َ ْردل ِة الصغرية إىل كف أحدنا ،وذلك تشبيه للنسبة بالنسبة ،وليس تشبيها للكف بالكف؛ ألن اهلل ال يشبه صفاته
يشء كما ال يشبه ذاته يشء.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري(-واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه).
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه عبد اهلل بن اإلمام أمحد لكن بلفظ" :يف يد اهلل" وابن جرير الطربي واذلهيب.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ً
ٌ
ٌ
• كخردلة  :يه حبة صغرية جدا.

فوائد احلديث:

 .1أن األرضني سبع.
 .2إثبات الكف هلل -عزوجل -ىلع الوجه الالئق به سبحانه.

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  1422ـه2001 -م.
 -4اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م.
اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه.
-5
 -6جامع ابليان يف تأويل القرآن ،املؤلف :حممد بن جرير أبو جعفر الطربي ،املحقق :أمحد حممد شاكر ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل،
 1420ـه2000 -م.
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ما الكريس يف العرش إال كحلقة من حديد ألقيت بني ظهري فالة من األرض

ً
احلديث :عن أيب ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -مرفواع" :ما الكريس يف العرش إال كحلقة من حديد ألقيت بني ظهري
فالة من األرض".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب َ -ص َّىل َّ ُ
اَّلل َعلَيْه َو َسلَّ َم -يف حديث أيب ّ
ذر أن الكريس مع سعته وعظمته بالنسبة للعرش كحلقة حديد ُوضعت يف صحراء
ِ
واسعة من األرض؛ وهذا يدل ىلع عظمة خالقها وقدرته اتلامة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد الربوبية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :بدء اخللق.
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن أيب شيبة يف العرش ،واذلهيب يف العلو.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• فالة  :صحراء واسعة.
• الكريس  :موضع القدمني.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن الكريس أكرب من السماوات ،وأن العرش أكرب من الكريس.
عظمة اهلل وكمال قدرته.
أن العرش ُ
غري الكريس.
ّ
ُ
الرد ىلع من فرس الكريس بالملك أو العلم.
إثبات الكريس والعرش هلل -عز وجل ،-وأن الك منهما جسم خملوق.
رضب األمثال يف اتلعليم من أسايلب الرشيعة اإلسالمية.

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 1422ه2001 -م.
 -4اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م.
 -5اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه.
 -6رشح العقيدة الطحاوية ،املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت الطبعة :اثلانية1414 - ،ه.
 -7العرش وما روي فيه ،املؤلف :حممد بن عثمان ابن أيب شيبة العبيس ،حتقيق :حممد بن محد احلمود ،انلارش :مكتبة املعال – الكويت ،الطبعة
األوىل1406 ،ه.
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ُُ َُ
َُ َْ َ
َ َ َْ
ما أظن فالنا وفالنا يع ِرفان من دِيِننا شيئا

ُُ َُ
َُ َْ َ
احلديث :عن اعئشة-ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما أظن فالنا وفالنا يع ِرفان من
َ َ ْ
ِديِننا شي َئا».
َّ
قال الليث بن سعد أحد ُرواة هذا احلديث :هذان الرجالن اكنا من املنافقني.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َْ
خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أخربها :عن رجلني وأنهما ال يع ِرفان شيئا من دين اإلسالم؛
ُ
ألنهما اكنا يظهران اإلسالم ويبطنان الكفر.
َ
وذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هلذين الرجلني يف غيبتهما ليس من ال ِغيبة املنيه عنها ،بل من األمور اليت ال بد منها؛
ئلال يلتبس ظاهر حاهلما ىلع من جيهل أمرهما.
وقوهل ":ما أظن  ".الظن هنا :بمعىن ايلقني؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يعرف املنافقني حقيقة بإعالم اهلل هل بهم يف سورة

براءة ،وقال ابن عباس -ريض اهلل عنه":-كنا نسيم سورة براءة :الفاضحة ،قال ابن عباس -ريض اهلل عنه" :-ما زالت تزنل
ومنهم ومنهم حىت خشينا".

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > انلفاق
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يعرفان من ديننا شيئا  :أي ليسوا ىلع يشء من اإلسالم حقيقة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

جواز ِغيبَة أهل انلفاق ،حىت ال يلتبس ظاهر حاهلم ىلع من جيهل أمرهم.
بيان أن بعض الظن جائز.
جواز كشف حال من عرف بانلفاق.
َ
الظن املنيه عنه إنما هو ظ َّن السوء باملسلم السالم يف ِدينه وعرضه.
معرفة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املنافقني.

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 ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
رشح صحيح ابلخاري ،البن بطال ،حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم ،ط ،2مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض1423 ،ه.
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ما أبكي أن ال أكون أعلم أن ما عند اهلل -تعاىل -خري لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولكن
أبكي أن الويح قد انقطع من السماء ،فهيجتهما ىلع ابلاكء ،فجعال يبكيان معها

َ َ
ْ َ َ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال أبُو بَكر ِل ُع َمر-ريض اهلل عنهماَ -بعد َوفا ِة َر ُسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلمْ :-ان َطلق بنَا إ َىل أُ ِّم أَ َ
ور َها َك َما َاك َن َرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يَ ُز ُ
يم َن َ -ر ِيض اهلل عنها -نَ ُز ُ
ورها،
ِ ِ ِ
ََ ََْ
ََ َ َ
ْ
َ
َ َّ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
ُ
ٌ
َ
كيك؟ أما تعل ِمني أن ما ِعند اهلل خري لِرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟
فلما انتهيا إِيلها ،بكت ،فقاال لها :ما يب ِ
َ
ََ
َ َّ
َ
َ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ َ
َ َ َ َ َْ
َ ٌ َُ
بكي أن
كن أ ِ
كي أن ال أكون أعلم أن ما ِعند اهلل -تعاىل -خري لِرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ول ِ
فقالت :ما أب ِ
َ َْ َْ
َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ
ك َيان َم َع َها.
الويح قد انق َطع ِمن السماء؛ فهيجتهما ىلع
ابلاكء؛ فجعال يب ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن الصحابة -ريض اهلل عنهم -أحرص انلاس ىلع متابعة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف لك صغرية وكبرية ،حىت إنهم
يتتبعون ممشاه يف حياته ،وجملسه ،وموطئه ،ولك فعل علموا أنه فعله.
ِّ
وهذا احلديث يُ َؤكد ذلك ،وحييك قصة أيب بكر وعمر ،حيث زارا امرأة اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يزورها ،فزاراها من

أجل زيارة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إياها.

فلما جلسا عندها بكت ،فقاال هلا :ما يبكيك؟ أما تعلمني أن ما عند اهلل -سبحانه وتعاىل -خري لرسوهل؟ أي :خري هل من

ادلنيا.

فقالت :إين ال أبكي ذللك ولكن النقطاع الويح؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ملا مات انقطع الويح ،فال ويح بعد
ْ
ك ْم دينَ ُ
ت لَ ُ
ك ْم َوأَ ْت َم ْم ُ
{ايلَ ْو َم أَ ْك َملْ ُ
ت
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهلذا أكمل اهلل رشيعته قبل أن يتوىف ،فقال -تعاىل-
ِ
ك ُم ْاإل ْس َال َم د ً
يت لَ ُ
َعلَيْ ُ
ك ْم ن ْع َميت َو َرض ُ
ينا} ،فجعال يبكيان؛ ألنها ذكرتهما بما اكنا قد نسياه.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالكتب
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الصحابة  -اجلنائز.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أُم أَ َ
يم َن َ -ر ِيض اهلل عنها : -موالة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحاضنته وخادمته يف طفوتله.
َََ َْ
جت ُه َما  :أثارتهما ىلع ابلاكء.
• فهي

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

زيارة الصاحلني ،وزيارة من اكن صديقه يزوره.
جواز زيارة الصالح ملن هو دونه.
فضل أم أيمن -ريض اهلل عنها.-
تأيس الصحابة -ريض اهلل عنهم -برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف لك أمر.
جواز ابلاكء حزنا ىلع فِراق الصاحلني واألصحاب.
َْ
َََ
َّ
جواز ابلاكء حزنا ىلع فقد العلم واخلري اذلي اكن يتزنل بالويح ،فعند انقطاع الويح؛ اختلفت األهواء ،وشاع اتلنازع ،وحصلت الفنت
واملصائب.
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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.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة 1423 :ه.
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ٌ
ً
طعاما قط ً
خريا من أن يأكل من عمل يده ،وإن نيب اهلل داود -صىل اهلل عليه وسلم -اكن
ما أكل أحد
يأكل من عمل يده

ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اكن داود -عليه السالم -ال يأكل
إال من عمل يده».

وعن املقدام بن معد يكرب -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ما أكل أحد طعاما قط خريا

من أن يأكل من عمل يده ،وإن نيب اهلل داود -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يأكل من عمل يده».

درجة احلديث :صحيحان.

املعىن اإلمجايل:

ُ
خيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن داود عليه السالم اكن ال يأكل إال من عمل يده واكن عليه السالم ِح َر ِف ًّيا جييد صناعة
ُّ
ادل ُر ِ
وع وغريها من أآلت اجلهاد؛ فإذا اكن أنبياء اهلل صلوات اهلل وسالمه عليهم :يأكلون من عمل أيديهم ،من صناعة أو
ُ ُّ
زراعة أو ريع لألغنام أو غري ذلك من األعمال ،فمن دونهم من باب أوىل أن يعملوا يف تلك األعمال؛ يلَكفوا بها وجوههم
عن سؤال انلاس.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
َ
ْ
ْ
ال ِمق َدام بن َمع ِدي ك ِر َب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه :رواه ابلخاري.
حديث املقداد ريض اهلل عنه :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• قط  :ال غري.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

حث للمسلم ىلع العمل ،وأن يكون رزقه من كسب يده ،وثمرة جهده.
فضل العمل بايلد وإن ما يبارشه الشخص بنفسه مقدم ىلع ما يبارشه بغريه.
ُ
خ َّص داود باذلكر ،ألن اقتصاره يف أكله ىلع ما يعمله بيده لم يكن من احلاجة؛ ألنه اكن خليفة يف األرض كما قال اهلل تعاىل ،وإنما ابتىغ
األكل من طريق األفضل ،وهلذا أورده انليب صىل اهلل عليه وسلم يف مقام االحتجاج ،ألن ذكر الِشء بديلله أوقع يف انلفس.
َْ
َّ
اتلكسب ال يق َدح يف اتلولك.
االحرتاف للعمل ال يشغل عن ادلعوة ،وال يليه عن طلب العلم.

املصادر واملراجع:

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 :ه ،الطبعة الرابعة عرش  1407ه
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان ،تأيلف :عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1420 ،ه
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د /حممد إسحاق حممد إبراهيم  ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل،
 1432ه
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر ،رقمه وبوب أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت 1379 ،ه.
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ما توطن رجل مسلم املساجد للصالة واذلكر ،إال تبشبش اهلل هل ،كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم
عليهم

ٌ
َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ما َّ
ٌ
مسلم املساجد للصالة
توط َن رجل
َ
ُ
ِّ
َ ْ ُ
واذلكر ،إال تَبَ ْشبَ َش ُ
اهلل هل ،كما يتَبَشبَش أهل الغائب بغائبهم إذا ق ِد َم عليهم».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ِّ
املسلم اذلي يلزتم حضور املساجد للصالة واذلكر فيها ويداوم ىلع ذلك ،فإن اهلل -تعاىل -يتبشبش هل ،ويفرح به ،كما يفرح
أهل الغائب بقدوم اغئبهم ،وال جيوز تأويل صفة البشبشة إىل الرأفة أو الرمحة أو غريها ،بل جيب إثباتها صفة هلل تعاىل من
غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل ،هذا مع العلم أن البشبشة من لوازمها الرأفة والرمحة ،واهلل أعلم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
ِّ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -اذلكر.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه.

معاين املفردات:
• َّ
توطن  :الزتم حضورها.
• تبشبش  :فرح به وأقبل عليه.
فوائد احلديث:

 .1فيه تبشري ملزتم املساجد ومستوطنها.
 .2إثبات صفة البشبشة هلل -تعاىل ،-ويه تقارب صفة الفرح يف املعىن.

املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه 2001 -م.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص ،الطبعة :األوىل.
َّ
َّ
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين األمري الصنعاين ،املحقق :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم،
انلارش :مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل ،بريوت.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
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ما ُخ ِّ َ
ري عمار بني أمرين إال اختار أرشدهما

َّ
ُ َ
َ
احلديث :عن اعئشة قالت :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما خ ِّري ع َّمار بني أمرين إال اختار أرشدهما».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
خمريا بني أمرين إال اختار أصلحهما
يف احلديث بيان فضيلة الصحايب اجلليل عمار بن يارس -ريض اهلل عنهما -وأنه ما ُجعل

وأصوبهما وأقربهما إىل احلق.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:
• أرشدهما  :أصلحهما وأصوبهما وأقربهما إىل احلق.
فوائد احلديث:

 .1يف هذا احلديث ديلل ىلع أن الرشد مع يلع -ريض اهلل عنه -يف خالفته وأن معاوية أخطأ يف اجتهاده؛ ألن عمارا -ريض اهلل عنه -اكن مع يلع
يوم صفني حىت استشهد يف هذه احلرب.
 .2فيه منقبة عظيمة لعمار بن يارس -ريض اهلل عنه.-

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
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 ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل ،ملكتبة املعارف.
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ما رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يفدي رجال بعد سعد ،سمعته يقول :ارم فداك أيب وأيم

ً
ُ َ ِّ
ُ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يفدي رجال بعد سعد سمعتُه يقول:
رأيت
احلديث :عن يلع -ريض اهلل عنه -قال :ما
«ارم فداك أيب وأيم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ِّ
خيرب يلع -ريض اهلل عنه -أنه ما رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يُفدي رجال بعد سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه،-

حيث سمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول هل يف غزوة أحد :ارم الكفار بانلبال ،أفديك بأيب وأيم .أي :أقدم أبوي؛ يلكونا
َّ
فداء لك وتسلم ،وقد ثبت يف احلديث الصحيح أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فدى الزبري -ريض اهلل عنه -بأبويه يف غزوة
اخلندق ،وجيمع بينهما باحتمال أن يكون يلع -ريض اهلل عنه -لم يطلع ىلع ذلك ،أو مراده ذلك بقيد غزوة أحد.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد.
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ُ َ ِّ
• يفدي  :يقول هلُ :جعلت فداك.

فوائد احلديث:

 .1فيه من الفقه استحباب الريم.
ُ
 .2أبوا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكنا اكفرين؛ وذللك فدى ً
سعدا بهما ،ونيه عن االستغفار لوادلته.
 .3فيه فضيلة عظيمة لسعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه.-

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد القسطالين القتييب ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة  1323ه.
اإلفصاح عن معاين الصحاح ،حيىي بن هبرية اذلهيل الشيباين ،حتقيق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش1417 :ه.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن ،الرياض.
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ما رفعك يا أبا حذيم؟

ُ
َّ َ َ
َّ
ويصَ ،
َْ
إن َّ
حل ْذيَم :امجع يل َّ
أول
فج َمعهم ،فقال:
بين ،فإين أريد أن أ ِ
احلديث :عن حنظلة بن ِحذيم ،أن جده ح ِنيفة قال ِ
َّ
َ ْ
ُ َ ِّ
ُ ِّ
َ
َْ
ت ،إين
ما أويص أن يلَتِييم هذا اذلي يف حجري مائة من اإلبل ،اليت كنا نسميها يف اجلاهلية :المطيبة ،فقال ِحذيم :يا أب ِ
َ
ْ
ُ
َ ْ
ْ
رجعنا فيه ،قال :فبَيين وبينكم رسول اهلل -صىل اهلل عليه
سمعت بَنِيك يقولون :إنما ن ِق ُّر بهذا عند أبِينا ،فإذا مات
َْ َ
ُ
ََْ
فارتف َع حذيم ،وحنيفة ،وحنظلة معهم غالم ،وهو َر ِديف حلذيم ،فلما أتوا انليب -صىل اهلل
وسلم ،-فقال ِحذيمَ :ر ِضينا،
َّ
َ
َ
َ
ورضب بيده ىلع ف ِخذ
عليه وسلم ،-سلموا عليه ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما َرف َعك يا أبا حذيم؟» قال :هذا،
ُ
يت أن َي ْف َ
فأردت أن أويص ،وإين ُ
جأَين الك َرب ،أو ْ
حذيم ،فقال :إين َخش ُ
قلت :إن َّ
أول ما أويص أن يلتييم هذا اذلي
املوت،
ِ
ِ
ُ
َ
َ ْ
فغضب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-حىت رأَيناْ
ِّ
ِّ
ُ
َ
َ
يف حجري مائة من اإلبل ،كنا نسميها يف اجلاهلية :المطيبةِ ،
ً ََ
فجثا ىلع ركبتيه ،وقال« :ال ،ال ،ال الصدقة َخس ،وإال فعرش ،وإال فخمس عرشة ،وإال
الغضب يف وجهه ،واكن قاعدا
َُ
َّ
فعرشون ،وإال فخمس وعرشون ،وإال فثالثون ،وإال فخمس وثالثون ،فإن كرثت فأربعون»  ،قال :فودعوه ومع ايلتيم
َ
ْ
َ
عصا ،وهو يَرضب مجال ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-ع ُظ َمت هذه هراوة يتيم»  ،قال حنظلة :ف َدنا يب إىل انليب
َ
َّ
َّ
ُ
أصغرهم ،فادع اهلل هل ،ف َم َسح رأسه ،وقال:
صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال :إن يل بَ ِنني ذوي ِلىح ،ودون ذلك ،وإن ذاَ ٌ
رأيت حنظلة ،يؤىت باإلنسان الوارم وجهه ،أو بابلهيمة الوارمة َّ
ُ
الرضع،
«بارك اهلل فيك»  ،أو «بورك فيه»  ،قال ذيَّال :فلقد
ِ
ِ
فيَتْ ُفل ىلع يديه ،ويقول :بسم اهلل ،ويضع يده ىلع رأسه ،ويقول ىلع ْ
مو ِضع كف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-
َفيَ ْمسحه عليه ،وقال ذيالَ :فيَ ْذهب َ
الو َرم.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حييك حنظلة بن حذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أمر ابنه حذيم أن جيمع هل مجيع أوالده؛ ألنه يريد أن يويص قبل وفاته،
فجمعهم وأخربهم أن أول ما يويص به أن يلتيمه اذلي يف حضانته مائة من اإلبل ،واكنوا يسمونها يف اجلاهلية ُ
الم َط َّيبة ،أي
ُ
الطيبة اليت استطابها القوم لكونها من خيار اإلبل ،فقال حذيم ألبيه :إين سمعت أوالدك يقولون :إنما ن ِق ُّر بهذا عند أبينا،
نعط ايلتيم شيئًا .قال حنيفة :فبيين وبينكم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-هو اذلي حيكم يف
فإذا مات رجعنا فيه ولم ِ
هذا األمر .فقال حذيم :رضينا حبكم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم .-فذهب حذيم ،وحنيفة ،وحنظلة بن حذيم وهو صيب
َّ
صغري مالزم ألبيه حذيم ،فلما أتوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-سلموا عليه ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حلنيفة :ما
اذلي جاء بك يا أبا حذيم؟ فقال :هذا ،وأشار إىل حذيم .وقال :إين خفت أن أموت ،فأردت أن أويص ،وإين قلت :إن أول ما
أويص به أن يلتييم هذا اذلي يف حضانيت مائة من اإلبل ،كنا نسميها يف اجلاهليةُ :
الم َطيِّبة .فغضب رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم ، -حىت رأوا الغضب يف وجهه ،واكن قاعدا فجلس ىلع ركبتيه ،وقال :ال ،الصدقة َخس من اإلبل ،وإال فعرش ،وإال

فخمس عرشة ،وإال فعرشون ،وإال فخمس وعرشون ،وإال فثالثون ،وإال فخمس وثالثون ،فإن كرثت فأربعون .يريد جواز
ً
َّ
َ
ذلك إن لم يزد ىلع اثللث ،فودعوه ومع ايلتيم عصا يرضب بها مجال ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-ع ُظ َمت هذه هراوة
َ
يتيم» أي :ع ُظم شخصه وجثته ،واهلراوة العصا ،كأنه حني رآه عظيم اجلثة استبعد أن يقال هل يتيم ،ألن ايلُتم يف الصغر .قال
حنظلة :فقربين جدي إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال :إن يل بنني كبار أصحاب ِلىح ،وبنني أصغر منهم ،وإن هذا
ُ
رأيت حنظلة ،يأتيه
أصغرهم ،فادع اهلل هل .فمسح رأسه ،وقال« :بارك اهلل فيك» ،قال ذيال -وهو أحد رواة احلديث :-فلقد

اإلنسان الوارم وجهه ،أو بابلهيمة الوارمة ثديها ،فيبصق ىلع يديه ،ويقول :بسم اهلل ،ويضع يده ىلع رأسه ،ىلع موضع كف

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فيمسحه ىلع اجلزء الورم ،فيذهب الورم.
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اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الوصية
ْ
راوي احلديث :حنظلة بن ِحذيم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:
ْ
• َحجري  :حضانيت ومحاييت.
• ُ
الم َط َّيبة  :الطيبة اليت استطابها القوم لكونها من خيار اإلبل.
• رديف  :هو اذلي يركب خلف الراكب.
َ
• َجثا  :جلس ىلع ركبتيه.
• هراوة  :عصا.
• َّ
الرضع  :ثدي ابلهيمة.
• فيتفل  :فيبصق.
• الورم  :االنتفاخ واتلغلظ بسبب املرض.
فوائد احلديث:

 .1فيه معجزة ظاهرة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -وأنه مسح ىلع رأس حنظلة وداع هل بالربكة ،فاكن إذا أتاه مريض ووضع يده ىلع موضع كف
ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ومسح بيده ىلع موضع األلم شيف بإذن اهلل -تعاىل.-
 .2يف هذا منقبة حلنظلة -ريض اهلل عنه.-
 .3مرشوعية الوصية مع عدم اإلرضار بالورثة.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية – 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.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،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.الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين ،أمحد بن عبد الرمحن بن حممد ابلنا السااعيت،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية.
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ما غرت ىلع أحد من نساء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما غرت ىلع خدجية -ريض اهلل عنها ،-وما رأيتها
قط ،ولكن اكن يكرث ذكرها

ُ
ُ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :ما ِغ ْرت ىلع أحد من نساء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما ِغ ْرت ىلع
َ
ْ
َّ
َْ ُ
الش َاة ،ثم يُقطعها أ ْع َض ً
اء ،ثم يب َعث َها يف
خدجية -ريض اهلل عنها ،-وما رأيتها قط ،ولكن اكن يُكرث ِذك َرها ،وربما ذبح
َ
َ
َصدائِ ِق خدجية ،فربما قلت هل :كأن لم يكن يف ادلنيا إال خدجية! فيقول« :إنها اكنت واكنت واكن يل منها َو ٌدل».
َ َ
َ َ ْ َ ُ َّ
الش َ
اء ،فيُهدي يف خالئِ ِل َها منها ما ي َ َس ُع ُه َّن.
ويف رواية :وإن اكن يلذبح
َ َ َ َّ َ
ويف رواية :اكن إذا ذبح الشاة ،يقول« :أرسلوا بها إىل أصدقاء خدجية».
ْ ََْ ْ
ويف رواية :قالت :استَأذنت هالة بنت خويدل أخت خدجية ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فعرف استئذان
فارتَ َ
خدجيةْ ،
اح ذللك ،فقال« :امهلل هالة بنت خويدل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

تقول اعئشة -ريض اهلل عنها :-ما ِغ ْرت ىلع أحد من نساء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مثلما غرت ىلع خدجية -ريض اهلل
ُ
عنها ،-ويه أوىل زوجات انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد توفيت قبل أن تراها اعئشة ،واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
يف املدينة إذا ذبح شاة أخذ من حلمها وأهداه إىل صديقات خدجية -ريض اهلل عنها ،-ولم تصرب اعئشة -ريض اهلل عنها -ىلع
ذلك ،فقالت :يا رسول اهلل ،كأن لم يكن يف ادلنيا إال خدجية.

فذكر -صىل اهلل عليه وسلم -أنها اكنت تفعل كذا ،وتفعل كذا ،وذكر من خصاهلا -ريض اهلل عنها.-
ً
وأضاف -صىل اهلل عليه وسلمً -
مؤكدا َّ
رس هذا احلب والود واالرتباط العميق" :واكن يل منها ودل" وأوالده أربع بنات
أيضا
ً
وثالثة أوالد لكهم منها إال ً
واحدا هو إبراهيم -ريض اهلل عنه ،-فإنه اكن من مارية القبطية اليت أهداها إيله ملك القبط.
ودلا

وجاءت مرة هالة بنت خويدل أخت خدجية -ريض اهلل عنهما ،-فاستأذنت فاكن استأذانها شبيها بصفة استئذان خدجية لشبه
صوتها بصوت أختها فتذكر خدجية بذلك ،ففرح بذلك ُ
ورس -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > آل ابليت > فضل آل ابليت
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :االستئذان  -انلاكح  -أمهات املؤمنني  -فضائل الصحابة -ريض اهلل عنهم.-
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليها.
الرواية اثلانية :متفق عليها.
الرواية اثلاثلة :متفق عليها.
الرواية الرابعة :متفق عليها.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ُ
• َما ِغ ْر َت  :الغرية يه األنفة واحلمية.
َ
• وما َرأيتُها ق ُّط  :لم يقع نظرها عليها وذلك تلقدم وفاتها.
• صدائق  :مجع صديقة.
• إ َّن َها َاكنَ ْ
ت واكنت  :يثين عليها بأفعاهلا.
َِ َ
• خالئِ ِل َها  :مفرد خليلة ،ويه الصديقة املخلصة.
• ي َ َس ُع ُه َّن  :يَك ِفيه َّن.
ْ َْ َِ َ ََ
َ
• ف َع َرف استِئذان خ ِدجية  :أي تذكر عند استئذانها استئذان خدجية.
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َ َْ َ َ
َّ
هش ملجيئها ُ َّ
ورس؛ تلذكره به خدجية وأيامها اجلميلة.
اح ِذللِك :
• فارت

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

بيان فضل أم املؤمنني خدجية بنت خويدل -ريض اهلل عنها ،-وحمبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هلا ،ووفاؤه ذلكراها؛ ل ِ َما اكن هلا من فضل
ووفاء.
ثبوت الغرية وأنها غري مستنكرة من النساء الفاضالت.
ً
ً
الم َ
من اخلصال ُ
ح َّببة يف املرأة أن تكون ودودا ولودا؛ فُللك أمر الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -بالزواج منها.
ً
كثريا واذلاكرات.
كرثة اذلكر تدل ىلع كرثة املحبة ،وذللك اكن شعار املحبني هلل رب العاملني أنهم من اذلاكرين اهلل
ينبيغ ىلع املسلم أن حيفظ عهد زوجته وصاحبه ومعارشه ويرَع ُو َّد ُه ًّ
حيا وميِّتًا بتذكره واثلناء ىلع خصال اخلري اليت اكنت فيه وإكرام معارفه.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي للمباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
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.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ما فرق هؤالء؟ جيدون رقة عند حمكمه ،ويهلكون عند متشابهه

ْ َ َ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أنه رأى رجال انتَفض ملا سمع حديثا عن انليب صىل اهلل عليه وسلم يف
ُْ َ
َّ ً
َ ُ
َ َ
َْ ُ َ
ويه ِلكون عند ُمتش ِاب ِه ِه" .
الصفات -استناكرا ذللك– فقال" :ما ف َرق هؤالء؟ جيدون ِرقة عند حمك ِم ِه،
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ٌ
ينكر ابن عباس -ريض اهلل عنهما -ىلع أناس ممن حيرض جملسه من اعمة انلاس حيصل منهم خوف عندما يسمعون شيئا من
َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
اَّلل َعلي ِه َو َسل َم-
أحاديث الصفات ويرتعدون استناكرا ذللك ،فلم حيصل منهم اإليمان الواجب بما صح عن رسول اهلل -صىل
وعرفوا معناه من القرآن وهو حق ال يرتاب فيه مؤمن ،وبعضهم حيمله ىلع غري معناه اذلي أراده اهلل فيهلك بذلك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفقه وأصوهل > أصول الفقه > الكتاب (القرآن)
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :االعتصام بالكتاب والسنة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه عبد الرزاق وابن أيب اعصم.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• انتفض  :ارتعد.
• فقال  :أي :ابن عباس.
• ما  :استفهامية.
• هؤالء  :يشري إىل أناس حيرضون جملسه من اعمة انلاس.
• رقة  :يلنا وقبوال.
• حمكمه  :ما وضح معناه فلم يلتبس ىلع أحد.
• متشابهه  :ما اشتبه عليهم فهمه.
• استناكرا ذللك  :أي استناكرا حلديث الصفات ،إما ألن عقله ال حيتمله ،أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره.
• ما فرق هؤالء  :بتخفيف الراء :ما اذلي أخاف هؤالء؟
• رقة عند حمكمه  :ميال وقبوال ،واملحكم هو الواضح.
• يهلكون عند متشابه  :ينكرون ما يتشابه عليهم معناه ،أي خيىف عليهم.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

أنه ال مانع من ذكر آيات الصفات وأحاديثها حبرضة عوام انلاس وخواصهم من باب اتلعليم.
أن من رد شيئا من نصوص الصفات أو استنكره بعد صحته فهو من اهلالكني.
اإلنكار ىلع من استنكر شيئا من نصوص الصفات.
وجوب إنكار املنكر.
وجوب اإليمان بأسماء اهلل وصفاته.

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
كتاب السنة البن أيب اعصم ومعه ظالل اجلنة لألبلاين ،املكتب اإلساليم ،ط1419 4
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ُ
َّ
َ
َْ َ ُ
َْ َُ
ْ ُ ْ
ما مِنكم من أح ٍد إال وقد كتِ َب مقعده من انلَّار ومقعده من اجلنة

َ َ َ َ َ
ُ َّ
ََ َ
ََ
َ
يع الغ ْرق ِد ،فأتانا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فق َعد،
احلديث :عن يلع -ريض اهلل عنه -قال :كنا يف جنازة يف ب ِق ِ
َ
ْ َ َ ٌ َ َ َّ
َْ ُ
ْ
َ َْ
َ
أحد إال وقد ُكت َ
ْ ُ ْ
ك ُ
خ َ َ
ب َم ْق َع ُده من َّ
انلار
ت بِ ِم
رصة فنك َس وجعل ين
َوق َعدنا َح ْوهل ومعه ِخم
رصتِ ِه ،ثم قال« :ما ِمنكم من ٍ
ِ
َ ٌّ
َ َّ ُ
َْ
ُ
َّ
َ
لك ُميَ َّ ٌ
رس ملا خ ِل َق هل »...وذكر تمام
ومق َع ُده من اجلنة» فقالوا :يا رسول اهلل ،أفال نت ِلك ىلع ِك َتابِنا؟ فقال« :اعملوا؛ ف
احلديث.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
اكن الصحابة -ريض اهلل عنهم -يف جنازة أحدهم يف َمقربة أهل املدينة ،فق َعد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني أصحابه ،واكن
َّ
بيده عصا ،فنَكس رأسه وطأطأه إىل األرض اكملتفكر املهموم ،وجعل ينكش األرض بالعصا ،ثم قال :إن اهلل -تعاىل -قد كتب
َّ
اجلنة ويف َّ
انلار.
مقادير انلاس وكتب مقاعدهم يف
فلما سمعوا ذلك من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالوا :ما دام أنه قد سبق القضاء والقدر؛ بأن الشيق شيق ،وأن السعيد

سعيد ،وأن اذلي يف اجلنة يف اجلنة ،واذلي يف انلار يف انلار ،فما دام األمر كذلك ،أال نرتك العمل؛ ألنه ال فائدة يف السيع ،فإن
لك يشء مكتوب ُ
ومقدر.
ُ
فأجابهم بقوهل :اعملوا وال تتلكوا ىلع ما قَ َّدره اهلل من خري أو ٍّ
رش ،بل اعملوا بمقتىض ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه ،فإن
اجلنة ال تأيت إال بعمل وانلار ال تأيت إال بعمل ،فال يدخل انلار إال من عمل بعمل أهل انلار ،وال يدخل اجلنة إال من عمل
َ ٌّ
رس ملا ُخل َق هل من َخ ْري أو َ ٍّ
لك ُميَ َّ ٌ
رش ،فمن اكن من أهل السعادة يرسه اهلل لعمل أهل السعادة ،ومن اكن من
بعمل أهل اجلنة ،ف
ِ
ٍ
أهل الشقاوة يرسه اهلل لعمل أهل الشقاوة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مراتب القضاء والقدر
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َ
َ
الع َضاةَ ،
والغ ْرقَد :نوع من شجر َ
َ
الطلح ِّ ،
والع َضاة :شجر هل شوك مثلَ :
والسدر.
يع الغ ْرقد  :مقربة أهل املدينة،
• ب ِق ِ
ْ
َ ٌَ
ْ
رصة  :عصا ذات رأس ِمع َوج.
• ِخم
َ َّ
َ
• نكس  :خفض رأسه وطأطأه إىل األرض ىلع هيئة املهموم.
َْ ُ ُ َْ ُ
ت  :ينكش يف األرض.
• ينك
َ َّ ُ
ِّ
• نت ِلك  :من االتكال ،وهو :االعتماد ىلع ما هو مكتوب.
َ
• ِكتَابِنا  :مكتوبنا السابق من السعادة وضدها.
ً
ً
ُ
• ُميَ َّ ٌ
رس ملا خ ِل َق هل  :أن اإلنسان خلق يلعمل والعمل اذلي يريده ميرس هل ،سواء اكن خريا أو رشا ،فالسعداء يسريون يف درب السعادة ،واألشقياء
يسريون يف درب الشقاوة.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

استحباب املو ِعظة ىلع القرب.
جواز القعود يف املقربة برشط أن ال يؤذوا األموات جبلوسهم ىلع قبورهم.
ً
إثبات القدر ،وأن لك يشء مكتوب ومقدر قبل أن يقع ،وإثبات اإلرادة لإلنسان ،وأن ما يريده ويفعله يقع موافقا إلرادة اهلل -تعاىل.-
اهلل -عز وجل -يُيَ ِّرس من سبق يف علمه أنه من أهل السعادة إىل عمل أهل السعادة ،ومن اكن من أهل الشقاوة يُيَ ِّرسه لعمل أهل الشقاوة.
ال جيوز االحتجاج بالقدر ىلع املعايص ،وذلك ألن العبد ما اكن يعلم قبل عمله ما سيكون ،ولكن باختياره وفعله ظهر هل ما اكن قد سبق يف
ِعلم اهلل -تعاىل.-

78

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مصطىف اخلن وآخرون ،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 ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،تأيلف :رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف
ابلاز ،مكة املكرمة ،الرياض ،الطبعة األوىل  1417 ،ـه1997 -م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)8869( :
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َُ
َ
َّ
َّ
ُ َ ِّ
ُ ِّ َ ْ
ت هل َص َفائ ُِح من نار ،فأ ْح ِِمَ
ما مِن صاحب ذهب وال ف ِضة ال يؤدي منها حقها إال إذا اكن يوم القيامة صفح
َّ ُ ْ
َ ُ َ ُ
ُ
وظهره
عليها يف نار جهنم ،فيكوى بها جنبه وجبينه

َ
َّ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما ِمن صاحب ذهب ،وال ِفضة،
ُ
ْ
َّ
َ ِّ
َّ
ُ ِّ َ ْ
ت هل َص َفائِ ُح من نار ،فَأ ْح ِ َ
يم عليها يف نار جهنم ،فيُكوى بها َجنبُه،
ال يُؤدي منها حقها إال إذا اكن يوم القيامة صفح
ُ َّ
َ
َ
ُْ َ
َ ُ َْ
َ
وظهره ،لكما بَ َردت أ ِعيدت هل يف يوم اكن ِمقداره َخسني ألف سنة ،حىت يقىض بني ال ِعباد ف َريى َس ِبيله ،إما إىل
وجبينُه،
ْ
ِّ
َ
َ ِّ
ْ
َ
ب إِبل ال يُؤدي منها َحقها ،ومن حقها َحلبُ َها يوم
اجلنة ،وإما إىل انلار» .قيل :يا رسول اهلل ،فاإلبل؟ قال« :وال ص ِ
اح ِ
َْ
َ
َ ََْ َْ
َْ
َ َ
َ ُّ
ِو ْر ِد َها ،إال إذا اكن يوم القيامة بُ ِطح هلا بِق ٍ
واحدا ،ت َط ُؤ ُه بِأخفا ِف َها ،وت َعضه
اع قرق ٍر .أوف َر ما اكنت ،ال يف ِقد منها ف ِصيال ِ
ُ َ
ْ
ُ ْ
َّ
خ َراها ،يف يوم اكن ِم ْقداره َخسني ألف سنة ،حىت يُقىض بني العباد ،فَ َ َ
ريى
بِأف َوا ِه َها ،لكما َم َّر عليه أوالهاَ ،رد عليه أ
َ
َ
َ ِّ
َس ِبيله ،إما إىل اجلنة ،وإما إىل انلار» .قيل :يا رسول اهلل ،فابلقر والغنم؟ قال« :وال صاحب بقر وال غنَم ال يُ َؤدي منها
َ
ْ
اع قَ ْرقَر ،ال َي ْفقد منها شيئا ،ليس فيها َع ْق َصاء ،وال َجلْ َ
حقها ،إال إذا اكن يوم القيامة ،بُ ِطح هلا ِبق ٍ
حاء ،وال َعض َبا ُء،
ِ
ٍ
ُ َ
َّ
ْ َ
ُ ْ
ََْ ُ ُ
َ
َّ
ح ُه بِق ُرونِها ،وت َط ُؤ ُه بِأظالفِ َها ،لك َما َم َّر عليه أوالهاَ ،رد عليه أخ َراها ،يف يوم اكن ِمقداره َخسني ألف سنة حىت
تنط
َ
َ
يُقىض بني العباد ،ف َ َ
ريى َسبيله ،إما إىل اجلنة ،وإما إىل انلار» .قيل :يا رسول اهلل فاخليل؟ قال« :اخلَيل ثالثة :يه َلر ُج ٍل
ِ
ٌ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
و ْز ٌر ،ويه َلر ُجل سرت ،ويه ل َرجل أج ٌر .فأما اليت يه هل وز ٌر ف َرجل َ
اء َوفخ ًرا َونِ َو ً
رب َطها ر َي ً
اء ىلع أهل اإلسالم ،فيه هل ِوز ٌر،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
َ
ٌْ
ْ
َْ
ُ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ٌ
َ
وأما اليت يه هل ِسرت ،فرجل ربطها يف سبيل اهلل ،ثم لم ينس حق اهلل يف ظهورها ،وال رق ِابها ،فيه هل ِسرت ،وأما اليت يه
َ ْ
رب َطها يف سبيل اهلل ألهل اإلسالم يف َم ْرج ،أو َر ْو َضة فما أكلت من ذلك َ
فر ُجل َ
الم ْر ِج أو َّ
ج ٌرَ ،
الر ْو َض ِة من يشء إال
هل أ
ٍ
َ
َ
ُ
َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ ْ ََ
َ َ َْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ني إال
ك ِتب هل عدد ما أكلت حسنات وكتب هل عدد أرواثِها وأبوالِها حسنات ،وال تقطع ِطولها فاستنت رشفا أو رشف ِ
َ
َ
َْ
َ
َ َ َ َ
فرش َبت منه ،وال يُريد أن ي َ ْسق َ
َ
ْ َ
َ
يها إال ك َتب
احبُها ىلع نهر،
كتَب اهلل هل عدد آث
ارهاَ ،وأر َواثِها حسنات ،وال م َّر بها ص ِ
ِ
ِ
ُ
َ َّ
اهلل هل َع َدد ما َ َ
رشبت حسنات» قيل :يا رسول اهلل فاحل ُ ُم ُر؟ قال« :ما أنْزل َّ
يلع يف احل ُ ُمر يشء إال هذه اآلية الفاذة اجلَامعة:
ِ
?فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة رشا يره? [الزلزلة.»]8 - 7 :

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ال يوجد صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها زاكتها إال إذا اكن يوم القيامة صفحت هل صفائح من نار فأحيم عليها يف نار
جهنم فيكوى بتلك الصفائح َجنْبُه َ
وج ِبينه وظهره ،لكما بردت أعيدت يف يوم اكن مقداره َخسني ألف سنة حىت يقىض بني
العباد ،ثم يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل انلار ،فاذلهب والفضة جتب الزاكة يف أعيانهما يف لك حال ،فإن لم يفعل فجزاؤه ما

ذكره انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

قال" :و ال صاحب إبل ال يؤدي منها حقها" فإذا امتنع صاحب اإلبل مما أوجب اهلل عليه فيها من زاكتها وحلبها يوم ورودها
ُ
َ ََْ َْ
ىلع املاء؛ بأن حتْلب ويسىق من أبلانها املارة والواردين للماء "إال إذا اكن يوم القيامة بُ ِطح هلا ِبق ٍ
أوف َر ما اكنت ، "..ويف
اع قرق ٍر
رواية ملسلم " :أعظم ما اكنت" أي يف ادلنيا ،زيادة يف عقوبته بكرثتها وقوتها وكمال َخلْقها فتكون أثقل يف ْ
وطئِها " لكما َم َّر
ِ
ُ َ
ُ ْ
ُ ْ
َّ
َّ
عليه أوالهاُ ،رد عليه أخ َراها" ،ويف رواية مسلم" :لكما َم َّر عليه أخراها ُرد عليه أوالها" واملعىن أنه سيظل يعذب بها َخسني
ألف سنة ،حىت يقىض بني العباد ،ثم يرى سبيله ،إما إىل اجلنة وإما إىل انلار.
َ
َ
َ
ُ
قيل :يا رسول اهلل ،فابلقر والغنم؟ قال« :وال صاحب بقر وال غنَم ال يُ َؤ ِّدي منها حقها ،إال إذا اكن يوم القيامة ،ب ِطح هلا بِق ٍ
اع
َ َ
ق ْرق ٍر "..يقال فيمن امتنع من زاكة ابلقر والغنم ما قيل فيمن امتنع من إخراج زاكة اإلبل ،كما أن ذوات القرون تكون بقرونها
يلكون أنكى وأصوب لطعنها ونطحها.
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ْ
ْ
"قيل :يا رسول اهلل فاخليل؟ قال« :اخلَيل ثالثة :يه َلر ُج ٍل ِو ْز ٌر ،ويه َلر ُجل ِسرت ،ويه ل ِ َر ُج ٍل أج ٌر" يعىن أن اخليل ثالثة أصناف ،
ٌْ ََ ُ ٌ ََ َ َ ً ََ ْ
َّ
خ ًرا َونِ َو ً
اء ىلع أهل اإلسالم ،فيه هل ِو ْز ٌر" فهذا الرجل
الصنف األول بينه بقوهل " :فأما اليت يه هل ِوزر فرجل ربطها ِرياء وف
َ َّ
أعد خيله رياء وسمعة وتفاخرا ومعاداة ألهل اإلسالم ،فهذه تكون عليه وزر يوم القيامة.
اذلي
ْ
َْ
َّ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
ٌ
وأما الصنف اثلاين بينه -عليه الصالة والسالم -بقوهل" :وأما اليت يه هل ِسرتَ ،
فرجل ربطها يف س ِبيل اهلل ،ثم لم ينس حق اهلل
َ
َ
َ َّ
ُ
رقابها ،فيه هل س ْ ٌ
أعدها صاحبها حلاجته ،ينتفع ِبنتَاجها وبلنها واحلَمل عليها
رت" واملعىن :أن اخليل اليت
ِ
يف ظهورها ،وال ِ
ُ
ْ
َّ
وتأجريها؛ َّيلكف بها وجهه عن سؤال انلاس اكن عمله ذلك يف طاعة اهلل -تعاىل -وابتغاء مرضاته ،فيه هل ِسرت؛ ألن سؤال
ْ
َُ
ُ
انلاس أمواهلم وعند اإلنسان كفاية حم َّرم "ثم لم يَنس حق اهلل يف ظ ُهورها وال رقابها" بأن يَ َركبها يف سبيل اهلل -تعاىل -أو عند
َْ
ْ
َْ
ُ
احلاجات وال حي ِمل عليها ما ال ت ِطيقه ،ويتعهدها بما يصلحها ويدفع رضرها عنها فهذه ِسرت لصاحبها من الفقر.
َ
فر ُجل َ
الصنف اثلالث :ذكرها بقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-وأما اليت يه هل أ ْج ٌرَ ،
رب َطها يف سبيل اهلل ألهل اإلسالم يف َم ْرج،
َ
َ
أكلَ ْ
َ َ
ت حسنات وكتب هل َع َدد ْ
الر ْو َضة من يشء إال ُكت َ
َ
أر َواثِ َها َوأبْ َوال ِ َها
ب هل َع َدد ما
أو ر ْوض ٍة فما أكلت من ذلك الم ْر ِج أو َّ ِ
ِ
َ َ َْ
َ َ َ َ
َ
ْ َ
ََ
َ
َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ
احبُها ىلع
ارهاَ ،وأر َواثِها حسنات ،وال م َّر بها ص ِ
حسنات ،وال تقطع ِطولها فاستنت رشفا أو رشف ِ
ني إال كتب اهلل هل عدد آث ِ
َْ
َ
فرش َبت منه ،وال يُريد أن ي َ ْسق َ
يها إال َكتَب اهلل هل َع َدد ما َ َ
رشبت حسنات" أي :جهزها للجهاد يف سبيل اهلل ،سواء اكن
نهر،
ِ
ً
اغزيا
جياهد بنفسه عليها أو أوقفها يف سبيل اهلل -تعاىل -يلجاهد بها الكفار ،وقد قال -صىل اهلل عليه وسلم( :-من جهز
َ
َ َّ َ
أعد خيْله يف سبيل اهلل -تعاىل -إلعالء لكمة اهلل ،اكن هل بكل ما تأكله من ن َبات األرض
فقد غزا) ،فهذا الرجل اذلي
حسنات ،حىت بوهلا وروثها يُكتب هل حسنات( ،وال يظلم ربك ً
أحدا).
استَ َّن ْ
"وال َت ْق َط ُع ط َول َ َها فَ ْ
رشفَ ْني إال َكتَب اهلل هل َع َدد آثَار َهاَ ،و ْ
رشفا أو َ َ
ت َ َ
أر َواثِ َها حسنات" ،حىت لو قطعت طوهلا ،أي :احلبل
ِ
ِ
ِ
َْ
ُ
َ
اليت تربط به ألجل أن ترَع يف ماكنها ،فإذا قطعت احلبل وذهبت ترَع يف غري ماكنها ،اكن لصاحبها أجر عدد آثارها ،اليت

قطعتها ،وكذا بوهلا وأرواثها.
َ
َ
َْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
احبُها ىلع نهر ،فرشبت منه ،وال يريد أن يس ِقيها إال كتب اهلل هل عدد ما رشبت حسنات"
"وال م َّر بها ص ِ
ْ
َ
نو َسقيها ،وهل بكل ما رشبته حسنات ،مع أنه لم يرد
واملعىن :أن صاحب اخليل يؤجر ىلع رشبها من انلهر أو الساقية ولو لم ي ِ
سقيها؛ وذلك اكتفاء بانلية السابقة ،ويه :نية إعدادها يف سبيل اهلل -تعاىل ،-فال يشرتط أن تكون انلية مصاحبة جلميع
َْ
العمل من أوهل إىل آخره ،ما لم ينقض نيته باخلروج من ذلك العمل.
" قيل :يا رسول اهلل فاحل ُ ُم ُر؟ "
أي :ما هو حكمها ،هل تأخذ حكم بهيمة األنعام يف وجوب الزاكة فيها  ،أو اكخليل؟
ُ
َّ
َ
َ
يلع يف احل ُ ُمر يشء " أي لم يُ ْزنل َّ
" قال" :ما أنْزل َّ
يلع فيها ن ٌص بعينها ،لكن نزلت هذه اآلية الفاذة اجل َامعة" أي العامة املتناولة
ِ
ِ
للك خري ومعروف.

(فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة رشا يره) .متفق عليه ،وهذه اآلية اعمة للخري والرش لكه؛ ألنه إذا رأى

مثقال اذلرة ،اليت يه أحقر األشياء ،وجوزي عليها ،فما فوق ذلك من باب أوىل وأحرى ،كما قال -تعاىل( :-يوم جتد لك نفس
َ ُّ
ً
حمرضا وما عملت من سوء ت َود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا).
ما عملت من خري

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > وجوب الزاكة وحكم تاركها
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الوقف
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

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

ُ ِّ
ُ ِّ َ ْ
ُ
ُ
َ َ ُ
وعذب بها صاحبها.
كبت ىلع هيئة األلواح وأوقد عليها انلار
ُصفحت هل ص ُفائِح من نار  :ص ِهرت وس ِ
ُّ
ْ
يم عليها  :أوقد عليها حىت صارت ذات تَ َوقد َ
حَِ
وح ٍّر شديد.
أ
ِ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
اردين املاء.
ِور ِدها  :ورو ِدها املاء بأن حتلب حينئذ ويسىق من أبلانها للمارة والو ِ
بُ ِطح ُ :ط ِرح ىلع وجهه.
ب َقاع قَ ْرقَر  :صحراء واسعة ُم ْستَويةَ ،
وم َ
لساء.
ِ
ٍ
أوفَ َر ْ :
ْ
أس َمن.
َّ
ُ
َ
ْ
واإلر َضاع من ودل ابلهائم.
ف ِصيال  :ما ف ِصل عن الل َنب
َْ
ُ
أخفا ِف َها  :مجع خف ،واخلُف للبعري اكحلَافر للفرس.
ُ َْ
َ ْ
َ
عق َصاء  :ملتوية القرنني.
َ
َجلْ َ
حاء  :ال ق ْرن هلا.
َ
َ ْ َ ُ ْ َ
اء  :انكرس ق ْرنها ادلاخل.
عضب
ْ َ
َ
ُْ َ
َ
ُّ
َ
أظالفِها  :المنشق من القوائم.
الو ْزر  :احلمل اثلقيل ،وأكرث ما يطلق يف احلديث ىلع اذلنب واإلثم.
َْ
ِْ
ِسرت  :أي :تسرت حاتله اليت هو فيها من الفقر أو الضيق.
ناوأة ُ
نِ َواء ُ :م َ
وم َعاداة.
َ َّ
َ
أعدها للجهاد.
رب َطها يف سبيل اهلل :
َم ْرج  :أرض واسعة ،ذات نبات ومرَع لدلواب.
َر ْو َضة  :األرض ذات اخلُرضة.
َْ َ
رجيع ذاوت احلَافر.
أرواثها ِ :
ُ
ْ
ِط َوهلا  :احلَبل اليت ت ْر َبط فيه.
استَ َّن ْ
ْ
ت َ :ج َرت.
ً
َ َ
رشفا  :اعيلا من األرض.
َ َُ
ارها  :أثر املِش ىلع األرض.
آث
َ َّ
ُ
الفاذة  :المنفردة يف معناها.
اجلَا ِمعة  :الشاملة للك خري ومعروف.
َْ َ
ِمثقال ذ َّرة ِ :زنة نملة صغرية.

.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

وجوب إيتاء الزاكة ،وأن مانعها عرض نفسه لعذاب اهلل -تعاىل.-
ُ َّ
ُ
عدم وجوب الزاكة يف املعادن غري اذلهب والفضة ،اكألملاس واألحجار الكريمة ولك ما يستخرج من األرض ،إال إذا أ ِعدت للتجارة ،ففيها زاكة
عروض اتلجارة.
وجوب الزاكة يف اإلبل ،وابلقر ،والغنم.
الرتهيب من منع الزاكة.
ً
عدم كفر مانع الزاكة تكاسال إال أن جيحد فيكفر.
سؤال اتللميذ شيخه عما خيف عليه ،فإن الصحابة سألوا انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _عن عقوبة مانيع زاكة بهيمة األنعام.
ُ َّ
َ
بيان أن ما ي َعذب به مانع الزاكة ،يه مقدمة للعذاب ،وذلك أنها ت ُم ُّر عليه ،حىت يُقىض بني العباد وهو منهم.
مقدار ايلوم يف القضاء بني العباد َخسني ألف سنة.
َ
بيان ما يُكتب للعبد املحتسب خيله يف سبيل اهلل من األجر.
جواز وقف اخليل للمدافعة عن املسلمني ويستنبط منه جواز وقف غري اخليل من املنقوالت ،اكآلالت والكتب ومن غري املنقوالت ،اكألرايض
وادلور...
فيه أن اإلنسان يُؤجر ىلع اتلفاصيل اليت تقع يف فعل الطاعة ،إذا قصد أصلها ،وإن لم يقصد تلك اتلفاصيل.
يف احلديث ديلل ىلع أن يف املال ٌ
حق ِسوى الزاكة.
َ
بيان يف حكم احل ُ ُمر ولك ما لم يرد به نص وأنه داخل يف قوهل تعاىل ( :فمن يعمل ِمثقال ذرة خريا ،يره ومن يعمل مثقال ذرة رشا يره )[
الزلزلة] 7،7:
يف اآلية يف آخر احلديث اغية الرتغيب يف فعل اخلري ولو قليال والرتهيب من فعل الرش ولو حقريا.
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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 ،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 ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق 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 :ـه
تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان ،تأيلف :عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل 1420ه
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة -
بريوت 1379 ،ه
رشح الزرقاين ىلع موطأ مالك ،تأيلف :حممد بن عبد ابلايق بن يوسف الزرقاين
حتقيق :طه عبد الرءوف سعد ،انلارش :مكتبة اثلقافة ادلينية ،الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2003 -م
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)6611( :
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ً
ما من بين آدم مولود إال يمسه الشيطان حني يودل ،فيستهل صارخا من مس الشيطان ،غري مريم وابنها

ٌ
ُ
سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ما ِمن بَين آدم َم ْولود
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال:
َ
ُّ
ِّ ُ ُ
َ
ُ
َ
إال ي َم ُّسه الشيطان ِحني يُودل ،فيَ ْستَ ِهل صارخصا ِمن م ِّس الشيطان ،غري مريم وابنها» ثم يقول أبو هريرة{ :وإين أ ِعيذها
َّ
ُ ِّ َّ َ
َّ
يم}.
بك وذريتها من الشيطان الر ِج ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

لك مولود يودل يطعنه الشيطان يف جنبه ،فريفع صوته بابلاكء ويرصخ عقب الوالدة مبارشة بسبب ذلك الطعن اذلي طعنه
ِّ ُ ُ
الشيطان ،إال مريم وابنها عيىس -عليهما السالم ،-فإن اهلل عصمهما منه عند الوالدة ،دلعوة أم مريم إذ قالت{ :وإين أ ِعيذها
َّ
ُ ِّ َّ َ
َّ
يم} فاستجاب اهلل دعوة أم مريم ،فحفظ مريم وابنها عيىس من خنس الشيطان املطرود من
بك وذريتها من الشيطان الر ِج ِ
رمحة اهلل -تعاىل ،-ولم يكن ملريم ذرية غري عيىس -عليه السالم ،-وهذا املس أو الطعن من الشيطان ىلع حقيقته ،وليس
معناه طمع الشيطان يف إغواء اإلنسان كما قال بعض املعزتلة ،بل جيب اإليمان بهذا ىلع حقيقته ،كما هو مذهب أهل السنة

واجلماعة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
• يمسه  :يطعنه يف جنبه.
• يستهل  :يصيح.
ً
صارخا ً :
رافعا صوته بابلاكء.
•
ُ
ِّ
• أعيذها  :أحصنها ،وادعو اهلل أن حيفظها.
• الرجيم  :املطرود.
فوائد احلديث:

 .1يف هذا احلديث ما يدل ىلع شدة عداوة الشيطان؛ ألنه بلغ من عداوته أنه إذا رأى الطفل حني والدته ىلع ضعفه ووهنه بادر إىل خنسه حىت
ً
يستهل صارخا.
 .2أن اهلل -تعاىل -سلم مر يم وابنها من الشيطان باستعاذة أم مريم ،فدل هذا ىلع أنه يستحب للك مؤمن أن يستعيذ بربه ذلريته من الشيطان
الرجيم.
 .3يمس الشيطان املولود عند والدته ويطعنه ىلع احلقيقة.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،اعم النرش  1410 :ـه 1990 -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.
 مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،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.

الرقم املوحد)10994( :
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ما من نيب إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب

ً
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع « :ما من نيب إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب ،أال إنه أعور،
وإن ربكم  -عز وجل  -ليس بأعور ،مكتوب بني عينيه ك ف ر»

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

لك نيب أرسله اهلل أنذر أمته وحذرها من املسيح ادلجال؛ ألنهم علموا خبروجه وشدة فتنته ،وبينوا هلم شيئا من صفاته ،وذكر
يف هذا احلديث أنه أعور واهلل سبحانه مزنه عن هذا ،ومن صفاته كذلك أنه مكتوب بني عينيه ك ف ر.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• نيب  :هو اذلي أنبأ عن اهلل أي :خيرب عن اهلل.
• أنذر  :أي :خوفه وحذره.
• األعور  :ذهاب برص إحدى العينني.
َ
• َك ف َر  :أي املسيح ادلجال كفر باهلل وجحد عبادة اهلل -تعاىل.-
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

حرص األنبياء ىلع أممهم.
خطر فتنة ادلجال.
املسيح ادلجال اكفر.
بيان أن ادلجال أعور واهلل سبحانه ليس كذلك.
إثبات صفة العني هلل وأن اهلل هل عينان إذ العور يكون ملن هل عينان.

املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ،ط .1422
املسند الصحيح (صحيح مسلم) ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
لسان العرب ،أبو الفضل مجال ادلين بن منظور الرويفيع ،انلارش :دار صادر ،ط 3اعم .1414
اإلفصاح عن معاين اإلفصاح ،تأيلف :حيىي بن هبرية الشيباين ،حتقيق :فؤاد عبداملنعم ،انلارش :دار الوطن ،اعم .1417
 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. -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)5832( :
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ما من نيب بعثه اهلل يف أمة قبيل إال اكن هل من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ،ثم
إنها َّتلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ،ويفعلون ما ال يؤمرون

ُ َّ
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ما من نيب بعثه اهلل يف أم ٍة قبيل
َ َ
ُ ُ ٌ
َْ
َُُْ
ُ َّ َ َ ُّ َ َ ْ َ ٌ
اب يأخذون ُ
ويقتَ ُدون بأمره ،ثم إنها ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال
بسنته
اريون وأصح
إال اكن هل من أم ِت ِه حو ِ
َُُْ َ
َ َ َ ُ
َ َ َ ُ
َ َ َ ُ
ْ
ْ
ْ
يفعلون ،ويفعلون ما ال يؤمرون ،فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بلسانه
ُ َ َ
فهو مؤمن ،وليس َو َر َ
اء ذلك من اإليمان َح ّبة خ ْرد ٍل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ما من نيب بعثه اهلل -تعاىل -يف أمة قبل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إال اكن هل من أمته خلصاء وأصفياء يصلحون للخالفة
ُ ُ
بعده ،وأصحاب يأخذون بطريقه ورشيعته ،ويتأسون بأمره ،ثم إنها حتدث من بعدهم خلوف يتشبعون بما لم يعطوا أي

يظهرون أنهم بصفة من الصفات احلميدة وليسوا كذلك ،ويفعلون خالف املأمور به من املنكرات اليت لم يأت بها الرشع،
فمن جاهدهم بيده؛ إذا توقف إزالة املنكر عليه ولم يرتتب عليه مفسدة أقوى منه فهو اكمل اإليمان ،ومن جاهدهم بلسانه

بأن أنكر به واستعان بمن يدفعه فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه ،واستعان ىلع إزاتله باهلل -سبحانه -فهو مؤمن ،وليس

وراء كراهة املنكر بالقلب من اإليمان يشء.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > زيادة اإليمان ونقصانه
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أقسام اجلهاد
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ َ
ار ُّيون  :هم أصحاب األنبياء وأصفياؤهم.
• َح ْ ُو ُ ِ
• ختلف  :حتدث.
َ
ُ ُ ٌ
وف  :مجع َخلْف ،بسكون الالم ،وهو اخلالف َ ٍّ
برش ،أما اخللف بفتحتني فهو اخلالف خبري.
• خل
َ
َ َّ ُ َ
َّ
ْ
دل  :أي ِزنة حبة اخلردل ،وهو نبات بري يساوي وزن حبته سدس وزن حبة الشعري ،واملراد :ليس وراء ذلك من اإليمان يشء.
• حبة خر ٍ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

احلث ىلع جماهدة املخالفني للرشع بأقواهلم وأفعاهلم.
عدم إنكار القلب للمنكر ديلل ىلع ذهاب اإليمان منه ،قال ابن مسعود -ريض اهلل عنه :-هلك من لم يعرف بقلبه املعروف واملنكر.
إن اهلل سبحانه وتعاىل ييرس لألنبياء من حيمل رساتلهم من بعدهم.
من أراد انلجاة من األمة؛ فعليه باتباع منهج األنبياء؛ ألن لك طريق سوى طريقهم هالك وغواية ،وخالصة طريق األنبياء يف سبيل اهلل اذلي
َّ
وضحه حممد -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
وبني معامله.
خري انلاس بعد األنبياء هم أصحابهم ،ثم اذلين يلونهم ،ثم اذلين يلونهم.
لكما ُ
بعد العهد من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه -ريض اهلل عنهم -ترك انلاس السنن واتبعوا األهواء وأحدثوا ابلدع.
تفاوت مراتب اإليمان.
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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 ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3480( :
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ما يزال ابلالء باملؤمن واملؤمنة يف نفسه وودله وماهل حىت يلىق اهلل تعاىل وما عليه خطيئة

َ
ً
والمؤمنة يف نفسه وودله وماهل َّ
المؤمن ُ
ابلالء ب ُ
مرفواع« :ما َ
يزال َ
حىت يَلىق
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
ِ
ِ
َ
اهلل تعاىل وما عليه خ ِطيئَة».

درجة احلديث :حسن صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اإلنسان يف دار اتللكيف معرض لالبتالء بالرضاء والرساء ،فمىت أصيب اإلنسان ببالء يف نفسه أو ودله أو ماهل ،ثم صرب ىلع
استمرار ابلالء ،فإن ذلك يكون ً
سببا يف تكفري اذلنوب واخلطايا ،أما إذا تسخط فإن من تسخط ىلع ابلالء فله السخط من

اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الزهد.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ابلالء  :االختبار ،وهو شامل للخري والرش ،إال أنه غلب استعماهل يف املصاعب.
َّ
• ُ
المؤمن  :هو من حقق اإليمان ،واإليمان :هو إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان،
وعمل القلب واجلوارح.
• يف نفسه  :أي باملرض والفقر والغربة وحنو ذلك.
• وودله  :أي باملوت واملرض وعدم االستقامة وحنو ذلك.
• وماهل  :أي باتللف واحلرق والرسقة وحنو ذلك.
• خطيئة  :ذنب.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ِّ
من رمحة اهلل بعباده املؤمنني أن يكفر عنهم ذنوبهم يف دنياهم بمصائب ادلنيا وآفاتها.
املؤمن معرض لالختبار بأنواع من ابلالء.
بشارة املؤمن املبتىل ،قال -تعاىل( :-ونلبلونكم بِشء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس واثلمرات وبرش الصابرين).
أن املصائب واملتاعب انلازلة باملؤمن الصابر من املرض ،والفقر ،وموت احلبيب ،وتلف املال ،ونقصه :مكفرات خلطاياه لكها.
ِّ
ابلالء يكفر اذلنوب إذا ريض العبد ولم يسخط.

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 ابلايب احلليب ،مرص1395 ،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.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط واعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
1421ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،ملحمد نارص ادلين األبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف ،الرياض.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3159( :
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ما يمنعك أن تزورنا أكرث مما تزورنا؟

َ َ َُْ َ ْ َُ ََ
َ ْ ْ َ َّ
ورنا
اس -ريض اهلل عنهما -قال« :قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جلربيل« :ما يمنعك أن تز
احلديث :عن اب ِن عب ٍ
َّ َ ْ َ ِّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
أَ ْك َرث م َّما تَ ُز َ
ورنَا؟» فزنلتَّ َ َ َ َ َ :
ني ذلِك ).
يدينا وما خلفنا وما ب
ِ
(وما نتزنل ِإال بِأم ِر ربك هل ما بني أ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
ُ
حييك احلديث شوق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جلربيل -عليه السالم-؛ ألنه يأتيه من اهلل -عز وجل ،-حيث أبطأ جربيل

يف الزنول أربعني يوما فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يا جربيل( :ما يمنعك أن تزورنا)؟ ،أي :ما نزلت حىت اشتقت

إيلك ،وأوىح اهلل إىل جربيل قل هل( :وما نتزنل إال بأمر ربك) أي قال اهلل -سبحانه -قل يا جربيل ما نتزنل يف أوقات متباعدة
إال بإذن اهلل ىلع ما تقتضيه حكمته ،فهو سبحانه( :هل ما بني أيدينا) أي :أمامنا من أمور اآلخرة( ،وما خلفنا) :من أمور

ادلنيا ،وتمام اآلية "وما بني ذلك" أي :ما يكون من هذا الوقت إىل قيام الساعة ،أي :هل علم ذلك مجيعه وما اكن ربك نسيا

أي :ناسيا يعين تاراك لك بتأخري الويح عنك.

فاحلاصل أن هذ احلديث يدل ىلع أنه ينبيغ لإلنسان أن يصطحب األخيار ،وأن يزورهم ويزوروه ملا يف ذلك من اخلري.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد  -تفسري القرآن  -املالئكة  -ايلوم اآلخر.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

اتل ُّ
• َنتَ َ َّ
زن ُل َ :
زنل الزنول ىلع َم َه ٍل.
َ
َّ ْ َ ِّ َ
ك  :بمعىن اإلذن ،أي بإذن ِّ
ربك.
• ِإال بِأم ِر رب
• هل ما بني أيدينا وما خلفنا  :املراد ما أمامنا وخلفنا من األزمنة واألمكنة ،فال ننتقل من يشء إىل يشء إال بأمره وإرادته.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

حمبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جلربيل عليه السالم وشوقه لرؤيته ،وللعلم بما حيمل معه من ويح.
استحباب زيارة اإلخوة يف اهلل ودعوتهم للزيارة ،والسؤال عند اتلأخر.
ً
جواز استفسار املسلم من أخيه املسلم عن سبب تأخره عنه؛ ألن فيه عالمة املحبة ،وفيه من اتلحبب ما هو ممدوح رشاع.
املالئكة ال تترصف وال تتزنل إال بأمر اهلل.
طلب الصديق من صديقه كرثة زيارته ،إذا لم يكن مانع من شغل أو غريه.

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  -بدون تاريخ.
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 ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع  -دار املعرفة  -بريوت،
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي  -حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية  -بريوت.

الرقم املوحد)3038( :
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مر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بقربين ،فقال :إنهما يلعذبان ،وما يعذبان يف كبري؛ أما أحدهما :فاكن ال
يستُت من ابلول ،وأما اآلخر :فاكن يميش بانلميمة

احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :مر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بقربين ،فقال« :إنهما
َّ
َّ
يلُعذبان ،وما يُعذبان يف كبري؛ أما أحدهما :فاكن ال يسترت من ابلول ،وأما اآلخر :فاكن يمِش بانلميمة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
مر انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومعه بعض أصحابه بقربين ،فكشف اهلل -سبحانه وتعاىل -هل عن حاهلما ،وأنهما يعذبان،
ً
ُ
َّ
ً َّ
ُ
ٌ
يسري
فأخرب أصحابه بذلك؛ حتذيرا ألمته وختويفا ،فإن صاحيب هذين القربين ،يعذب لك منهما بذنب تركه واالبتعاد عنه

ىلع من وفقه اهلل ذللك.
ّ
َّ ْ
َ
فأح ُد املعذبَني اكن ال حيرتز من بوهل عند قضاء احلاجة ،وال يتحفظ منه ،فتصيبه انلَجاسة فتلوث بدنه وثيابه وال يسترت عند

بوهل ،واآلخر يسَع بني انلاس بانلميمة اليت تسبب العداوة وابلغضاء بني انلاس ،والسيما األقارب واألصدقاء ،يأيت إىل هذا
فينقل إيله الكم ذاك ،ويأيت إىل ذاك فينقل إيله الكم هذا؛ فيودل بينهما القطيعة واخلصام .واإلسالم إنما جاء باملحبة واأللفة

بني انلاس وقطع املنازاعت واملخاصمات.
َّ
ولكن الكريم الرحيم -صىل اهلل عليه وسلم -أدركته عليهما الشفقة والرأفة ،فأخذ جريدة خنل رطبة ،فشقها نصفني ،وغرز

ىلع لك قرب واحدة ،فسأل الصحابة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن هذا العمل الغريب عليهم ،فقال :لعل اهلل خيفف عنهما
بشفاعيت ما هما فيه يف العذاب ،ما لم تيبس هاتان اجلريدتان ،أي مدة بقاء اجلريدتني رطبتني ،وهذا الفعل خاص به -صىل

اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة الربزخية
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أهوال القبور
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلنائز  -أحوال اآلخرة  -اآلداب.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ
َّ
• إن ُهما يلُ َعذبَان  :يلعاقبان.
• ال ْ
يستَ ِرت من ابلول  :ال جيعل سرتة تسرته من األعني عند ابلول ،وال يتخذ سببًا يقيه من بوهل.
َّ َ
اإلرضار.
• يمِش بانل ِميمة  :ينقل الكم الغري بقصد ِ

فوائد احلديث:
.1
.2

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

إثبات عذاب القرب ،وأنه واقع يف هذه األمة.
ً
إظهارا آلية من آيات انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-أو كرامة من كرامات
أن اهلل سبحانه قد يكشف بعض املغيبات -كعذاب القرب-؛
أويلائه.
السرت ىلع اذلنوب والعيوب؛ فإنه لم يرصح باسيم صاحيب القربين.
عدم االسترباء من انلجاسات سبب يف عذاب القرب ،فالواجب االسترباء واتلزنه منه واالستتار.
وجوب تزنه امللكف من بوهل ،وكذلك سائر األبوال انلجسة.
اتلنبيه ىلع عظم شأن الصالة ،حيث اكن اإلخالل بِشء من رشوطها -وهو اجتناب انلجاسة -سببا لعذاب القرب.
حتريم انلميمة بني انلاس ،وأنها من أسباب عذاب القرب.
اتلنبيه ىلع عظم خطورة انلميمة وترك ُّ
اتلزنه من ابلول ،وأنهما من كبائر اذلنوب.
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 .9رمحة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه وحرصه ىلع إبعاد الرش عنهم.

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 1426ه2005 ،م.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3010( :
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ََ َ ُ ْ
ََ ُ َْ
ِّ ْ
من اقتبس شعبة من انلُّجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر ،زاد ما زاد

احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-من اقتَبَس ُش ْعبَة من ُّ
انلجوم؛
ِّ ْ
ُ ْ
السحر ،زاد ما زاد".
فقد اقتَبَ َس شعبة من

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ملا اكن الغيب من األشياء اليت استأثر اهلل -تعاىل -بها أبطل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لك حماولة لالستكشاف واالطالع
ىلع أرساره ،ومن ذلك اتلنجيم اذلي هو االستدالل باألحوال الفلكية ىلع احلوادث األرضية ،فقد بني -صىل اهلل عليه وسلم-
أن تعلم هذا رضب من السحر ،وأنه لكما أكرث اإلنسان منه فقد أكرث من السحر.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > نواقض اإلسالم
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ّ
َ
اقتبس  :من تعلم.
من
شعبة  :طائفة وقطعة.
من انلجوم  :قسم من علم انلجوم.
زاد ما زاد  :لكما زاد تعلمه من علم انلجوم زاد تعلمه للسحر.

ً
 .1حتريم اتلنجيم اذلي هو اإلخبار عن املستقبل اعتمادا ىلع أحوال انلجوم؛ ألنه من اداعء علم الغيب.
 .2أن اتلنجيم من أنواع السحر املنايف للتوحيد.
ّ
ّ
 .3أنه لكما زاد تعلمه للتنجيم زاد تعلمه للسحر.
 .4أن السحر يتجزأ.

املصادر واملراجع:

 اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،للقراعوي .انلارش :مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية .الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للفوزان .دار النرش :دار العاصمة الرياض .الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد الوهاب .انلارش :جامعة األمام حممد بن سعود ،الرياض ،اململكة العربية السعودية. مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالةالطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م. سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه. سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب. -سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
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َ َّ ً
َُْْ
ٌ
َّ
َ ً
أربعني يوما
عرافا فسأهل عن يشء ،فصدقه لم تقبل هل صالة
من أىت

َ َّ ً
عرافا
احلديث :عن حفصة بنت عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :من أىت
ُْ ْ
ٌ
َّ
أربعني ً
َ
يوما".
فسأهل عن يشء ،فصدقه لم تق َبل هل صالة

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أن من جاء إىل ّ
عراف من العرافني -وهو من يديع معرفة املغيبات-
ّ
وصدقه بما يقول فإن اهلل سيحرمه من ثواب صالته أربعني ً
يوما ،وذلك عقوبة هل ىلع ما
فسأهل عن يشء من أمور الغيب،
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
ّ
َ
أقدم عليه من اإلثم واذلنب الكبري ،وأما من صدقهم فقد كفر بما أنزل ىلع حممد -صىل اَّلل علي ِه وسلم ،-كما جاء يف
ُ
جزاء من أىت الاكهن فكيف جبزاء الاكهن نفسه! نعوذ باهلل من ذلك ونسأل اهلل العافية.
احلديث اآلخر ،وإذا اكن هذا

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها)
راوي احلديث :حفصة بنت عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• العراف  :هو اذلي يديع معرفة األمور بمقدمات يستدل بها ىلع املرسوق وماكن الضالة وحنو ذلك.
• لم تقبل هل صالة أربعني يوما  :أي لم يكن هل ثواب صالته أربعني يوما ،لكن ال يلزمه إاعدة صالة أربعني يوما.
فوائد احلديث:
 .1املنع من اذلهاب إىل الكهان وسؤاهلم عن املغيبات وتصديقهم يف ذلك ،وأنه كفر.
 .2حتريم الكهانة ،وأنها من الكبائر.
 .3قد حيرم اإلنسان من ثواب الطاعة عقوبة هل ىلع فعل املعصية.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب. اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،للقراعوي ،انلارش :مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م. امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للفوزان ،دار النرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل 1422 ،ـه2001 -م. -كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد الوهاب ،انلارش :جامعة اإلمام حممد بن سعود ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.

الرقم املوحد)5986( :

94

من أحب احلسن واحلسني فقد أحبين ،ومن أبغضهما فقد أبغضين

َّ
أحب احلسن واحلُسني فقد
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-من
أحبينَ ،
َّ
ومن أبغضهما فقد أبغضين».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من أحب احلسن واحلسني سبطي انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقد أحب انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومن كرههما فقد

كره انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهذا ديلل ىلع ماكنتهما.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > آل ابليت > حقوق آل ابليت
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه.

معاين املفردات:
• أبغض  :كره.
فوائد احلديث:

 .1أن حمبة احلسن واحلسني فرض ال يتم اإليمان بدونها.
 .2فيه منقبة عظيمة للحسن واحلسني أبناء يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنهم.-

املصادر واملراجع:

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 ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل ملكتبة
املعارف 1422ه.
معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م.
حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه (كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه) ،حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ،انلارش:
دار اجليل ،بريوت ،بدون طبعة (نفس صفحات دار الفكر ،الطبعة :اثلانية).
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من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ،ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه

َ ْ َ َّ َ
اء اهلل أَ َح َّ
ب ُ
اهلل
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من أحب ِلق َ ِ
َ
َ َ َ
َ ُ َ ْ َ َ َ
َْ
َ ُ ُّ َ َ ْ َ ُ َ َ
َ َُ َ
ُ
اء ا َ َ ُ َ ُ
الموت؟ قال« :لي َس كذلِك،
وت ،فلكنا نكره
هلل ك ِره اهلل ِلقاءه» فقلت :يا رسول ا ِ
ِلقاءهَ ،ومن ك ِره ِلق َ ِ
هلل ،أكرا ِهية الم ِ
ُ َ ُ َّ َ َ َ
َّ ُ ْ َ َ
رش ب َ
اء اهلل فَأَ َح َّ
محة اهلل َور ْض َوانه َو َج َّنته أَ َح َّ
إذا ب ُ ِّ َ ْ َ
إذا ب ُ ِّ َ
ب ِل َق َ
هلل
ع
ر
ف
الاك
ن
وإ
،
اءه
ق
ل
اهلل
ب
ولكن المؤ ِمن
ِ
ِ
ِِ
رش ِب َر ِ ِ ِ ِ ِ
ذاب ا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ََ َ
ُ
َ
َ
اء اهلل وكره اهلل ِلق ُ
خط ِه كره ِلق َ
اءه».
وس
ِ ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال( :من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه) فسألت اعئشة -

ريض اهلل عنها :-هل تعين بذلك كراهية املوت يا رسول اهلل ،فلكنا يكره املوت؟ قال( :ليس كذلك) فأخرب انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -أن اإلنسان إذا أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ،وذلك أن املؤمن يؤمن بما أعد اهلل للمؤمنني يف اجلنة من اثلواب

اجلزيل والعطاء العميم الواسع فيحب ذلك وترخص عليه ادلنيا وال يهتم بها؛ ألنه سوف ينتقل إىل خري منها ،فحينئذ حيب
ِّ
لقاء اهلل ،والسيما عند املوت إذا بُرش بالرضوان والرمحة فإنه حيب لقاء اهلل -عز وجل ،-ويشتاق إيله ،فيحب اهلل لقاءه ،أما
الاكفر والعياذ باهلل فإنه إذا برش بعذاب اهلل وسخطه كره لقاء اهلل فكره اهلل لقاءه ،وهلذا جاء يف حديث املحترض أن نفس
الاكفر إذا برشت بالغضب والسخط تفرقت يف جسده وأبت أن خترج ،وهلذا تزنع روح الاكفر من جسده ً
نزاع؛ ُ
وي َ
كره ىلع
أن خترج روحه؛ وذلك ألنه يبرش والعياذ باهلل بالرش ،وهلذا قال اهلل -تعاىل( :-ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة

باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم).

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم ،ورواه ابلخاري عن اعئشة -ريض اهلل عنها -يف ضمنه حديث عن عبادة بن الصامت-ريض اهلل عنه.-
رواه عن أيب موىس -ريض اهلل عنه -خمترصا.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1حب لقاء اهلل أو كراهية لقائه يه اليت تكون عند الزنع وخروج الروح يف حالة ال تقبل اتلوبة حيث يبرش لك إنسان بما هو صائر إيله.
 .2لك إنسان يرى مقامه يف حالة االحتضار والزنع.
 .3حب لقاء اهلل أو كراهية لقائه ال تعين تمين املوت أو كراهيته.
ً
 .4احلث ىلع القيام بالطااعت وادلأب عليها واإلخالص فيها ،استعدادا للقاء اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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.
رشح رياض الصاحلني ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمني.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،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 ،دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :الرابعة1425 ،
 ـه 2004 -م.
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من أسعد انلاس بشفاعتك؟ قال :من قال ال هلإ إال اهلل خالصا من قلبه
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قلت :يارسول اهلل" ،من أسعد انلاس بشفاعتك؟ قال :من قال ال هلإ إال
اهلل خالصا من قلبه".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

سأل أبو هريرة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن أكرث انلاس سعادة بشفاعته -عليه الصالة والسالم -وأكرثهم حظوة بها

فأخربه -عليه الصالة والسالم -بأنهم اذلين قالوا هذه الشهادة ويه شهادة أن ال هلإ إال اهلل حممدا رسول اهلل ،خالصة من
القلب ال يشوبها رشك و ال رياء.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفضائل (أبو هريرة)  -اإلخالص.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
• أسعد انلاس  :أكرث سعادة بها.
• بشفاعتك  :مشتقة من الشفع وهو ضم الِشء إىل مثله وشفاعته -صىل اهلل عليه وسلم -توسله إىل اهلل تعاىل أن يرحم العباد يف مواقف عدة
من مواقف يوم القيامة.
ً
• خالصا  :أي :ساملا من لك شوب ،فال يشوبها رياء وال سمعة ،بل يه شهادة يقني.
• الشفاعة  :اتلوسط للغري جبلب منفعة أو دفع مرضة.

فوائد احلديث:

 .1إثبات الشفاعة.
 .2وجوب اإلخالص.
 .3ذم الرياء وأنه سبب لعدم نيل الشفاعة يوم القيامة.
 .4فضل أيب هريرة.

املصادر واملراجع:

القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ،حمرم1424 ،ه.
صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق)،
الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َ َ
ْ
ُ َ َّ َ َ ُ ُ
َُ ُ
وشك اهلل هل بِرزق اعجل أو آجل
من أصابته فاقة فأنزهلا بانلاس لم تسد فاقته ،ومن أن َزهلا باهلل ،في ِ

َ َ ْ
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من أصابته فاقة فأن َزهلا بانلاس
َُ ُ
ُ َ َّ َ َ ُ ُ
َْ
وشك اهلل هل بِرزق اعجل أو آجل».
لم تسد فاقته ،ومن أنزهلا باهلل ،في ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :من أصابته فاقة" أي :حاجة شديدة ،وأكرث
استعماهلا يف الفقر وضيق املعيشة.

"فأنزهلا بانلاس" أي :عرضها عليهم ،وأظهرها بطريق الشاكية هلم ،وطلب إزالة فاقته منهم.

فانلتيجة" :لم تسد فاقته" أي :لم تقض حاجته ،ولم تزل فاقته ،ولكما تسد حاجة أصابته أخرى أشد منها
وأما "من أنزهلا باهلل" بأن اعتمد ىلع مواله فإنه "يوشك اهلل" أن يُ ِّ
عجل "هل برزق اعجل" قريب بأن يعطيه ماال وجيعله غنيا "أو

آجل" يف اآلخرة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصدقات.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ َ
• فاقة  :حاجة.
ْ
• أن َزهلا بانلاس  :طلب منهم رفعها عنه ؛ بإاعنتهم ،وركن إيلهم.
ُ
ُ
َّ
• لم ت َسد  :لم تقض.
َّ
ْ
• أن َزهلا باهلل  :سلمها هلل وشىك حاهل خلالقه وفوض أمره إيله.
ُ ُ
وشك اهلل هل برزق  :أرسع يف ِغناه وعجله.
•ي ِ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

احلث ىلع سؤال اهلل -عز وجل ،-واالتلجاء إيله عند الشدائد وهموم احلاجات ،فهو اذلي يقضيها.
احلض ىلع الصرب ىلع العيش الشديد وعدم الشكوى للناس.
ترغيب اإلنسان اذلي يزنل به مكروه أن يكل كشفه إىل خالقه -سبحانه وتعاىل.-
تنفري العبد من االعتماد ىلع غري اهلل يف حتقيق سؤهل أو دفع كربه.
من اعتمد ىلع غري اهلل ضل ،ومن اعزت بغري اهلل ذل ،ومن فوض أمره إىل اهلل وصل.

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
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه
الس َِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
سنن أيب داود ،تأيلف سليمان بن األشعث ِّ َ
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه
صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة :اخلامسة.
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من بايع إماما فأعطاه صفقة يده ،وثمرة قلبه ،فليطعه إن استطاع ،فإن جاء آخر ينازعه فارضبوا عنق
اآلخر

احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -قال :كنا مع رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر ،فَ َ َ
زن َنلا
ْ
َ َ
اءه ،وم َّنا من يَنتَضل ،وم َّنا َ
َم ْزن ًال ،فَم َّنا َم ْن يُص ِلح ِخبَ َ
رشهِِ ،إذ نادى ُمنادي رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ج
يف
هو
ن
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ َ َ ٌ
َّ َ َ ًّ
َ ْ
ْ
َّ َ ْ َ ُ
ََْ َ
 :الصالة جا ِمعة .فاجتمعنا إىل رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -فقال« :إِنه لم يكن نيب قب ِيل إِال اكن حقا عليه أن
َ ُ َّ ُ َّ َ َ َ
َ
َّ ُ َّ ُ ُ
ُ
َ ُ
ىلع َخري َما َي ْعلَ ُم ُه ل َ ُهمُ ،
نذ َر ُهم ّ َّ
كم هذه َج َعل َاع ِفيَتَ َها يف َّ
آخ َرها
وإن أمت
هلم،
يعلمه
ما
رش
وي
يدل أمته
أو ِهلاَ ،وسي ِصيب ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َّ َ ْ َ
ُ َ
َ
َ َ ٌ ُ ُ ٌ ُ ُ َ َ َ ُ َ ٌ ُ َ ِّ ُ َ ْ ُ َ َ ً
ُ
كرونها ،وت ِيجء ِفتنة يرقق بعضها بعضا ،وت ِيجء الفتنة فيقول املؤمن :هذه مه ِلك ِيت ،ثم تنك ِشف ،وتيجء
بالء وأمور تن ِ
ْ
َ
ْ
َ
َ ْ َ َّ ْ ْ
َ
ُ
ب أن يُ َزح َز َح عن انلار ،ويدخل اجلنة ،فلتَأتِه َم ِنيَتُه وهو يؤمن باهلل وايلوم
هذه .فمن أح
الفتنة فيقول املؤمن :ه ِذه ِ
َ
َ
ْ
اما فَأ ْع َطاه َص ْف َق َة يَدهَ ،و َث ْم َر َة قلْبه ،فَلْيُط ُعه إن ْ
وم ْن بَايَع إ َم ً
ب أ ْن يُ ْؤ َىت إيلهَ ،
انلاس َّاذلي ُحي ُّ
اس َت َطاع،
أت ِإىل َّ ِ ِ
ِِ
ِ
ِِ
اآلخرَ ،ويلَ ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ ُ َُ ُ َ ْ
َ َ
ارض ُبوا ُعنُ َق اآلخ ِر».
ازعه ف ِ
ف ِإن جاء آخر ين ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث أنه جيب ىلع ادلاعة ما جيب ىلع األنبياء من بيان اخلري واحلث عليه وداللة انلاس إيله وبيان الرش واتلحذير

منه ،وفيه أن صدر هذه األمة حصل هلا اخلري والسالمة من االبتالء ،وأنه سيصيب آخر هذه األمة من الرش وابلالء ما جتعل
الفنت القادمة تهون الفنت السابقة ،وأن انلجاة منها يكون باتلوحيد واالعتصام بالسنة ،وحسن معاملة انلاس ،وااللزتام

ببيعة احلاكم ،وعدم اخلروج عليه ،وقتال من يريد تفريق مجاعة املسلمني.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ً
ً
مزنال  :موضعا نسرتيح فيه.
خباءه  :ابليت من وبر أو شعر أو صوف يكون ىلع عمودين أو ثالثة.
الصالة جامعة  :احرضوا تلصلوا جمتمعني.
فقال  :أي بعد ما صلينا.
إنه لم يكن  :أي لم يوجد.
ًّ
حقا عليه  :أي واجبًا.
أن ينذرهم  :من اإلنذار أي  :حيذرهم.
أمتكم هذه  :يعين األمة املحمدية.
اعفيتها  :العافية  :أن ْ
تسلم من األسقام وابلاليا.
يف أوهلا  :عرص الصحابة واتلابعني وتابيع اتلابعني.
آخرها  :ما بعد القرون اثلالثة السابقة.
بالء  :حمنة وابتالء.
أمور تنكرونها  :أي مستحدثة ومبتدعة وخمالفة للرشع.
وتيجء الفتنة  :أي العظيمة يف ادلين.
مهلكيت  :فيها هاليك.
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• ثم تنكشف  :أي تذهب.
• هذه هذه  :أي هذه الفتنة يه أعظم الفنت.
َُ ْ
حزح  :يُبعد ُ
وينىح.
• يز
• فلتأته منيته  :فليحرص أن يأتيه املوت وهو ىلع احلال املوصوف.
• ويلأت  :أي يليجء.
ََْ
• َصفقة يده  :عهده وميثاقه؛ ألن املتعاهدين يضع أحدهما يده يف يد اآلخر.
• ثمرة قلبه  :عقده وعزمه.
• فإن جاء آخر ينازعه  :أي خرج عن طاعته ونازعه يف امللك.
• فارضبوا عنق  :فاقتلوا.

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

استحباب مجع انلاس وإخبارهم بما يهمهم.
من واجب احلاكم والعلماء تنبيه األمة وحتذيرها من األخطار.
ً
معجزة انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -بإخباره عن حدوث فنت متتايلة جير بعضها بعضا ،ولك فتنة أفظع من سابقتها.
آخر هذه األمة سينحرف عن منهج السلف اذلي فيه العافية من الفنت ،والعصمة من الضالل ،واهلداية من اليغ.
املؤمن حيافظ ىلع دينه ويبىق ىلع أصاتله؛ فال خيوض يف الفنت ،وال جيرفه تيار الفساد واإلفساد.
َّ
احلث ىلع الزتام اإليمان ،وسلوك سبل اهلداية ،واملعاملة احلسنة واخللق الطيب ،وأن ذلك يقيه رش الفنت والوقوع يف جهنم.
جيب ىلع اإلنسان أال يفعل مع انلاس إال ما حيب أن يفعلوه معه.
وجوب السمع والطاعة ،واحلذر من اخلروج ىلع والة األمر.
وجوب قتال الفئة ابلاغية اليت خترج ىلع اإلمام وتشق عصا الطاعة وتفرق مجاعة املسلمني ،وذلك للحفاظ ىلع وحدة صف اجلماعة املسلمة
وعدم تفريق لكمتها.

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 ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،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 األوىل1430ه
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َ َّ
من تشبه بقوم ،فهو منهم

احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-قال« :من ت َ َّ
شبه بقوم ،فهو منهم».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

احلديث يفيد العموم ،فمن تشبه بالصاحلني اكن صاحلا وحرش معهم ،ومن تشبه بالكفار أو الفساق فهو ىلع طريقتهم

ومسلكهم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > التشبه املنيه عنه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب  -اثلياب واللباس.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ّ
• تشبه  :التشبه هو :تكلف املسلم موافقة غريه من الكفار أو املبتدعة فيما هو من خصائصهم من عبادات أو اعدات.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

اتلحذير من التشبه بالكفار.
احلث ىلع التشبه بالصاحلني.
الوسائل هلا أحاكم املقاصد ،فالتشبه يف الظاهر يورث املحبة يف ابلاطن.
أحاكم التشبه ىلع جهة اتلفصيل ال يمكن اإلحاطة بها ،ألن هذا خيتلف باختالف نوع التشبه وما يتضمن من املفاسد ،خاصة يف هذا
الزمان ،بل ال بد من عرض لك مسألة ىلع نصوص الرشيعة.
انليه عن التشبه بالكفار إنما هو نيه عن التشبه بهم يف دينهم ويف اعداتهم املختصة بهم ،أما ما لم يكن كذلك كتعلم الصنااعت وحنوها
فال يدخل يف انليه.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار الفلق ،الرياض ،الطبعة :السابعة1424 ،ه.
ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه.
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش ،الطبعة األوىل 2009 - 1430م.
مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،حتقيق األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم  -بريوت ،الطبعة اثلاثلة 1985 – 1405 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ الفوزان ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 2006 – 1427 :م.
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من تعلق تميمة فال أتم اهلل هل ،ومن تعلق ودعة فال ودع اهلل هل

ً
َ َّ َ ً
َ َ َّ َ َ َ ً
َ َ
ََ
يمة فال أت َّم اهلل هل ،ومن ت َعل َق َود َعة فال َودع اهلل
احلديث :عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه -مرفواع" :من تعلق ت ِم

هل"
َ َ َّ َ َ َ ً
َ َْ
َ
ويف رواية" :من تعلق ت ِميمة فقد أرشك".

درجة احلديث :األول :ضعيف.
اثلاين :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع أن من استعمل اتلمائم يعتقد فيها دفع الرضر فإنه داخل يف داعء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عليه بأن
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -يدعو ىلع من استعمل الودع نلفس القصد السابق أن ال
يعكس اهلل قصده وال يتم هل أموره ،كما أنه -صىل
َّ
يرتكه اهلل يف راحة واطمئنان ،بل حيرك عليه لك مؤذ -وهذا ادلاعء يقصد منه اتلحذير من الفعل -كما أنه خيرب َ -صىل َّ ُ
اَّلل
ٍ
َّ
َ
َعليْ ِه َو َسل َم -يف احلديث اثلاين أن هذا العمل رشك باهلل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديثُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواهما أمحد.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• تعلَّق تميمة  :أي علَّقها عليه أو ىلع غريه معتقدا نفعها ،واتلميمة خرزات اكنت العرب تعلقها ىلع أوالدهم َّ
يتقون بها العني.
ٌ
داعء عليه بأن ال يتم اهلل أموره.
• فال أتم اهلل هل :
ٌ
• ودعة  :الودعة يشء خيرج من ابلحر يشبه الصدف يتقون به العني.
َّ
َ
• فال ودع اهلل هل  :أي ال جعله يف دعة وسكون ،أو ال خفف اهلل عنه ما خيافه ،وهو داعء عليه.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تعليق اتلمائم والودع من الرشك ،وكذلك استعمال الودع بال تعليق.
قصده.
أن من اعتمد ىلع غري اهلل اعمله اهلل بنقيض
ِ
َّ
َ
ادلاعء ىلع من علق اتلمائم والودع بما يفوت عليه مقصوده ويعكس عليه مراده.
نيف انلفع املعتقد يف اتلميمة والودعة.
جواز ادلاعء ىلع العصاة ىلع سبيل العموم.
أن بعض الصحابة قد جيهلون مثل هذا فكيف بمن بعدهم.

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.
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من تعلق شيئا ُولك إيله

ً
َ َّ
َ
احلديث :عن عبد اهلل بن عكيم -ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :م ْن ت َعل َق شيئا ُو ِلك إيله».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

َّ

َّ
من اتلفت بقلبه أو فعله أو بهما مجيعا إىل يشء يرجو منه انلفع أو دفع الرض ولكه اهلل إىل ذلك الِشء اذلي تعلقه ،فمن تعلق
َّ
باهلل كفاه ويرس هل لك عسري ،ومن تعلق بغريه ولكه اهلل إىل ذلك الِشء وخذهل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :عبد اهلل بن عكيم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد والرتمذي.
مصدر منت احلديث :اتلوحيد.

معاين املفردات:

• من تعلق شيئا  :أي اتلفت قلبُه إىل يش ٍء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه.
َّ َ
• ُو ِلك إيله  :أي ولكه اهلل إىل ذلك الِشء اذلي تعلقه من دونه وخذهل.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

انليه عن اتلعلق بغري اهلل -تعاىل.-
وجوب اتلعلق باهلل يف مجيع األمور.
بيان مرضة الرشك وسوء اعقبته.
أن اجلزاء من جنس العمل.
أن نتيجة العمل ترجع إىل العامل خريا أو رشا.
خذالن من انرصف عن اهلل وطلب انلفع من غريه.

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 ،ـه2003 -م.
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 ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
اغية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام ،لألبلاين ،املكتب اإلساليم  -بريوت ،الطبعة :اثلاثلة .1405 -
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َ ََ
َّ
َ
من حلف باألمانة فليس مِنا

ََ
َّ
َ
باألمانة فليس ِمنا».
احلديث :عن بريدة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من َحلف

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث اتلحذير من احللف باألمانة؛ ألن احللف باألمانة َح ِلف بغري اهلل واحللف بغري اهلل رشك ،كما يف احلديث:
ََ
(من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أرشك) واملراد بالرشك هنا :الرشك األصغر؛ واحللف بغري اهلل ال خيرج من امللة إال أن
ً
يعتقد احلالف أن املحلوف به بمزنلة اهلل -تبارك وتعاىل -يف اتلعظيم والعبادة وما أشبه هذا فيكون رشاك أكرب.

واملراد باألمانة هنا :فرائض اهلل -تعاىل -من الصالة والصوم واحلج وغري ذلك مما افرتضه اهلل ىلع عباده.
فلو قالِّ :حبق صاليت أو ِّحبق صيايم أو ِّ
حيج ،أو ْ َ
أمجل بأن قال :وأمانة اهلل .فلك ذلك منيه عنه؛ ألن املسلم ال حيلف إال باهلل
َ
ْ
َْ
-تعاىل -أو بصفة من صفاته ،وليست األمانة من صفاته ،وإنما يه أم ٌر من أم ِره ،وف ْرض من فروضه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الرشك
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان.
َ
راوي احلديث :بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األ ْسلَ ِ ّ
يم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ ُ
• َ
األمانة  :املراد بها :الفرائض ،أي :ال حت ِلفوا بالصالة واحلج والصوم ،وحنوها.
َّ
َّ
• ليس ِمنا  :أي :من أهل طريقتنا وأتباع ُسنتنا.

فوائد احلديث:

 .1حتريم احللف بغري اهلل -تعاىل ،-ومنه :األمانة.
 .2ايلمني ال تنعقد إال باهلل -تعاىل -أو بصفة من صفاته ،وليست منها األمانة ،وإنما يه من أمره؛ فاحللف بها يوهم مساواتها ألسماء اهلل -تعاىل-
وصفاته.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ه ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة اثلاثلة1985 ،م.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر انلارش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة األوىل1421 ،ه.
معالم السنن ،تأيلف :محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية ،الطبعة األوىل1351 ،ه.
سبل السالم ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة اثلانية1424 ،ه.
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من حلف بغري اهلل قد كفر أو أرشك

ً
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع" :من حلف بغري اهلل قد كفر أو أرشك"

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
اَّلل َعلي ِه َو َسل َم -يف هذا احلديث خربا معناه انليه :أن من أقسم بغري اهلل من املخلوقات فقد اختذ ذلك املحلوف
خيرب -صىل
ً
ُ
به رشيكا هلل وكفر باهلل؛ ألن احللف بالِشء يقتيض تعظيمه ،والعظمة يف احلقيقة إنما يه هلل وحده ،فال حيلف إال به أو
بصفة من صفاته.

ً

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الرشك
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• عن عمر  :كذا يف املصدر وصوابه عن ابن عمر.
ّ
• من حلف :احللف  :ايلمني ،ويه توكيد احلكم بذكر معظم ىلع وج ٍه خمصوص.
• بغري اهلل  :أي :بأي خملوق من املخلوقات.
ً
• كفر أو أرشك  :حيتمل أن يكون هذا شاك من الراوي ،وحيتمل أن تكون "أو" بمعىن الواو فيكون كفر وأرشك ،واملراد الكفر والرشك
األصغران.

فوائد احلديث:

 .1حتريم احللف بغري اهلل وأنه رشك وكفر باهلل.
 .2أن اتلعظيم باحللف ّ
حق هلل سبحانه وتعاىل فال حيلف إال به.
ّ
 .3أن احللف بغري اهلل ال جتب به كفارة؛ ألنه لم يذكر فيه كفارة ،وإنما تلزمه اتلوبة واالستغفار.
 .4أن القسم بغري اهلل رشك أصغر ،وقيل :رشك أكرب والصواب أنه رشك أصغر وعليه أكرث العلماء.

املصادر واملراجع:

فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة1377 ،ه 1957 -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 :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م.
اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه.
سنن أيب داوود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب –
مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
صحيح الرتمذي ،لألبلاين ،طبعة املعارف.
فتاوى اللجنة ادلائمة ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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َّ
َ َّ
ْ
َ ْ ُ َ ُ
من خب َب زوجة ام ِر ٍئ أو مملوكه فليس مِنا

ْ
َّ
ُْ َ ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :من َخ َّب َ
ئ أو َمملوكه فليس ِمنا».
ر
ام
زوجة
ب
ِ ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من َسَع يف إفساد امرأة ىلع زوجها ،سواء اكن ُ
المفسد رجال أو امرأة ،وذلك بأن يُذكر عندها مساوئ زوجها وسوء أخالقه

حىت تكره زوجها وتتمرد عليه وتسَع إىل اتلخلص منه بالطالق أو اخللع ،أو أفسد مملوك رجل عليه وعمل معه أعماال
ْ
ْ َ
جعلته يتمرد ىلع سيده ويعامله معاملة سيئة؛ فليس ىلع هدينا وال ىلع َمن َه ِجنا ،بل ذلك من عمل الشيطان.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الفسق
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلاكح  -ملك ايلمني.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
َ َّ َ َ
ب  :خ َدع وأف َسد.
• خب

فوائد احلديث:

 .1حتريم إفساد الزوجات أو اخلدم أو إيقاع الشقاق بينهم وبني أزواجهن وأسيادهم.
 .2شأن املؤمن قائم ىلع اتلعاون واتلنارص.
َ
 .3فيه أن ختبيب الزوجة ىلع زوجها من كبائر اذلنوب ،كما نص ىلع ذلك صاحب كتاب الزواجر.

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.
رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم.
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
الس َِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ َ
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
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ً
من داع إىل هدى ،اكن هل من األجر مثل أجور من تبعه ،ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ،ومن داع إىل
ً
ضاللة ،اكن عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ،ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا

َ
ُ
َ َ
َ ُ
َ
َ
ُ
ً
مرفواعَ « :من د َاع إىل هدى ،اكن هل ِم َن األجر ِمثل أ ُجور َمن ت ِب َعه ،ال يَنق ُص ذلك
احلديث :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه
َ ََ
ََ
ْ
َ
َ َ َ َ َ َ ُ
َ ْ
ً
َ ً َ ْ َ َ
من أ ُ ُ
ُ
اإلثم ِمثل آثامِ من ت ِبعه ،ال ينقص ذلك ِمن آثا ِم ِهم شيئا».
ج
ِ
ور ِهم شيئا ،ومن داع إىل ضاللة ،اكن عليه ِمن ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :من داع إىل هدى؛ اكن هل من األجر مثل أجور من
ً
ّ
تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا" ،من داع إىل هدى :يعين بينه للناس وداعهم إيله ،مثل :أن يبني للناس أن ركعيت الضىح

سنة ،وأنه ينبيغ لإلنسان أن يصيل ركعتني يف الضىح ،ثم تبعه انلاس وصاروا يصلون الضىح ،فإن هل مثل أجورهم من غري أن
ً
ينقص من أجورهم شيئا؛ ألن فضل اهلل واسع.
ً
ً
أو قال للناس مثال :اجعلوا أخر صالتكم بالليل وترا ،وال تناموا إال ىلع وتر إال من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل
وتره يف آخر الليل ،فتبعه ناس ىلع ذلك؛ فإن هل مثل أجرهم ،يعين لكما أوتر واحد هداه اهلل ىلع يده؛ فله مثل أجره ،وكذلك

بقية األعمال الصاحلة.
ً
ويف قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" : -من داع إىل ضاللة اكن عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا"،

أي إذا داع إىل وزر وإىل ما فيه اإلثم ،مثل أن يدعو انلاس إىل هلو أو باطل أو غناء أو ربا أو غري ذلك من املحارم ،فإن لك
إنسان تأثر بدعوته فإنه يُكتب هل مثل أوزارهم؛ ألنه داع إىل الوزر.
ً
فادلعوة إىل اهلدى وادلعوة إىل الوزر تكون بالقول ،كما لو قال أفعل كذا أفعل كذا ،وتكون بالفعل خصوصا من اذلي
ً
َ
َّ
يقتدى به من انلاس ،فإنه إذا اكن يَقتدي به ثم فعل شيئا فكأنه داع انلاس إىل فعله ،وهلذا حيتَ ُّجون بفعله ويقولون فعل فالن
كذا وهو جائز ،أو ترك كذا وهو جائز.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > ابلدعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العلم.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َّ
َ
• د َاع  :حض عليه بالفعل أو القول.
ُ
• هدى  :حق وخري.
َ ََ
ورش.
• ضاللة  :باطل
ُ
َ
ً
ُ
َ َ ُ ُ
ور ِهم شيئا  :ال ينقص أجر العامل بسبب ادلاللة.
• ال ينقص ذلك ِمن أج ِ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

فضل ادلعوة إىل اهلدى ،ولو بإبانته وإظهاره ،قليال اكن أو كثريا ،وأن ادلايع هل مثل أجر العامل ،وذلك من عظيم فضل اهلل وكمال كرمه.
ىلع املسلم أن حيذر ادلعوات الزائفة ويبتعد عن قرناء السوء؛ ألنه مسؤول عما يفعل.
أن املتسبب بالفعل واملبارش هل متساويان يف انلتيجة عقابًا أو ثوابًا.
ىلع املسلم أن يتبرص بعواقب األمور ونتائج عمله ،فيسَع للخري يلكون قدوة حسنة.
َّ
تسبب فاكن عليه مثل وزرْ
أن املتسبب اكملبارش ،فهذا اذلي داع إىل اهلدى ت َ َس َّبب فاكن هل مثل أجر من فعله ،واذلي داع إىل السوء أو إىل الوزر َّ
ِ ِ
من اتبعه.
ٌ
يف احلديث ديلل للقاعدة :أن السبب اكملبارشة ،لكن إذا اجتمع سبب ومبارشة أحالوا الضمان ىلع املبارشة؛ ألنه أمس باإلتالف.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري 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.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه2009 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
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من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها ،وأجر من عمل بها بعده ،من غري أن ينقص من أجورهم يشء،
ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة اكن عليه وزرها ،ووزر من عمل بها من بعده ،من غري أن ينقص من
أوزارهم يشء

احلديث :عن جرير بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -قالُ :ك َّنا يف َصدر َّ
انل َهار ِعند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ
ُ َ َ ُ ُّ
ُ َ َ
َّ
َ
َّ
ُ
وم ُع َر ٌاة ُجمْتَايب انلِّ َمار أَو َ
جاءه قَ ٌ
فَ َ
َ
العبَاءُِ ،متَ َق ِّدلي ُّ
السيُوفَ ،اعمتُ ُهم ِمن مرض بل لكهم ِمن مرض ،فتمعر رسول اهلل -صىل
ِ
ِ
َ
َ
َ ً َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ
َ َ َ َ ُ َ
اهلل عليه وسلم -ل ِ َما َرأى بِ ِهم ِم َن الفاقة ،فدخل ث َّم خرج ،فأ َمر بِالال فأذن َوأقام ،ف َصىل ث َّم خ َطب ،فقال(« :يا أيها انلاس
اتقوا ربكم اذلي خلقكم من نفس واحدة) إىل آخر (إن اهلل اكن عليكم رقيبًا)  ،واآلية األخرى اليت يف آخر احلرش:
َ َ َّ َ ُ ٌ
َ
َ
َ
ره ِم ِهِ ،من ثوبِ ِهِ ،من َص ِ
اع بُ ِّرهِ،
ارهِِ ،من ِد
(يا أيها اذلين آمنوا اتقوا اهلل وتلنظر نفس ما قدمت لغد) َتصدق رجل ِمن ِدين ِ
َ
ُ َ
ُ َّ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ ْ
جاء َر ُج ٌل م َن األ َ
مرة» َف َ
اع تَمره َّ -
ْ َ
حىت قالَ -ولَو ب ِش ِّق تَ َ
عج ُز عن َها ،بل قد َع َج َزت ،ث َّم تتَابَع
نصار بِرص ٍة اكدت كفه ت
ِ
ِمن ص ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َّ ُ َ َّ ْ َ
َ
يت َك َ
انل ُ
ومني من َط َعامٍ َوثيَابَ ،ح َّىت َرأ ُ
اس َح َّىت َرأ ُ
َّ
يت َوجه َر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يتَ َهلل كأنه ُمذهبَة ٌ.فقال
ِ
ِ
ٍ
َْ
َ
َ
َ ُ َّ ً َ َ َ ً َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ
َ ْ َ َّ
ري أن
رسول اهلل ُ -صىل اهلل عليه وسلم« :-من سن ِيف ا ِ
إلسالم سنة حسنة فله أجرها ،وأجر من ع ِمل بِها بعدهِ ،من غ ِ
َ ُ َّ ً َ ِّ َ ً َ َ َ َ
َُْ
ُ
ُ َ ْ َ َ َ ْ
َُْ َ
َ ٌ َ َ ْ َ َّ
بعده ،من غري أن
اإلسالم سنة سيئة اكن عليه ِوزرهاَ ،و ِوزر من ع ِمل بِها ِمن ِ
ور ِهم يشء ،ومن سن ِيف ِ
ينقص ِمن َأج ِ
ُ
َ َ
ارهم يشء».
ينقص ِمن أوز ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حديث جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه -حديث عظيم يتبني منه حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وشفقته ىلع

أمته -صلوات اهلل وسالمه عليه ،-فبينما هم مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف أول انلهار إذا جاء قوم اعمتهم من

مرض ،أو لكهم من مرض جمتايب انلمار ،متقدلي السيوف -ريض اهلل عنهم ، -يعين أن اإلنسان ليس عليه إال ثوبه قد اجتباه
ً
يسرت به عورته ،وقد ربطه ىلع رقبته ،ومعهم السيوف؛ استعدادا ملا يؤمرون به من اجلهاد -ريض اهلل عنهم.-
َّ
فتغري وجه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وتلون؛ ملا رأى فيهم من احلاجة ،وهم من مرض ،من أرشف قبائل العرب ،وقد بلغت
ً
بهم احلاجة إىل هذا احلال ،ثم دخل بيته -عليه الصالة والسالم ،-ثم خرج ،ثم أمر بالال فأذن ،ثم صىل ،ثم خطب انلاس -
اس َّات ُقوا َر َّب ُ
انل ُ
عليه الصالة والسالم ،-فحمد اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كما يه اعدته ،ثم قرأ قول اهلل -تعاىل( :-يَا أَ ُّي َها َّ
ك ُم
َّ
َ ََ ُ ْ ْ َْ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ً َ ً َ َ ً َّ ُ
َ ْ َ ْ َ َ َّ
َّ َ َّ َ َ َ ُ َ
ام ِإن
اءلون بِ ِه واألرح
اذلي تس
احد ٍة وخلق ِمنها زوجها وبث ِمنهما ِرجاال ك ِثريا ونِس
اء َواتقوا اَّلل ِ
ِ
اذلي خلقكم ِمن نف ٍس و ِ
َ َ ُّ َ َّ
ً
اَّلل َو ْ َتلنْ ُظ ْر َن ْف ٌس َما قَ َّد َم ْ
اَّلل َاك َن َعلَيْ ُ
ين َ
اَّلل إ َّن َّ َ
ت ل َغد َو َّات ُقوا َّ َ
آمنُوا َّات ُقوا َّ َ
َّ َ
اَّلل َخب ٌ
اذل َ
ري
ك ْم َر ِقيبا)  ،وقوهل -تعاىل( :-يا أيها
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َْ ُ َ
بِ َما تع َملون).
ثم حث ىلع الصدقة ،فقال( :تصدق رجل بديناره ،وتصدق بدرهمه ،تصدق بثوبه ،تصدق بصاع بره ،تصدق بصاع تمره ،حىت
ذكر ولو شق تمرة) واكن الصحابة -ريض اهلل عنهم -أحرص انلاس ىلع اخلري ،وأرسعهم إيله ،وأشدهم مسابقة ،فخرجوا إىل
بيوتهم فجاءوا بالصدقات ،حىت جاء رجل برصة معه يف يده اكدت تعجز يده عن محلها ،بل قد عجزت من فضة ثم وضعها

بني يدي الرسول -عليه الصالة والسالم.-
ثم رأى جرير كومني من الطعام واثلياب وغريها قد ُمجع يف املسجد ،فصار وجه انليب -عليه الصالة والسالم -بعد أن تغريَّ
ِ

يتهلل كأنه مذهبة؛ يعين من شدة بريقه وملعانه ورسوره -عليه الصالة والسالم -ملا حصل من هذه املسابقة اليت فيها سد

حاجة هؤالء الفقراء ،ثم قال -صىل اهلل عليه وسلم( :-من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها ،وأجر من عمل بها من غري
أن ينقص من أجورهم يشء ،ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غري أن ينقص من أوزارهم

يشء).
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واملراد بالسنة يف قوهل -صىل اهلل عليه وسلم( : -من سن يف اإلسالم سنة حسنة) ابتدأ العمل بسنة ،وليس من أحدث؛ ألن
من أحدث يف اإلسالم ما ليس منه فهو رد وليس حبسن ،لكن املراد بمن سنها ،أي :صار أول من عمل بها ،كهذا الرجل

اذلي جاء بالرصة -ريض اهلل عنه.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > ابلدعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصدقة  -العلم اتلوحيد  -ايلوم اآلخر  -اجلهاد  -اجلماعة  -الصالة  -فضائل الصحابة -ريض اهلل عنهم.-
راوي احلديث :جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

انل َهار َّ :
• َصدر َّ
أوهل.
ٌ
ِّ
املتجرد من اثلياب.
• ُع َراة  :مجع اعر ،وهو
ُْ
ُ ََّ
• جمتَ ِايب انلِّ َمار ِ :ك َساء من ُصوف خمطط.
ُ
• َ
العبَا ِء  :كساء مشقوق واسع بال ك َّمني يلبس فوق اثلياب.
ِّ
• ُمتَ َقدلي ُّ
السيُوف  :واضيع سيوفهم يف أعناقهم.
ِ
• ُم َرض  :قبيلة من قبائل العرب.
• َت َم َّعر َّ :
تغري.
ّ َّ
• الفاقة  :احلاجة والفقر.
• اتقوا  :اتلقوى :اسم مأخوذ من الوقاية ،وهو أن يتخذ اإلنسان ما يقيه من عذاب اهلل -تعاىل ،-واذلي ييق من عذاب اهلل هو فعل أوامر اهلل -
عز وجل ،-واجتناب نواهيه.
• ر ِقيبًا  :حافظا ألعمالكم.
َ
َّ
َّ
• ما قد َمت ِلغد  :ما أعدت من خري يلوم القيامة.
َّ
َ َّ
• ت َصدق  :يلتصدق.
َ
ً
جراما.
اره  :ادلينار :عملة نقدية من اذلهب ووزنها4.25 :
• ِدين ِ
َ
ً
جراما.
• ِدره ِمه  :ادلرهم :قطعة نقدية من الفضة ووزنها2.812 :
ً
• َص ِ
جراما.
اع  :الصاع :وحدة من وحدات الكيل ،ويساوي 2172
ُ
• بُ ِّره  :الرب :القمح.
• ُ َّ
رصة  :ما جيمع فيه الِشء ويشد.
• َك َ
ومني  :صربتني.
َ َّ ُ
• يتَ َهلل  :يستنري وييضء.
ْ َ
• ُمذهبَة  :اكذلهب تعبري عن الصفاء واالستنارة.
َّ ٌ
• ُسنة  :طريقة.
َُْ
الوزر :احلِمل اثلقيل واإلثم.
• ِوزرها ِ :

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

إشفاق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وتأمله ىلع الفقراء واملحتاجني.
من واجب أهل ادلثور واليسار أن يتفقدوا أصحاب احلاجة ،ويبادروا إىل دفع الرضر عنهم.
َّ
احلث ىلع الصدقة واإلنفاق ولو اكن بِشء يسري؛ فإن الكثري يكون من القليل.
حسن توجيه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحكمته يف توثيق عرى األخوة واملحبة بني املسلمني ،ولفت انلظر إىل رضورة اتلعاون.
أثر اإليمان باهلل -تعاىل -وايلوم اآلخر يف سلوك املسلم واملبادرة إىل فعل اخلري.
ُرسعة استجابة املسلمني هلدي الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-وتسابقهم إىل فعل اخلريات.
رسور انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لرسور الفقراء ،وسعيه جللب انلفع هلم ومساعدتهم.
الرتغيب يف فعل السنن اليت تركت وهجرت.
احلض ىلع أن يكون املسلم قدوة صاحلة يف اخلري والرب واإلحسان ،واتلحذير من أن يكون قدوة سيئة يف ابلاطل واملنكر.
من سَع إىل خري اكن هل مثل أجر فاعله ،ومن سَع يف رش اكن عليه مثل إثم مرتكبه.
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املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3506( :
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من شهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأن حممدا عبده ورسوهل ،وأن عيىس عبد اهلل ورسوهل ولكمته
ُ ٌ
ور ُوح منه ،واجلنة حق وانلار حق ،أدخله اهلل اجلنة ىلع ما اكن من العمل
ألقاها إىل مريم

ْ
َ ْ
شهد أن ال هلإ إال
احلديث :عن عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم" -من ِ
ُ ُ
ُ ُ َ َُ َ َ
َّ
َّ
َّ
ُُ ٌ
وأن عيىس ُ
وأن َّ
عبد اهلل ورسوهل ولكِمته ألقاها ِإىل مريم وروح ِمنه ،واجلنة
ورسوهل،
حممدا عبده
رشيك هل
ِ
اهلل وحده ال ِ
ٌّ َ ْ َ َ
َّ
َ
َ
َح ٌّق َّ
وانلار حق ،أدخله اهلل اجلنة ىلع ما اكن ِمن العمل".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا هذا احلديث أن من نطق بكلمة اتلوحيد وعرف معناها وعمل بمقتضاها ،وشهد بعبودية حممد -صىل اهلل عليه وسلم-

ورساتله ،واعرتف بعبودية عيىس ورساتله ،وأنه خلق بكلمة كن من مريم ،وبرأ أمه مما نسبه إيلها ايلهود األعداء ،واعتقد
بثبوت اجلنة للمؤمنني وثبوت انلار للاكفرين ،ومات ىلع ذلك دخل اجلنة ىلع ما اكن من العمل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ايلوم اآلخر.
َُ َ
اد َة بْن َّ
الصا ِمت -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :عب
ِ
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ً
ً
ً
ّ
ً
• شهد أن ال هلإ إال اهلل  :تكلم بهذه اللكمة اعرفا ملعناها اعمال بمقتضاها ظاهرا وباطنا.
• ال هلإ إال اهلل  :ال معبود حبق إال اهلل.
ٌ ّ
• وحده  :حال مؤكد لإلثبات.
• ال رشيك هل  :تأكيد للنيف.
ً
ً
• وأن حممدا  :أي وشهد أن حممدا.
• عبده  :مملوكه واعبده.
• ورسوهل  :مرسله برشيعته.
• وأن عيىس  :أي وشهد أن عيىس ابن مريم.
ً
• عبد اهلل ورسوهل  :خالفا ملا يعتقده انلصارى أنه اهلل أو ابن اهلل أو ثالث ثالثة.
ُ
َ
• لكمته  :أي أنه خلقه بكلم ٍة ويه قوهل( :كن).
• ألقاها إىل مريم  :أرسل بها جربيل إيلها فنفخ فيها من روحه املخلوقة بإذن اهلل -عز وجل.-
ٌ
ٌ
• وروح  :أي أن عيىس عليه السالم روح من األرواح اليت خلقها اهلل تعاىل.
َ
ْ
ً
ً
َ ً ُْ
َ َ َّ َ َ ُ
َ
ْ
كم َّما يف َّ
الس َم َ
يعا ِّمنه}[ ،اجلاثية.]13 :
مج
• منه  :أي منه خلقا وإجيادا كقوهل -تعاىل{ :-وسخر ل
ات َوما ِيف األر ِض ِ
او ِ
ِ
• واجلنة حق وانلار حق  :أي شهد أن اجلنة وانلار اللتني أخرب اهلل عنهما يف كتابه ثابتتان ال شك فيهما.
• أدخله اهلل اجلنة  :جواب الرشط السابق من قوهل :من شهد ...الخ.
ِّ ً
ِّ
• ىلع ما اكن من العمل  :حيتمل معنيني :األول :أدخله اهلل اجلنة وإن اكن مقرصا وهل ذنوب؛ ألن املوحد ال بد هل من دخول اجلنة .اثلاين :أدخله
اهلل اجلنة وتكون مزنتله فيها ىلع حسب عمله.

فوائد احلديث:

 .1أن الشهادتني هما أصل ادلين.
 .2فضل اتلوحيد وأن اهلل يكفر به اذلنوب.
 .3سعة فضل اهلل وإحسانه -سبحانه وتعاىل.-
 .4أن عقيدة اتلوحيد ختالف مجيع امللل الكفرية من ايلهود وانلصارى والوثنيني وادلهريني.
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.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

ال تصح الشهادتان إال ممن عرف معناهما وعمل بمقتضاهما.
مجع اهلل ملحمد -صىل اهلل عليه وسلم -بني العبودية والرسالة ردا ىلع املفرطني واملفرطني.
ً
وجوب جتنب اإلفراط واتلفريط يف حق األنبياء والصاحلني ،فال ُنحد فضلهم وال نغلو فيهم فنرصف هلم شيئا من العبادة ،كما يفعل بعض
اجلهال والضالل.
إثبات عبودية عيىس ورساتله ،وهذا رد ىلع انلصارى اذلين زعموا أنه ابن اهلل.
أن عيىس خلق من مريم بكلمة كن من غري أب ،وهذا رد ىلع ايلهود اذلين قذفوا مريم بالزنا.
َّ
أن عصاة املوحدين ال خيدلون يف انلار.
إثبات صفة الالكم هلل -تعاىل.-
إثبات ابلعث.
إثبات اجلنة وانلار.

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 ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
 -صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3417( :
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َّ
َّ
ضار مسلما َّ
من َّ
ضاره اهلل ،ومن شاق مسلما شق اهلل عليه

َّ
شاق مسلما َّ
ضار مسلما َّ
احلديث :عن أيب رصمة -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :من َّ
شق اهلل عليه».
ضاره اهلل ،ومن

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث ديلل ىلع حتريم اإليذاء وإدخال الرضر واملشقة ىلع املسلم ،سواء اكن ذلك يف بدنه أو أهله أو ماهل أو ودله ،وأن

من أدخل الرضر واملشقة ىلع املسلم فإن اهلل جيازيه من جنس عمله ،سواء اكن هذا الرضر بتفويت مصلحة أو حبصول مرضة

بوجه من الوجوه ،ومن ذلك اتلدليس والغش يف املعامالت ،وكتم العيوب ،واخلطبة ىلع خطبة أخيه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > أحاكم الوالء والرباء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :مقاصد الرشيعة  -حتريم الرضر.
راوي احلديث :أبو رصمة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
ّ
ضار مسلما  :أدخل عليه املرضة يف ماهل أو نفسه أو عرضه.
•
ّ
• ضاره اهلل  :أوقع به الرضر ،وجازاه من جنس ما فعل بأخيه.
ّ
• شاق مسلما  :أوصل املشقة وأحلقها به من غري حق.
• ّ
شق اهلل عليه  :أدخل عليه ما يشق عليه.
فوائد احلديث:

 .1حتريم أذية املسلم ،بأي وجه من الوجوه.
 .2اجلزاء من جنس العمل.
 .3محاية اهلل لعباده املسلمني ،وأنه هو نفسه سبحانه يدافع عنهم.

املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة1423 ،ه.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص1395 ،ه.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
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.
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل 1432 ،ه.

الرقم املوحد)5375( :
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من قال حني يسمع انلداء :امهلل رب هذه ادلعوة اتلامة ،والصالة القائمة ،آت حممدا الوسيلة والفضيلة،
وابعثه مقاما حممودا اذلي وعدته ،حلت هل شفاعِت يوم القيامة

َ
َّ ُ ِّ
َ
ً
اتلامةَّ ،
رب هذه َّ
ادل ْع َوة َّ
والصالة القائمة،
مرفواع« :من قال حني ي َ ْس َمع انلِّداء :اللهم
احلديث :عن جابر-ريض اهلل عنه-
ً َّ
َّ
َ َ
َ َ
َ
َْْ ََ
َ َْ
َ
ً
الو ِسيلة والف ِضيلة ،وابعثه مقاما حممودا اذلي وعدته ،حلت هل شفاع ِيت يوم القيامة».
آت حممدا
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
معىن احلديث :يقول انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-من قال حني ي َ ْس َمع انلِّداء" أي من قال هذه الصيغة املأثورة من ادلاعء
َ
عند فراغ املؤذن من األذان وانتهائه منه؛ ملا رواه مسلم من حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص؛ أنَّه َس َ
مع رسول اهلل -صىل
ِّ
َ
ثم َسلُوا َ
يلعَّ ،
املؤذن ،فقولوا مثل ما يقولَّ ،
ثم َصلُّوا َّ
اهلل يل الوسيلة ،"..وعليه :فيكون ادلاعء
اهلل عليه وسلم -يقول" :إذا سمعتم
َ
بعد الفراغ من الرتديد بعد املؤذن.
َ
َ
َّ
"ادل ْع َوة َّ
اتلامة" األذانُ ،سىم دعوة؛ ملا فيه من دعوة انلاس إىل الصالة ،واتلامة :أي الاكملة؛ الشتماهلا ىلع عقائد اإليمان من
اتلوحيد واتلصديق بالرسالة املحمدية ،فأوهل تَكبري ،وفيه الشهادتان اللتان هما ُّ
الركن األول من أراكن اإلسالم ،ثم فيه
ادلعوة إىل الصالة ،ثم َختمه باتلكبري ً
َّ
أيضا.
ٌ
َّ ٌ
َ
ُ
"والصالة القائمة" ،وهلا معنيان .1 :اليت ُ
ستقام .2 .اليت لن ِّ
السموات واألرض.
تغريها ِملة وال نسخ ،فيه قائمة دائمة ،ما دامت
َ َ
َْ
َ
َ
الغريَ ،
المزنلة العايلة
فالو ِسيلة إىل اهلل -تعاىل -ما تقرب به َعبده إيله بعمل صالح .واملراد بها هنا:
"الو ِسيلة" ما يتقرب بها إىل
َّ
ً
مرصحا به يف صحيح مسلم من حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -وفيه ( :إذا سمعتم
يف اجلنة ،كما جاء
َ َ
َ ُ
َْ
َ
َّ
زنلة يف اجلنة ال تنبيغ إال ل ِعبد من عباد اهلل  ،وأرجو أن أكون أنا هو).
م
فإنها
ة؛
يل
س
الو
يل
هلل
ا
وا
املؤذن ،فقولوا ...ثم سل
ِ
ِ
َ ْ
ٌََ
َ
َ ِّ
ً
"والف ِضيلة" يه مرتبة زائدة ىلع سائر اخللق ،واملعىن :فضل حممدا ىلع سائر خل ِقك.
ُ
"وابعثه مقاما حممودا" يعين :يوم القيامة حني يُبعث انلاس من قبورهم ،فهو مقام حيمد عليه يوم القيامة.
ِّ
ُ َ
ُ
َّ
َ ْ
فاعة ُ
ُ
الع َ
ظىم يف فصل القضاء ،حيث
واملقام املحمود :ي ْطل ُق ىلع لك ما جيلب احلَمد من أنواع الكرامات ،واملراد به هنا :الش
َ
األولون واآلخرون ،وذلك بأن اخلالئق يوم القيامة إذا طال عليهم َ
حيمده فيه َّ
المحرش ،وش َّق عليهم الوقوف ،فإنهم يأتون إىل
آدم فيسألونه أن يَشفع هلم عند ربهم؛ يلُخلصهم مما هم فيه ،فيعتذر ،ثم يأتون نوحا -عليه السالم -فيعتذر ،وهكذا إبراهيم
وموىس وعيىس -عليهم أفضل الصالة وأتم التسليم ،-ثم يأتون حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -فيقول( :أنا هلا) ،فيسجد ويلهم
بمحامد ،ثم يقال هل :ارفع رأسكَ ،
وسل تعط ،فيسأل الشفاعةُ ،
ويفرج عنهم بشفاعة نبينا حممد -صىل اهلل عليه وسلم.-
َّ
َّ َ
َّ
ْ َ ًَ َ َ َ
وع ْدتَه" أيَ :
"اذلي َ
بالشفاعة ُ
العظىم حني يَفصل اهلل بني اخلالئق ،قال -تعاىلَ :-
(و ِم َن الليْ ِل فتَ َه َّجد بِ ِه نافِلة لك َعىس
وع َده
َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ً َ ْ ً
اما حم ُمودا) [ اإلرساء.] 79 :
أن يبعثك ربك مق

وعىس :إذا جاءت يف القرآن فيه واجبة.
َّ
اعيت" أي :ثَبتت َ
َ َ َ
ووجبت هل شفاعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واستحقها بداعئه هذا ،وأدركته يوم القيامة،
"حلت هل شف ِ
َّ
ادل َ
اجلنة بغري حساب ،أو برفع َّ
فيشفع هل َّ
رجات ،أو انلجاة من انلار.
دخال
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بإ
ِ
وقيام األشهاد ىلع العباد ،وق ُ
ُ
"يوم القيامة" ُسيم بذلك :ملا يقوم فيها من األمور العظام ،اليت منها ُ
يام
اخلالئق ِم ْن قبورهم،
قيام
ِ
ِ
َّ
انلاس يف املوقف ،وغري ذلك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
َْ
ُْ
آن  -ادلاعء.
ري القر ِ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :تف ِس ِ
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راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ
املريب ُ
• َر َّب َّ :
المصلح لإلنسان.
الر ُّب :هو
ُ ْ
َّ ْ
ُ
المشتَ ِملة ىلع اتلوحيد.
ادلع َوة  :يه ألفاظ األذان
•
َّ
ٌ
َّ
َّ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
• اتلامة َ  :صفة لدلعوة ،وصفت باتلمام؛ ألن فيها أتم القول ،وهو ال هلإ إال اهلل ،وألنها اشتملت ىلع أصول الرشيعة وفروعها.
ْ
آت  :أع ِط.
• ِ
َ َ
َْ
َ
فالوسيلة إىل اهلل -تعاىل -ما تَقرب به عبده إيله ب َ
الغريَ ،
زنلة.
الم
هنا:
بها
واملراد
صالح.
مل
ع
إىل
بها
يتقرب
ما
:
ة
يل
س
الو
ِ
• ِ
ِ
ِ
ٌََ
َ
َ
َ
• الف ِضيلة  :يه مرتبة زائدة ىلع سائر اخللق.
ِّ
ُ َ
ُ
َ
ً
• َم َق ً
ُ
َ
العظىم يف فصل القضاء ،حيث حيمده
املقام املحمود ي ْطل ُق ىلع لك ما جيلب احلمد من أنواع الكرامات ،واملراد هنا :الشفاعة
اما حممودا :
فيه َّ
األولون واآلخرون.
• َحلَّت هل َ :
وجبَت هل.

فوائد احلديث:
.1

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

.9
.10
.11
.12
.13

مرشوعية هذا ادلاعء بعد الفراغ من الرتديد خلف املؤذن .وظاهر احلديث :ولو اكن األذان لغري دعوة انلاس إىل الصالة اكألذان األول يلوم
اجلمعة.
أن من لم يَسمع انلِّداء؛ فإنه ال يقول ادلاعء ،يعين :لو فُرض أن اإلنسان استيقظ بعد إتمام املؤذنني أذانهم ،فال يرشع أن يقول هذا ُّ
ادلاعء.
يَنبيغ أن يُ َص ِّدر اإلنسان ُداعءه بمثل هذه اجل ُ ْملة" :اللَّهم َّ
رب "..وهذا كثري يف ُّ
السنة.
ِ
َّ
َّ
أن األذان من َّ
َّ
ادلعوات َّ
اتلامة" :رب هذه ادلعوة اتلامة".
الربوبية إيله ،فقال" :اللُّهم َّ
رب هذه َّ
َرشف األذان ،حيث أضاف انليب -صىل اهلل عليه وسلمُّ -
ادلعوة".
اثلَّناء ىلع َّ
الصالة بأنها صالة قائمة ُمستقيمة؛ لقوهل" :والصالة القائمة".
ِّ ُ
َّ
أن قول بعضهم" :آت سيدنا" بزيادة "سيدنا" بدعة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يعلمها أمته ،بل قال" :آت حممدا".
جواز ذكر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -باسمه عند اخلَرب ،كما يف قوهل -تعاىل( : -وما حممد إال رسول) ،وقوهل( :ما اكن حممد أبا أحد من
َ
رجالكم) ،أما عند ُمنَاداته فال يُدَع باسمه ،أي :عندما يدعو الصحابة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف حياته ،فالواجب ان يقولوا:
يا رسول اهلل ،يا نيب اهلل ،وليس :يا حممد؛ لقول اهلل -تعاىل( :-ال جتعلوا داعء الرسول بينكم كداعء بعضكم بعضا) [انلور .]63:ىلع أحد
اتلفسريين يف هذه اآلية.
َ
فضيلة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أعطي َ
الو ِسيلة والف ِضيلة.
فضيلة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-؛ حيث أمرنا أن ندعو اهلل -تعاىل -بهذا ُّ
ادلاعء اذلي البُد أن يُستجاب؛ ألنه لو اكن ال ي ُ ْستَجاب لاكن
ً
أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إيَّانا به َعبثا.
َّ
وسيلة اإلجابة ،فإن انلاس حىت فيما بينهم يقولون:
اتلوسل إىل اهلل -تبارك وتعاىل -بصفاته؛ لقوهل" :اذلي وعدته" ،وال شك أن هذا الوصف من ِ
َ َ
وعدتين من أجل تأكيد إجابة املطلوب.
يا فالن ،أعطين كذا وكذا؛ ألنك
َّ
َّ
إثبات الشفاعة للرسول -صىل اهلل عليه وسلم-؛ لقوهل" :حلت هل شفاعيت يوم القيامة".
َّ
َ
أن من قال هذا ُّ
ادلاعء َحلت هل شفاعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم ال ِقيَامة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
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.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،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.
رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل
1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10635( :
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من قطع تميمة من إنسان اكن كعدل رقبة

َ ًَ
َ ْ
يمة من إنسان اكن ك ِعد ِل رقبة".
احلديث :عن سعيد بن جبري قال" :من قطع ت ِم
ً
حكما لألبلاين عليه ،ويف إسناده راو ضعيف.
درجة احلديث :لم أجد

املعىن اإلمجايل:

ِّ
اإلخبار أن من أزال عن إنسان ما يعلقه ىلع نفسه دلفع اآلفات فله من اثلواب مثل ثواب من أعتق رقبة من الرق؛ ألن هذا
ً
َّ
اإلنسان صار بتعليق اتلمائم مستعبدا للشيطان فإذا قطعها عنه أزال عنه ِرق الشيطان.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األمر باملعروف وانليه عن املنكر.
راوي احلديث :سعيد بن جبري -رمحه اهلل-
اتلخريج :رواه ابن أيب شيبة.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• كعدل رقبة  :أي اكن هل مثل ثواب من أعتق رقبة.
• قطع  :أزال.
• تميمة  :مفرد تمائم ،واملراد ما يعلق ىلع اإلنسان من خرز وحنوه التقاء العني.
فوائد احلديث:
 .1فضل قطع اتلمائم؛ ألن ذلك من إزالة املنكر وختليص انلاس من الرشك.
ً
 .2حتريم تعليق اتلمائم مطلقا ولو اكنت من القرآن.
 .3فضل إنكار املنكر.
 .4فضل إعتاق الرقبة.

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.
الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،البن أيب شيبة ،حتقيق :كمال يوسف احلوت ،انلارش :مكتبة الرشد  -الرياض ،الطبعة :األوىل.1409 ،

الرقم املوحد)6766( :
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من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته

قالوا :وما جائزته؟ يا رسول اهلل ،قال :يومه ويللته ،والضيافة ثالثة أيام ،فما اكن وراء ذلك فهو صدقة عليه

ُ
ُ
َ ْ َ ُ
هلل َوايلَومِ
احلديث :عن أيب رشيح خويدل بن عمرو اخلزايع عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :من اكن يؤ ِمن بِا ِ
ِّ َ َ ُ َ َ َ
َْ ْ
َ َ
َ َ
َ ُُ َ َ ُ
ُُ
الثَ ُة أيَّامٍ َ ،ف َما َاك َن َو َر َ
اء
ومه ويللتُه ،والضيافة ث
اآلخ ِر فليُك ِرم ضيفه َجائِ َزته» ،قالوا :وما َجائِ َزته؟ يَا رسول اهلل ،قال« :ي
ِ
َ ََُ َ َ ٌَ ََ
ذلك فهو صدقة عليه».
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
حي ُّل ل ِ ُم ْسلم أن يُق َ
يم ِعند أ ِخي ِه ح َّىت يؤثِ َمه» قالوا :يَا َرسول اهللَ ،وكيف يُؤثِ َمه؟ قال« :يُق ُ
يم ِعند ُه وال يش َء
ويف رواية« :ال ِ
ِ
ِ
ٍِ
َُ ُ
قري ِه ب ِه».
هل ي ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َّ
حديث أيب رشيح اخلزايع -ريض اهلل عنه -يدل ىلع إكرام الضيف وقراه ،فلقد جاء عنه أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
قال" :من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليكرم ضيفه" ،وهذا من باب احلث واإلغراء ىلع إكرام الضيف ،يعين أن إكرام
الضيف من عالمة اإليمان باهلل وايلوم اآلخر ،ومن تمام اإليمان باهلل وايلوم اآلخر.

ومما حيصل به إكرام الضيف :طالقة الوجه ،وطيب الالكم ،واإلطعام ثالثة أيام ،يف األول بمقدوره وميسوره ،وابلايق بما حرضه
من غري تكلف ،وئلال يثقل عليه وىلع نفسه ،وبعد اثلالثة يُعد من الصدقات ،إن شاء فعل وإال فال.
وأما قوهل" :فليكرم ضيفه جائزته يوما ويللة والضيافة ثالثة أيام" قال العلماء يف معىن اجلائزة :االهتمام بالضيف يف ايلوم

والليلة ،وإحتافه بما يمكن من بر وخري ،وأما يف ايلوم اثلاين واثلالث فيطعمه ما تيرس وال يزيد ىلع اعدته ،وأما ما اكن بعد

اثلالثة فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك.

ويف رواية مسلم "وال حيل هل أن يقيم عنده حىت يؤثمه" معناه :ال حيل للضيف أن يقيم عنده بعد اثلالث حىت يوقعه يف اإلثم؛

ألنه قد يغتابه لطول مقامه ،أو يعرض هل بما يؤذيه ،أو يظن به ماال جيوز ،وهذا لكه حممول ىلع ما إذا أقام بعد اثلالث من غري

استداعء من املضيف.

ومما ينبيغ أن يعلم أن إكرام الضيف خيتلف حبسب أحوال الضيف ،فمن انلاس من هو من أرشاف القوم ووجهاء القوم،

فيكرم بما يليق به ،ومن انلاس من هو من متوسط احلال فيكرم بما يليق به ،ومنهم من هو دون ذلك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الزيارة واملجالس
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األطعمة  -الصدقة.
ُ
ُ
راوي احلديث :أبو رشيح خويدل بن عمرو اخلزايع العدوي -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل متفق عليها ،والرواية اثلانية رواها مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ َ َْ َ ُ ْ َ
َ
• يُؤ ِمن  :اإليمان يف اللغة :اتلصديق اجلازم ،قال اهلل -تعاىل{ :-وما أنت بِمؤ ِم ٍن نلا}[ ،يوسف. ]17 :ويف الرشع :إقرار القلب املستلزم للقول
والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.
َُ
• َجائِ َزته  :عطيتَه ومنحته.
َ
قري ِه به  :يضيِّفه ويكرمه.
• ي ِّ ِ
ُ
• يُؤث َمه  :يوقعه يف اإلثم.
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فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

وجوب إكرام الضيف.
يستحب للضيف اتلخفيف يف الزيارة.
الضيافة ثالثة أيام من حقوق األخوة ،والزيادة ىلع ذلك صدقة و وزيادة فضل.
املطلوب من ُ
المضيف أن يُبالغ يف إكرام ضيفه يف ايلوم األول ويللته ،وأما يف بايق ايلومني فيأيت بما تيرس.
ً
يكره للمسلم أن يزنل ضيفا عند أخيه وهو يعلم أنه فقري ليس عنده ما يُضيفه حىت ال يوقعه يف اإلثم ،اكلغيبة هل والوقيعة فيه ،أو يقرتض
املال من أجل ضيافته.
اتلنفري من أكل أموال الصدقات؛ ألنها أوساخ انلاس.

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 ،بريوت1425 ،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.
فتح رب الربية بتلخيص احلموية ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3042( :
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من كظم غيظا ،وهو قادر ىلع أن ينفذه ،داعه اهلل سبحانه وتعاىل ىلع رؤوس اخلالئق يوم القيامة حىت خيريه
من احلور العني ما شاء

َ َ
َ َ َ ً
ُ
ً
مرفواعَ « :من كظ َم غيظاَ ،وهو قادر ىلع أن يُن ِفذه ،د َاعه اهلل سبحانه وتعاىل
احلديث :عن معاذ بن أنس -ريض اهلل عنه-
َ
َ َ َ
َّ ُ َ
حىت خي ِّريه من احلُور العني ما شاء».
ىلع رؤوس اخلَالئِق يوم القيامة

درجة احلديث :حسن لغريه.

املعىن اإلمجايل:

َ
يف احلديث أن اإلنسان إذا غ ِضب من شخص وهو قادر ىلع أن يفتك به ،ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه اهلل ،وصرب ىلع ما حصل
َّ
وخيري من أي نساء اجلنة
هل من أسباب الغيظ فله هذا اثلواب العظيم ،وهو أنه يدَع ىلع رؤوس اخلالئق يوم القيامة
احلسناوات شاء.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :معاذ بن أنس اجلهين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ً
• كظم غيظا  :حتمل القهر وكتم سببه وصرب عليه ،والكظم احلبس واملنع من الظهور.
ْ
ْ
• احلُور ال ِعني  :احلور مجع حوراء ،ويه شديدة ابلياض يف العني وشديدة السواد.وال ِعني :مجع عيناء ،ويه واسعة العني ،واملراد هنا احلسان من
النساء يف اجلنة.

فوائد احلديث:

ُ
 .1احلث ىلع كظم الغيظ؛ ألنه من صفات املؤمنني الك َّمل؛ لقوهل تعاىل( :والاكظمني الغيظ والعافني عن انلاس واهلل حيب املحسنني).
 .2العفو عند القدرة ىلع االنتصار ،وما فيه من اثلواب.
 .3علو ماكنة الاكظمني الغيظ يوم القيامة.

املصادر واملراجع:

مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
سنن الرتمذي ،لإلمام الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،
 ـه 1975 -م.
صحيح الرتغيب والرتهيب – األبلاين ،مكتبة املعارف – الرياض.
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.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3287( :
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ً
ً
من ليق اهلل ال يرشك به شيئا دخل اجلنة ،ومن لقيه يرشك به شيئا دخل انلار

َ َ
ُْ
"م ْن ل ِ َ
رشك
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
يق اهلل ال ي ِ
َ
َ
َ
َّ
به شيئا دخل اجلنة ،ومن ل ِقيَه يُرشك به شيئا دخل انلار".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أن من مات ال يرشك مع اهلل غريه ال يف الربوبية وال يف األلوهية وال يف
األسماء والصفات دخل اجلنة ،وإن مات مرشاك باهلل -عز وجل -فإن مآهل إىل انلار.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الرشك
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ايلوم اآلخر.
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• من ليق اهلل  :من مات.
ً
• ال يرشك به  :لم يتخذ معه رشيكا يف اإلهلية وال يف الربوبية.
ً
ً
ً
ً
• شيئا  :أي رشاك قليال أو كثريا.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

من مات ىلع اتلوحيد ال خيدل يف انلار ومآهل اجلنة.
من مات ىلع الرشك وجبت هل انلار.
قرب اجلنة وانلار من العبد وأنه ليس بينه وبينهما إال املوت.
وجوب اخلوف من الرشك؛ ألن انلجاة من انلار مرشوطة بالسالمة من الرشك.
أنه ليس العربة بكرثة العمل ،وإنما العربة بالسالمة من الرشك.
بيان معىن ال هلإ إال اهلل وأنه ترك الرشك وإفراد اهلل بالعبادة.
فضيلة من َس ِلم من الرشك.
إثبات اجلنة وانلار.
العربة يف األعمال خبواتيمها.

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 مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3418( :
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ًّ
من مات وهو يدعو من دون اهلل ندا دخل انلار

احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ :
"م ْن مات وهو ُ
يدعو ِم ْن
ًّ َ
دخل َّ
انلار".
دون اهلل نِدا

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أن من رصف شيئا مما خيتص به اهلل إىل غريه ،ومات مرصا ىلع ذلك فإن
مآهل إىل انلار.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• يدعو  :املراد بادلاعء هنا ادلاعءان :داعء العبادة وداعء املسألة.
ًّ
• ندا  :انلد :هو الشبيه وانلظري.
فوائد احلديث:

 .1من مات ىلع الرشك دخل انلار ،فإن اكن رشاك أكرب خدل فيها ،وإن اكن أصغر عذب ما شاء اهلل هل أن يعذب ثم خيرج.
 .2أن العربة باألعمال خواتيمها.
 .3أن ادلاعء عبادة ال ترصف إال هلل -تعاىل.-

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 ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق)،
الطبعة :األوىل 1422 ،ـه.

الرقم املوحد)3419( :
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ُ
ُ ْ
من ي ِر ِد اهلل به خريا ي ِصب مِنه

ْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من يُ ِر ِد اهلل به خريا يُ ِصب ِمنه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إذا أراد اهلل بعباده ً
خريا ابتالهم يف أنفسهم وأمواهلم وأوالدهم؛ يلكون ذلك سببًا يف تكفري ذنوبهم ورفعة يف درجاتهم ،وإذا
تأمل العاقل عواقب ابلالء وجد أن ذلك ٌ
خري يف ادلنيا ويف اآلخرة ،وإنما اخلريية يف ادلنيا؛ ملا فيه من اللجوء إىل اهلل تعاىل
ً
بادلاعء واتلرضع وإظهار احلاجة ،وأما مآال فلما فيه من تكفري السيئات ورفع ادلرجات.
َْ
ْ
ْ
ََْ
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ
األ ْن ُفس َواثلَّ َم َرات َوب َ ِّرش َّ
الصابر َ
َ ََْْ
ك ْم ب َ ْ
ِش ٍء ِم َن اخل َ ْو ِف َواجل ُ ِ
ين) ،ولكن هذا
ال َو
قال تعاىل( :ونلبلون
ِ
ِ
وع ونق ٍص ِمن األمو ِ
ِِ
ِ
ِ
ً
احلديث املطلق مقيد باألحاديث األخرى اليت تدل ىلع أن املراد :من يرد اهلل به خريا فيصرب وحيتسب ،فيصيب اهلل منه حىت
ً
يبلوه ،أما إذا لم يصرب فإنه قد يصاب اإلنسان بباليا كثرية وليس فيه خري ،ولم يرد اهلل به خريا ،فالكفار يصابون بمصائب
كثرية ،ومع هذا يبقون ىلع كفرهم حىت يموتوا عليه ،وهؤالء بال شك لم يرد بهم ً
خريا.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مسائل القضاء والقدر
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يُص ْ
ب ِمنه  :يبتليه اهلل -تعاىل -باملصائب يلثيبه عليها.
ِ
فوائد احلديث:

 .1أن املؤمن َّ
معرض ألنواع من ابلالء ،سواء اكن يف ادلين أو املال.
ً
 .2البشارة العظيمة للمسلم؛ ألن لك مسلم ال خيلو عن كونه متأذيا.
 .3االبتالء قد يكون أمارة حب اهلل لعبده ،حىت يرفع درجته ،ويعيل مرتبته ،ويكفر خطيئته.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل.
بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،ط ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني ،الشيخ :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل.
نزهة املتقني ،جمموعة من املشايخ ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.
رشح رياض الصاحلني ،الشيخ :ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش ،طبع اعم 1426ه.
ديلل الفاحلني ،حممد بن عالن ،دار الكتاب العريب.
رياض الصاحلني ،الشيخ :ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،الطبعة األوىل.
صحيح ابلخاري ،لإلمام ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل.
مرقاة املفاتيح ،يلع القاري ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل.
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منعت العراق درهمها وقفزيها ،ومنعت الشأم مديها ودينارها ،ومنعت مرص إردبها ودينارها ،وعدتم من
حيث بدأتم ،وعدتم من حيث بدأتم ،وعدتم من حيث بدأتم

ِّ
َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-منعت العراق ِد ْره ِمها و ِقفزيها،
ْ
َ
وعدتم من حيث بدأتمُ ،
وعدتم من حيث بَ َدأتُمُ ،
إردبَّها ودينارهاُ ،
وعدتم
ومنعت الشام ُمديها ودينارها ،ومنعت مرص
ِ
َ
من حيث بدأتم» ش ِهد ىلع ذلك حلم أيب هريرة ودمه.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن املسلمني سوف يفتحون العراق والشام ومرص ،وسيوضع عليها يشء مقدر باملاكييل
واألوزان يؤدونه للمسلمني ،وسيُمنع ذلك يف آخر الزمان :إما ألن الكفار اذلين يف هذه ابلالد سينقضون العهد وال يدفعون
األموال املقررة عليهم ،وإما الستيالء كفار العجم ىلع هذه ابلالد ،فيمنعون وصول هذه األموال إىل املسلمني ،ويصبح

املسلمون حينئذ ضعفاء فقراء غرباء ،كما اكنوا يف بداية اإلسالم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت  -عالمات انلبوة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

ِّ
• ِقفزي  :مكيال معروف ألهل العراق.
ْ
• ُمدي  :مكيال معروف ألهل الشام.
َ
• إردب  :مكيال معروف ألهل مرص.

فوائد احلديث:

 .1فيه إخبار ،بأنه لن يأيت مال للمسلمني من هذه ابلالد يف آخر الزمان.
 .2فيه بشارة للصحابة -ريض اهلل عنهم -بفتح العراق والشام ومرص.
 .3احلديث عالمة من عالمات انلبوة؛ إذ أخرب عن أشياء فوقعت كما أخرب -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .4فيه أن اإلسالم سيعود غريبا يف آخر الزمان ،كما بدأ غريبًا يف أوهل.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،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 1392ه.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن ،الرياض.
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ْ ُ َ ْ َْ ُ ُ
َ ْ َْ ُ ُ
َ ْ َْ ُ ُ
ُ ْ ََْ
َ َْْ
ُ ْ
َ ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
َ
منهم من تأخذه انلار إىل كعبي ِه ،ومنهم من تأخذه إىل ركبتي ِه ،ومِنهم من تأخذه إىل حجزت ِ ِه ،ومنهم من
َ ُ
َْ ُ ُ
تأخذهُ إىل ت ْرق َوت ِ ِه

َ ْ َْ ُ ُ
ُ
ُ
َّ
احلديث :عن سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه :-أن نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :منهم من تأخذه انلار إىل
َ ُ
َْ ُ ُ
َْ ُ ُ
َْ ُ ُ
ْ
ْ
ْ َْ
َ ْ ْ
كعبَي ِه ،ومنهم َم ْن تأخذ ُه إىل ُركبَتي ِه ،و ِمن ُهم َم ْن تأخذ ُه إىل ُحج َزتِ ِه ،ومنهم َم ْن تأخذ ُه إىل ت ْرق َوتِ ِه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
هذا احلديث يفيد اخلوف من يوم القيامة ومن عذاب انلار ،حيث بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن من انلاس يوم القيامة

من تبلغ انلار منهم إىل كعبيه وإىل ركبتيه وإىل حجزته ،ومنهم من تبلغه إىل عنقه ،فانلاس متفاوتون يف العذاب حبسب

أعماهلم يف ادلنيا نسأل اهلل العافية.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
ْ
راوي احلديثَ :س ُمرة بن ُجن َدب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• منهم  :أي :من أهل انلار.
• كعبيه  :الكعب :هو العظم ابلارز عند مفصل الساق مع القدم.
• ركبتيه  :الركبة :موصل أسفل الفخذ بأىلع الساق.
ْ
ْ
• ُحج َزتِ ِه  :احلُج َزة :معقد اإلزار حتت الرسة.
َّ ْ َُ
َ ُ
• ت ْرق َوتِ ِه  :الرتقوة :العظم اذلي عند ثغرة انلحر ،ولإلنسان ترقوتان يف جانيب انلحر.
فوائد احلديث:
 .1اتلخويف من انلار ،والوعيد الشديد ملن يعمل بعمل أهلها.
 .2تفاوت أهل انلار يف العذاب.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق ،بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
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.
املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :اثلانية.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب -بريوت
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نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن اخلذف ،وقال :إنه ال يقتل الصيد ،وال ينكأ العدو ،وإنه يفقأ
العني ،ويكرس السن

ْ
َ َ
احلديث :عن عبد اهلل بن مغفل -ريض اهلل عنهما -قال :نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن اخلَذف ،وقال:
َّ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ْ َ
كأ ُ َ
الع ُد َّوَ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ ،
كرس ِّ
ُ
الس َن».
«إِنه ال يقتل الصيد ،وال ين
وإنه يفقأ العني ،وي ِ
ِ
ويف رواية :أن َقريبا ً البن مغفل َخ َذ َف فنَ َهاه ،وقال :إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن اخل َ ْذف ،وقال« :إ َّنهاَ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ ِّ ُ َ َ َ ً
ً
ُ َ َ ُ
ُ َ ِّ ُ
َّ
ال تَص ُ
يد َصيدا» ثم اعد ،فقال :أحدثك أن رسول اهلل نىه عنه ،ثم عدت خت ِذف! ال أكلمك أبدا.
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
مغفل ـريض اهلل عنه -بأن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن احلذف ،وقال( :إنه ال يقتل صيدا) ويف
أخرب عبد اهلل بن ً ٍ
ً
لفظ( :ال يصيد صيدا) (وال ينكأ عدوا ،وإنما يفقأ العني ويكرس).

واحلذف :قال العلماء :معناه أن يضع اإلنسان حصاة بني السبابة ايلمىن والسبابة اليرسى أو بني السبابة واإلبهام ،فيضع ىلع

اإلبهام حصاة يدفعها بالسبابة ،أو يضع ىلع السبابة ويدفعها باإلبهام.
َّ
َّ
وقد نىه عنه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وعلل ذلك بأنه يفقأ العني ويكرس السن إذا أصابه( ،وال يصيد الصيد)؛ ألنه

ليس هل نفوذ (وال ينكأ العدو) يعين ال يدفع العدو؛ ألن العدو إنما ينكأ بالسهام ال بهذه احلصاة الصغرية.
ً
ثم إن قريبا هل خذف ،فنهاه عن اخلذف وأخربه أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن اخلذف ،ثم إنه رآه مرة ثانية خيذف،
ً
فقال هل( :أخربتك أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن اخلذف ،فجعلت ختذف!! ال أكلمك أبدا) فهجره؛ ألنه خالف
نيه انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الوالء والرباء > اهلجر ورشوطه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد  -الصيد  -العقوبات  -اهلجر  -الوالء والرباء -طاعة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
راوي احلديث :عبد اهلل بن ُم َغ َّفل ُ
الم َز ِّ
ين -ريض اهلل عنهما-
ِ
ِ
ِ
اتلخريج :متفق عليه والرواية اثلانية لفظ مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
ْ
• اخلَذ ُف  :هو َرميك حصاة صغرية ،أو نواة تأخذها بني أصبعيك السبابتني ،وتريم بها.
َْ َ
كأ َ
الع ُد َّو  :يكرث فيه اجلراح والقتل.
• َينْ َ ُ
• يفقأ  :يقلع.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ُحرمة اخلذف؛ ألنه ال فائدة منه ،وربما ترتب عليه رضر باآلخرين.
ُ
لحق الرضر باملسلمني ولو ظنا ويدخل يف ذلك اللهو اذلي فيه أذى وليس فيه منفعة.
اإلسالم ينىه عن لك فعل ال فائدة فيه ،أو ي ِ
جواز هجران أصحاب املعايص حىت َ
يدعوها.
جيوز هجر أهل ابلدع ً
أبدا.
دين اهلل أحب إىل املؤمن من نفسه ووادله وودله وأقاربه وأحبائه وانلاس أمجعني.
عظم تعظيم السلف الصالح التباع السنة.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
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ً
هذا اذلي َترك هل العرش ،وفتحت هل أبواب السماء ،وشهده سبعون ألفا من املالئكة ،لقد ضم ضمة ،ثم
فرج عنه

ُ
احلديث :عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما ،-عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :هذا اذلي َّ
حتر َك هل العرش،
َ ً
ُ
ً
َ َ
ُ َ ْ
ُ
أبواب السماءِ ،وش ِهده سبعون ألفا من املالئكة ،لقد ُض َّم ض َّمة ،ثم ف ِّر َج عنه».
حت هل
وف ِت

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أثىن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث ىلع الصحايب اجلليل سعد بن معاذ -ريض اهلل عنه -اذلي اهزت هل عرش
ُ
ً
الرمحن ً
فرحا بقدومه ،وفتحت هل أبواب السماء؛ إلنزال الرمحة ونزول املالئكة ،وتزيينا لقدومه وطلوع روحه؛ ألن حمل

أرواح املؤمنني اجلنة ويه فوق السماء السابعة ،كما أن من فضائل هذا الصحايب اجلليل أن جنازته قد حرضها سبعون ألف
َ
ً
تعظيما هل.
َمل ٍك
ثم َّ
بني -صىل اهلل عليه وسلم -مع ما ذكره من فضل سعد بن معاذ وماكنته العظيمة عند اهلل أن القرب قد ضمه ضمة ،ثم فرج
اهلل عنه ،وهذه الضمة ال أحد ينجو منها أحد ،ولو ُنا منها أحد نلجا منها سعد كما قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :مناقب الصحابة  -اجلنائز  -ايلوم اآلخر.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه النسايئ.
مصدر منت احلديث :سنن النسايئ.

معاين املفردات:
َ
• ش ِهده  :حرض جنازته.
فوائد احلديث:

 .1اإليمان بالعرش ،وأنه حترك ً
فرحا بروح سعد بن معاذ.
َّ
َّ
ّ
 .2بيان عظم مرتبة سعد بن معاذ -ريض اَّلل عنه -عند اَّلل -تعاىل ،-حيث إنه حترك العرش ملوته ،وأن السماء فتحت لقدومه ،وأنه شيعه سبعون
ألفا من املالئكة.
 .3إثبات ضمة القرب ،وضغطته.

املصادر واملراجع:

 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 – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.َ َّ
 رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب الول ِوي ،انلارش :دار املعراج ادلويلةللنرش  -دار آل بروم للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل.1424 -1416 ،
 حاشية السندي ىلع سنن النسايئ (مطبوع مع السنن) ،حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ،مكتب املطبواعت اإلسالمية –حلب ،الطبعة :اثلانية1986 – 1406 ،م.
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ْ ُ َ ْ َُ
َّ
ربيل يقرأ عليك السالم
هذا ِ
ج ِ

ْ ُ َْ ُ
ربيل يق َرأ عليك
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-هذا ِج ِ
َّ
السالم» قالت :قلت :وعليه السالم ورمحة اهلل وبراكته.
وهكذا وقع يف بعض روايات الصحيحني« :وبراكته» ويف بعضها حبذفها ،وزيادة اثلقة مقبولة.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ختربنا اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال هلا" :يا اعئشة هذا جربيل يقرأ عليك السالم" ويف رواية
"يقرئك السالم" أي :يهديك السالم ،وحيييك بتحية اإلسالم.

فقالت" :وعليه السالم ورمحة اهلل وبراكته".
ُ
ثم إنه من السنة :إذا نقل السالم من شخص إىل شخص أن يَ ُّرد عليه بقوهل" :وعليه السالم ورمحة اهلل وبراكته"؛ لظاهر حديث

اعئشة -ريض اهلل عنها.-

وإن قال" :عليك وعليه السالم أو عليه وعليك السالم ورمحة اهلل وبراكته" فحسن؛ ألن هذا اذلي نقل السالم حمسن فتاكفئه

بادلاعء هل.
ِّ
ولكن هل جيب عليك أن تنقل الوصية إذا قال :سلم يل ىلع فالن أو ال جيب؟
َّ
فصل العلماء ذلك فقالوا :إن الزتمت هل بذلك وجب عليك؛ ألن اهلل -تعاىل -يقول( :إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل
ً
أهلها) [،النساء  ]58 :وأنت اآلن حتملت هذا أما إذا قال :سلم يل ىلع فالن وسكت أو قلت هل مثال إذا تذكرت أو ما أشبه
ذلك فهذا ال يلزم إال إذا ذكرت ،وقد الزتمت هل أن تسلم عليه إذ ذكرت ،لكن األحسن أال يكلف اإلنسان ً
أحدا بهذا؛
ألنه ربما يشق عليه ولكن يقول :سلم يل ىلع من سأل عين ،هذا طيب ،أما أن حيمله فإن هذا ال ينفع؛ ألنه قد يستيح منك

فيقول نعم أنقل سالمك ثم ينىس أو تطول املدة أو ما أشبه ذلك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باملالئكة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• الربكة  :انلماء والزيادة والسعادة.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

إثبات وجود املالئكة وأنهم أصناف متعددة ملكفون بأعمال خمتلفة فمنهم خزنة اجلنة ،ومنهم خزنة انلار ،ومنهم احلفظة ،ومنهم جربيل
األمني سفري اهلل إىل أنبيائه.
بيان فضل اعئشة -ريض اهلل عنها -وماكنتها ،وعلو مزنتلها.
تسليم املالئكة ىلع انلاس.
مرشوعية تبليغ السالم من الغائب ووجوب الرد عليه.
جواز سالم الرجل األجنيب ىلع املرأة عند أمن الريبة ،وزاد ابلخاري يف روايته :أنها قالت :ترى ما ال نرى يا رسول اهلل.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف ٌ
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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.
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،اعم النرش1410 :ه.
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هذان سيدا كهول أهل اجلنة من األولني واآلخرين إال انلبيني واملرسلني

ُ
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أليب بكر وعمر« :هذان َسيِّدا ك ُهول
أهل اجلنة من َّ
واآلخرين إال انلبيِّني واملرسلني».
األو ِلني
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
أخرب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن أبا بكر وعمر -ريض اهلل عنهما -هما سيِّدا ك ُهول أهل اجلنة ،واملقصود لك من
دخل اجلنة إال انلبيني واملرسلني ،ما قال الرشاح ،والكهول مجع الكهل وهو من جاوز اثلالثني أو ً
أربعا وثالثني إىل إحدى

وَخسني سنة ،فاعترب ما اكنوا عليه يف ادلنيا حال هذا احلديث ،وإال فإنه ليس يف اجلنة كهل ،بل من يدخلها ابن ثالث

وثالثني سنة.

___________________________

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 :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

• ُك ُهول  :مجع الكهل ،وهو من جاوز اثلالثني أو ً
أربعا وثالثني ،إىل إحدى وَخسني سنة.

فوائد احلديث:
.1

أبو بكر وعمر سيدا أهل اجلنة إال انلبيني واملرسلني.

املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية – بريوت. -صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
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هل تضارون يف رؤية الشمس يف الظهرية ،ليست يف سحابة؟ قالوا :ال .قال :فهل تضارون يف رؤية القمر يللة
ابلدر ،ليس يف سحابة؟

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قالوا :يا رسول اهلل هل نَرى َّ
ربنا يوم القيامة؟ قال« :هل تُ ُّ
ضارون يف رؤية
َّ
الظهرية ،ليست يف سحابة؟» قالوا :ال ،قال« :فهل تُ ُّ
ضارون يف رؤية القمر يللة ابلدر ،ليس يف سحابة؟» قالوا:
الشمس يف ِ
ْ
ضارون يف رؤية ربكم ،إال كما تُ ُّ
ال ،قال " :فواذلي نفيس بيده ال تُ ُّ
ضارون يف رؤية أحدهما ،قال :فيَلىق العبد ،فيقول:
ََ َ َ
ُ
ُ ِّ
ُ ْ
َ
ُ ََ ُ ْ ْ
َ
أفظننت
أي فل ألم أك ِرمك ،وأ َس ِّودك ،وأ َز ِّوجك ،وأ َسخر لك اخليل واإلبل ،وأذ ْرك ت ْرأس ،وت ْر َبع؟ فيقول :بىل ،قال :فيقول:
ُ
ُ ْ
ْ ُ ََ ُ ْ ْ
أنك ُماليق؟ فيقول :ال ،فيقول :فإين أنساك كما نَس َ
أي فل ألم أك ِرمك ،وأ َس ِّودك ،وأ َز ِّوجك،
يتين ،ثم يلىق اثلاين فيقول:
ِ
ِ
ََ ْ ََْ
ُ َ ِّ
َ
ْ ِّ
ُ
َ
َ
ْ
اليق؟ فيقول :ال ،فيقول :فإين
وأسخر لك اخليل واإلبل ،وأذرك ترأس ،وتربع؟ فيقول :بىل ،أي رب فيقول :أفظننت أنك م ِ
أنساك كما نَسيتَين ،ثم يلىق اثلالث ،فيقول هل مثل ذلك ،فيقول :يا ِّ
ُ
ُ
وصليت،
آمنت بك ،وبكتابك ،وبرسلك،
رب
ِ
َّ
ً
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
وصمت ،وتصدقت ،ويثين خبري ما استطاع ،فيقول :هاهنا إذا ،قال :ثم يقال هل :اآلن نبعث شاهدنا عليك ،ويتفكر يف
َ
ْ
نفسهَ :من ذا اذلي يَشهد َّ ُ َ
فخذه وحلمه وعظامه بعمله،
انطيق ،فِ ِتن ِطق ِ
يلع؟ فيختم ىلع فيه ،ويقال لف ِخذه وحلمه وعظامهِ :
ْ
وذلك يلُع ِذ َر من نفسه ،وذلك املنافق وذلك اذلي يسخط اهلل عليه.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قال بعض الصحابة :يا رسول اهلل! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هلم -صىل اهلل عليه وسلم« :-هل تُ ُّ
ضارون يف رؤية الشمس
َّ
يف الظ ِهرية ،ليست يف سحابة؟» أي :هل حيصل لكم تزاحم وتنازع يترضر به بعضكم من بعض ألجل رؤية الشمس يف
وقت ارتفاعها وظهورها وانتشار ضوئها يف العالم لكه ،ال يوجد سحاب حيجبها عنكم؟ فقالوا :ال .قال« :فهل تُ ُّ
ضارون يف
رؤية القمر يللة ابلدر ،ليس يف سحابة؟» أي :هل حيصل لكم تزاحم وتنازع يترضر به بعضكم من بعض ألجل رؤية القمر
يللة اكتماهل وظهوره يف السماء ،ال يوجد سحاب حيجبه عنكم؟ قالوا :ال ،قال« :فواذلي نفيس بيده ال تُ ُّ
ضارون يف رؤية
َ
ربكم ،إال كما تُ ُّ
ضارون يف رؤية أحدهما» أي :تكون رؤيته جلية بينة ،ال تقبل مراء وال مرية ،حىت خيالف فيها بعضكم

بعضا ويكذبه ،كما ال يشك يف رؤية الشمس والقمر ،وال ينازع فيها ،فالتشبيه إنما وقع يف الرؤية باعتبار جالئها وظهورها؛
حبيث ال يُرتاب فيها ،ال يف سائر كيفياتها ،وال يف املريئ؛ فإنه -سبحانهَّ -
مزنه عن مشابهة املخلوقات.
ثم أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن مشهد من مشاهد ايلوم اآلخر ،وهو أن الرب -سبحانه -يلىق ً
عبدا من عباده،
َّ
فيقرره بنعمه فيقول هل :يا فالن ألم أُفضلك وأجعلك ً
سيدا يف قومك ،وأعطك ً
ُ
وجعلت
زوجا من جنسك ومكنتك منها،
ُ
ُ َ ِّ
بينك وبينها مودة ورمحة ومؤانسة وألفة ،وأذلل لك اخليل واإلبل ،وأجعلك رئيسا ىلع قومك ،تأخذ ربع الغنيمة؛ واكن ملوك
اجلاهلية يأخذونه ألنفسهم .فيُقر العبد بهذه انلعم لكها .فيقول الرب :أفعلمت أنك سوف تالقيين؟ فيقول :ال .فيقول اهلل -

َ
تركت طاعيت يف ادلنيا ،فالنسيان هنا الرتك عن علم ،كما
تعاىل« :-فإين أنساك كما نسيتين» أي :أتركك ايلوم من رمحيت كما

قال -تعاىل( :-إنا نسيناكم فذوقوا عذاب اخلدل).
ثم يلىق الرب ً
عبدا ثانيا ،فذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيه مثل ما ذكر يف األول من سؤال اهلل تعاىل هل وجوابه.
ُ
وصليت وصمت ،وتصدقت ،ويمدح نفسه
ثم يلىق اثلالث فيقول هل مثل ذلك ،فيقول :يا رب آمنت بك ،وبكتابك وبرسلك،
ً
ً
بكل ما يستطيع ،فيقول الرب« :هاهنا إذا» أي :إذا أثنيت ىلع نفسك بما أثنيت إذا فقف هنا؛ يك نريك أعمالك بإقامة الشاهد
عليها ،ثم يقال هل :اآلن نأيت بشاهد عليك ،ويتفكر العبد يف نفسه :من هذا اذلي يشهد َّ
يلع؟! فيختم اهلل ىلع فمه ويقال

لفخذه وحلمه وعظامه :انطيق ،فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بعمله« ،وذلك يلعذر من نفسه» أي :إنطاق أعضائه لزييل اهلل
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عذره ِمن قِبل نفسه بكرثة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه؛ حبيث لم يبق هل عذر يتمسك به ،وهذا العبد اثلالث هو املنافق،
اذلي غضب اهلل عليه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ايلوم اآلخر.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• تُ ُّ
ضارون  :حيصل لكم تزاحم وتنازع يترضر به بعضكم من بعض.
َّ
• الظهرية  :نصف انلهار.
ُ
• ُفل  :فالن.
• أ َس ِّو ْدك  :أجعلك ً
سيدا.
ُ ِّ ُ َ ِّ
• أ َسخر  :أذلل.
• أذرك  :أتركك.
ً
رئيسا.
• ترأس  :تصري
َ
• ت ْر َبع  :تأخذ رباعهم وهو ربع الغنيمة ،واكن ملوك اجلاهلية يأخذونه ألنفسهم.
• يُثين  :يمدح.
• فيه  :فمه.
• يسخط  :يغضب.
فوائد احلديث:

 .1إثبات رؤية املؤمنني لربهم يوم القيامة.
 .2إثبات الالكم هلل -عز وجل ، -وعقيدة أهل السنة واجلماعة أن اهلل يتلكم بكالم حقييق مىت شاء ،كيف شاء ،بما شاء ،حبرف وصوت ،ال يماثل
أصوات املخلوقني ،وأنه يكلم عباده يوم القيامة.
 .3إثبات صفة النسيان هلل -تعاىل ،-بمعىن الرتك ىلع وجه املقابلة ملن نسوه ،ونسيان اهلل معناه ترك الرمحة واهلداية واتلوفيق عن علم منه -
سبحانه -وعمد ،وتركه -سبحانه -للِشء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته اتلابعة حلكمته ،وانلصوص يف ثبوت الرتك وغريه من
أفعاهل املتعلقة بمشيئته كثرية معلومة ،ويه دالة ىلع كمال قدرته وسلطانه ،وقيام هذه األفعال به -سبحانه -ال يماثل قيامها باملخلوقني،
وإن شاركه يف أصل املعىن ،كما هو مذهب أهل السنة.
 .4أن ُ
اهلل يُنطق أعضاء اإلنسان يوم القيامة لتشهد عليه ،وهو -سبحانه -ىلع لك يشء قدير.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،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 ابلواب ،انلارش :دار الوطن
– الرياض.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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.
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.
تفسري الطربي = جامع ابليان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن اغلب اآلميل ،أبو جعفر الطربي ،حتقيق :ادلكتور عبد اهلل
بن عبد املحسن الرتيك ،دار هجر ،الطبعة :األوىل  1422 ،ـه 2001 -م.
جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مجع وترتيب  :فهد بن نارص بن إبراهيم السليمان ،دار الوطن  -دار الرثيا ،الطبعة :
األخرية 1413 ،ه.
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هلك املتنطعون -قاهلا ثالثا-

ُ َ
المتَن ّ ِطعون -قاهلا
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :هلك
ثالثا."-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
َّ
ّ
ّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
ُّ
اَّلل َعلي ِه َو َسل َم-
اتلعمق يف األشياء والغلو فيها يكون سببا للهالك ،ومراده -صىل
يوضح انليب َ -صىل اَّلل عليه وسلم -أن

انليه عن ذلك ،ومن ذلك إجهاد انلفس يف العبادة حىت تنفر وتنقطع ،ومن ذلك اتلنطع يف الالكم واتلقعر فيه ،وأعظم صور
ِّ
ُّ
اتلنطع ُج ْرما ،وأواله باتلحذير منه :الغلو يف تعظيم الصاحلني إىل احلد اذلي يفيض إىل الرشك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :مجيع أبواب ادلين.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• املتنطعون  :املتعمقون يف الِشء من الكمٍ وعباد ٍة وغريها.
ً
• ثالثا  :أي :قال هذه اللكمة ثالث مرات مبالغة يف اإلبالغ واتلعليم.
• هلك  :خاب وخرس.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

احلث ىلع اجتناب اتلنطع يف لك يشء؛ ال سيما يف العبادات وتقدير الصاحلني.
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم.-
شدة حرصه ىلع ُناة أمته ،واجتهاده يف اإلبالغ -صىل
حتريم اتلنطع يف األمور لكها.
استحباب تأكيد األمر اهلام.
احلث ىلع االعتدال يف لك يشء.
سماحة اإلسالم ويرسه.

املصادر واملراجع:

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،للقراعوي ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للفوزان ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .
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ً
َّ َ
َوَّك اهلل بالرحم ملاك ،فيقول :أي رب نطفة ،أي رب علقة ،أي رب مضغة ،فإذا أراد اهلل أن يقيض خلقها،
قال :أي رب ،أذكر أم أنىث ،أشيق أم سعيد ،فما الرزق؟ فما األجل؟ فيكتب كذلك يف بطن أمه

ً َّ َ
ًَ
ْ ِّ ُ
ْ ِّ
رب َعلَقةْ ،
ولك ُ
اهلل َّ
أي
أي رب ن ْطفة ،أي
بالر ِحم َملاك ،فيقول:
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :
َ
َ َ َْ
ٌ
ْ ِّ
ِّ
َ
رب ُم ْضغة ،فإذا أراد ُ
ٌ
ٌّ
أشيق أم سعيد ،فما الرزق؟ فما األجل؟ فيكتب
أي رب ،أذكر أم أنىث،
يقيض خلقها ،قال:
اهلل أن
ُ ِّ
كذلك يف بطن أمه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ّ
ً
ملاك» أي :إن اهلل -تعاىل -جعل ملَاك من املالئكة ً
قائما
يقول انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن اهلل -تعاىل -ولك بالرحم
بأمر الرحم ،وهو املاكن اذلي ينشأ فيه الودل يف بطن أمه ،فيقول« :أي ّ
رب نطفة» أي :يا رب هذه نطفة ،وانلطفة يه ماء الرجل،
رب علقة» أي :يا رب هذه علقة والعلقة :يه ادلم الغليظ ،ثم يقول« :أي ّ
ومثله ما بعده من قوهل« :أي ّ
رب مضغة» أي :يا رب
هذه مضغة ،واملضغة :قطعة من حلم ،وقد بُ ِّني يف رواية أخرى أن مدة لك واحد من هذه األطوار أربعني ً
يوما ،ثم قال -صىل
اهلل عليه وسلم« :-فإذا أراد اهلل أن يقيض خلقها» أي املضغة ألنها آخر األطوار ،واملراد بالقضاء إمضاء خلقها وذلك بنفخ
الروح فيها كما بينته رواية أخرى وذلك بعد مائة وعرشين ً
يوما ،قال امللك« :أي رب أذكر أم أنىث» أي يارب هل هو ذكر

فأكتبه أم أنىث؟ «أشيق أم سعيد» أي :أهو شيق من أهل انلار فأكتبه ،أو سعيد من أهل اجلنة فأكتبه كذلك؟ «فما الرزق» أي:
قليل أو كثري ،وما مقداره؟ «فما األجل»أي :فما عمره؟ طويل أم قصري؟ «فيكتب كذلك يف بطن أمه» أي :فيكتب ما ذكر كما
أمره اهلل به حال كون الودل يف بطن أمه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد الربوبية
العقيدة > اإليمان باملالئكة > املالئكة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

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

َّ
ولك  :جعله ً
قائما بأمرها.
َّ
الر ِحم  :املاكن اذلي ينشأ فيه الودل يف بطن أمه.
ُ
نطفة  :ماء الرجل.
ََ
علقة  :ادلم الغليظ.
ْ
ُمضغة  :قطعة من حلم.
األجل  :مدة حياة اإلنسان.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

َّ
قد علم اهلل أحوال خلقه قبل أن خيلقهم ،ووقت آجاهلم ،وأرزاقهم ،وسبق علمه فيهم بالسعادة ،أو الشقاء ،وهذا مذهب أئمة أهل السنة.
يف هذا احلديث رد لقول القدرية واعتقادهم أن العبد خيلق أفعاهل لكها من الطااعت واملعايص.
بيان أطوار خلق اإلنسان يف بطن ِّ
أمه.
َ َّ
َّ
مولك باألرحام.
أن من املالئكة َمن هو
ِّ
َّ
اإليمان بالقدر ،وأنه سبق يف لك ما هو اكئن.
َّ
أن َمن ُكتب ًّ
شقيا ال يُعلم حاهل يف ادلنيا ،وكذا عكسه.
أن األمور املسؤول عنها يف احلديث من علم الغيب اذلي ال يعلمه أحد من اخللق حىت املالئكة؛ وذللك يسأل امللك يف لك مرحلة :أي رب،
كذا أو كذا؟
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م.
حممد إسحاق َّ
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين األمري الصنعاين ،املحقق :دَّ .
حممد إبراهيم،
انلارش :مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني للنووي وابن رجب رمحهما اهلل ،لعبد املحسن بن محد العباد ابلدر ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة
العربية السعودية -الطبعة :األوىل1424 ،ه2003/م.
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ِّ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ
َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ
َ ْ ُ ُ َ َّ َ
َْ ٌ
واذلي نفس حمم ٍد بِي ِده ِ ،إين ألرجو أن تكونوا ن ِصف أه ِل اجلن ِة وذل ِك أن اجلنة ال يدخلها إال نفس
ُ ْ ٌَ
مسلِمة ،وما أنتم يف أهل الرشك إال اكلشعرة ابليضاء يف جدل اثلور األسود

ُ
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :كنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف ق َّب ٍة حنوا من أربعني،

فقال« :أترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة؟» قلنا :نعم ،قال« :أترضون أن تكونوا ثلث أهل اجلنة؟» قلنا :نعم ،قال:
« واذلي نفس حممد بيده ،إين ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة وذلك أن اجلنة ال يدخلها إال نفس مسلمة ،وما أنتم
يف أهل الرشك إال اكلشعرة ابليضاء يف جدل اثلور األسود ،أو اكلشعرة السوداء يف جدل اثلور األمحر».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جلس انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مع أصحابه يف خيمة صغرية ،واكنوا قرابة أربعني رجال ،فسأهلم -صىل اهلل عليه وسلم:-

هل ترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة؟ قالوا :نعم ،فقال :هل ترضون أن تكونوا ثلث أهل اجلنة؟ قالوا :نعم ،فأقسم انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -بربه ثم قال :إن ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة ،وانلصف اآلخر من سائر األمم ،فإن اجلنة ال
يدخلها إال مسلم فال يدخلها اكفر ،وما أنتم يف أهل الرشك من سائر األمم إال يشء يسري جدا ،مثل به بالشعرة الواحدة

املتمزية لونا يف جدل اثلور امليلء بالشعر".

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• قبة  :خيمة ،ويه بيت صغري مستدير.
• حنوا من أربعني  :قرابة أربعني رجال.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

جواز اتلدرج وتكرار البشارة مرة بعد مرة يلكون أدَع تلجديد الشكر مرة بعد مرة.
املسلمون من أمة حممد -صىل اهلل عليه وسلم -هم أكرث أهل اجلنة ،وهذا ديلل ىلع ماكنة هذه األمة.
ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة مؤمنة.
جواز احللف بغري استحالف؛ تلأكيد احلديث بايلمني.
استحباب رضب املثل تلقريب الفهم للسامعني.
قال العلماء :لك رجاء جاء عن اهلل -تعاىل -أو عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فهو حاصل.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،مصطىف اخلن وابلغا ومستو والرشبيج وحممد أمني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
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 ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،لعبد الرمحن بن عبد الوهاب بن سليمان ،املحقق :حممد حامد الفيق-انلارش :مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة،
مرص ،الطبعة :السابعة1377 ،ه1957/م.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ُ
ُ ُ َّ
ٌ
ُ
ٌّ
ٌّ
نرصاين ،ثم يموت ولم يؤمن باذلي
واذلي نفس حممد بي ِده ،ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي ،وال
َّ
ُْ ُ
أر ِسلت به ،إال اكن مِن أصحاب انلار

ٌ
ً
ُ ُ َّ
ُ
ٌّ
يهودي ،وال
يسمع يب أحد من هذه األمة
بيده ،ال
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :واذلي نفس حممد ِ
َّ
ُ
يموت ولم يؤمن باذلي أُ ْرس ُ
ٌّ
لت به ،إال اكن ِمن أصحاب انلار».
نرصاين ،ثم
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حيلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باهلل أنه «ال يسمع به أحد من هذه األمة» أي :ممن هو موجود يف زمانه وبعده إىل يوم
ُ
ُ
رسلت به ،إال اكن من أصحاب انلار» فأي يهودي أونرصاين وكذلك
القيامة «يهودي ،وال نرصاين ،ثم يموت ولم يؤمن باذلي أ
خادلا فيها ً
غريهما تبلغه دعوة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ثم يموت وال يؤمن به إال اكن من أصحاب انلار ً
أبدا.
َ
ً
تنبيها ىلع من سواهما؛ وذلك ألن ايلهود وانلصارى هلم كتاب ،فإذا اكن هذا شأنهم مع أن هلم
وإنما ذكر ايلهودي وانلرصاين
ُّ
كتابًا ،فغريهم ممن ال كتاب هل أوىل ،فلكهم جيب عليهم ادلخول يف دينه وطاعته -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

فوائد احلديث:

 .1من لم يَسمع بانليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولم تبلغه دعوة اإلسالم فهو معذور.
 .2وجوب اتباعه -صىل اهلل عليه وسلم ، -ونسخ مجيع الرشائع برشعه ،فمن كفر به لم ينفعه إيمانه بغريه من األنبياء -صلوات اهلل عليهم
أمجعني.-
 .3االنتفاع باإلسالم قبيل املوت ،ولو يف املرض الشديد ما لم يصل إىل املعاينة.
 .4تكفري من أنكر بعض ما جاء به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا ثبت ذلك بنص قطيع ،وأمجعت عليه األمة.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،املؤلف :أبو زكريا حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة اثلانية1392 ،ه.ُ
(هبَ ْ َ
ّ
الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة
رية بن) حممد بن هبرية اذلهيل
 اإلفصاح عن معاين الصحاح ،املؤلف :حيىي بنالنرش1417 :ه.
 -طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب ،املؤلف :عبد الرحيم بن زين العرايق ،املحقق :أمحد بن عبد الرحيم أبو زرعة ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب.
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واذلي نفيس بيده ال تذهب ادلنيا حىت يمر الرجل ىلع القرب ،فيتمرغ عليه ويقول :يا يلتين كنت ماكن
صاحب هذا القرب ،وليس به ادلين ،ما به إال ابلالء

َ َ َ ُ ُ َّ َ ّ ُ َ َ ْ َ َّ
وسلم« :-واذلي نفيس بيده ال تذهب
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اَّلل -صىل اهلل علي ِه
َ
َ
ِّ
ُ
ادلنيا حىت يمر الرجل ىلع القرب ،فيَتَ َم َّرغ عليه ويقول :يا يلتين كنت ماكن صاحب هذا القرب ،وليس به ادلين ،ما به

إال ابلالء».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب الكريم -صىل اهلل عليه وسلم -أنه يف آخر الزمان يمر الرجل بقرب الرجل فيتقلب يف الرتاب يريد أن يكون ماكنه
مما أصابه من األنكاد ادلنيوية وكرثة الفنت واملحن ،وذلك السرتاحة امليت من نصب ادلنيا وعنائها.

وليس يف احلديث تمين املوت وإنما هو إخبار عما سيقع يف آخر الزمان.

___________________________

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:
• يتمرغ  :يتقلب يف الرتاب.
َّ
• ليس به ادلين  :ال يتمىن املوت لسبب ديين وإنما ملا به من املصائب واملحن ،وحيتمل أنها ادلين بفتح ادلال.
• ليس به إال ابلالء  :ما سببه إال تتابع املحن والفنت واألوصاب ادلنيوية.
فوائد احلديث:

 .1فيه أن الرجل يف آخر الزمان يتمىن املوت ليس ألمر ديين ،وإنما هو بسبب كرثة املحن والفنت وابلاليا.
 .2رؤية القبور تذكر باملوت وما بعده ،ذلا رشعت زيارتها لالعتبار واالتعاظ واالستغفار للمؤمنني.
 .3ازدياد الرشور واآلثام وانتشار املصائب واآلالم سيشتد يف آخر الزمان.
ً
 .4إذا ظهرت الفنت واشتد ابلالء وأحس العبد أنه ال طاقة هل بها فليقل :امهلل أحيين ما اكنت احلياة خريا ًيل وأمتين إذا اكن املوت خريا يل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق ،عناية :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة ،ط 1425 ،4ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط ،14
1407ه 1987 -م.
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف :فيصل مبارك ،دار العاصمة1423 ،ه – 2002م.
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واذلي نفيس بيده يلأتني ىلع انلاس زمان ال يدري القاتل يف أي يشء قتل ،وال يدري املقتول ىلع أي يشء
قتل

ٌ
َّ
يلأتني ىلع انلاس زمان ال يدري
احلديث :عن أيب هريرة ،قال :قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-واذلي نفيس بيده
ُ
َ
ُ
ُ
املقتول ىلع ِّ
القاتل يف ِّ
أي يشء ق ِتل».
أي يشء قتَل ،وال يدري

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ٌ
حيلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باهلل اذلي يملك نفسه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه سيأيت ىلع انلاس زمان ال يدري القاتل
ُ
َ
ُ
ملاذا قتَل ،وال يدري املقتول ملاذا ق ِتل ،وذلك لكرثة القتل.

___________________________

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 :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

فوائد احلديث:

 .1يف هذا احلديث من الفقه أن هذا القاتل واملقتول يكونان يف زمان ليس فيه إمام يُعرف به احلق من ابلاطل.
 .2من عالمات الساعة كرثة القتل.
 .3احلديث عالمة من عالمات انلبوة؛ إذ أخرب عن يشء فوقع كما أخرب.
 .4إثبات صفة ايلد هلل -تعاىل -ىلع ما يليق به -سبحانه.-

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :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.
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.
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وصف بعض نعيم القرب وعذابه

ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-إذا ق ِرب امليت -أو قال :أحدكم-
ُ َ
َ
نكر ،ولآلخرَّ :
كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول :ما
كري ،فيقوالن :ما
أتاه ملاكن أسودان أزرقان ،يقال ألحدهما :الم
انل ِ
اكن يقول :هو عبد اهلل ورسوهل ،أشهد أن ال هلإ إال اهلل ،وأن حممدا عبده ورسوهل ،فيقوالن :قد كنا نعلم أنك تقول هذا،
ُْ
َُ
ثم يف َسح هل يف قربه سبعون ِذرااع يف سبعني ،ثم ين َّور هل فيه ،ثم يقال هل :نم ،فيقول :أرجع إىل أهيل فأخربهم ،فيقوالن :نم
ْ
ُ
سمعت
كنومة العروس اذلي ال يوقِظه إال أحب أهله إيله ،حىت يبعثه اهلل من َمضجعه ذلك ،وإن اكن منافقا قال:
ْ
انلاس يقولون ،فقلت مثله ،ال أدري ،فيقوالن :قد كنا نعلم أنك تقول ذلك ،فيقال لألرضَ :
اتلئِيم عليه ،فتَلتَئِم عليه،
َّ
ْ
فتختلف فيها أضالعه ،فال يزال فيها ُمعذبا حىت يبعثه اهلل من َمضجعه ذلك.

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

إذا ُدفن امليت أتاه ملاكن أسودان أزرقان ،اسم أحدهما :املنكر ،واآلخر :انلكري ،فيقوالن هل :ما كنت تقول يف هذا الرجل؟

يريدان انليب -عليه الصالة والسالم ،-فيقول :هو عبد اهلل ورسوهل ،أشهد أن ال هلإ إال اهلل ،وأن حممدا عبده ورسوهل ،فيقوالن:
قد كنا نعلم أنك تقول هذا؟ ثم يوسع هل يف قربه سبعون ذرااع يف سبعني ذرااع ،ثم َّ
ينور هل يف قربه ،ثم يقال هل :نم .فيقول :أريد
الرجوع إىل أهيل ،فأخربهم بأن حايل طيب؛ فيفرحوا بذلك وال حيزنوا َّ
يلع .فيقوالن هل :نم كنومة العروس اذلي ال يوقظه من
نومه إال أحب أهله إيله ،فينام ً
ُ
سمعت انلاس يقولون قوال ،وهو
نوما طيبا حىت يبعثه اهلل يوم القيامة ،وإن اكن منافقا قال:

أن حممدا رسول اهلل ،فقلت مثل قوهلم ،وال أدري أنه نيب يف احلقيق ة أم ال ،فيقوالن :قد كنا نعلم أنك تقول ذلك ،فيقال
لألرض :انضيم واجتميع عليه وضييق عليه ،فتجتمع أجزاؤها عليه ،حىت تزول أضالعه عن اهليئة املستوية اليت اكنت

عليها ،من شدة انضمامها عليه ،وشدة الضغطة وانعصار أعضائه ،وجتاوز جنبيه من لك جنب إىل جنب آخر ،فال يزال يف

تلك احلالة معذبا حىت يبعثه اهلل -عز وجل -يوم القيامة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة الربزخية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلنائز.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:
ُ
ُ
• ق ِرب  :دفِن.
• ُي ْف َسح  :يُ َّ
وسع.
• ِذراع  :مقياس يقارب يف طوهل ذراع اإلنسان ،يرتاوح بني  55إىل  80سم.
• َ
اتل ِئيم  :انضيم واجتميع.
• فتختلف فيها أضالعه  :تزول عن اهليئة املستوية اليت اكنت عليها من شدة اتلئامها عليه ،ومن شدة الضغطة وانعصار أعضائه؛ فتجاوز لك
جنب من جنبيه إىل جنب آخر.
ْ
• َمضجعه  :موضع نومه.

فوائد احلديث:

 .1فيه إثبات سؤال امللكني املنكر وانلكري للميت يف قربه.
 .2إثبات أن يف القرب نعيما وعذابا.

141

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه.
مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.
معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م.
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وعدين ريب أن يدخل اجلنة من أمِت سبعني ألفا بغري حساب ،وال عذاب مع لك ألف سبعون ألفا وثالث
حثيات من حثيات ريب

ً
َ
ِّ ْ ْ َ
ً
ُ َّ
َ
حساب وال
احلديث :عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :و َعدين ريب أن يُد ِخل اجلنة من أميت سبعني ألفا بغري
ٍ
ِّ
ً
ِّ
َ ََ
ُ َ ََ
ات ريب».
عذاب ،مع لك ٍ
ات ِمن حثي ِ
ألف سبعون ألفا ،وثالث حثي ٍ
ٍ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
ً
ُ
دخل اجلنة سبعني الفا من هذه األمة من غري حساب وال
خيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اهلل -تعاىل -وعده أنه سي ِ
ً
ُ
دخل مع لك ألف سبعني ألفا آخرين ،وسيقبض اهلل بيده الكريمة ثالث قبضات ويدخلهم اجلنة.
عذاب ،وسي ِ

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الشفاعة.
راوي احلديث :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :مسند اإلمام أمحد.

معاين املفردات:
• حثيات  :مجع حثية وحثوة ،ويه تستعمل فيما يعطيه اإلنسان بكفيه دفعة واحدة من غري وزن وتقدير.
فوائد احلديث:

 .1إثبات الشفاعة.
ً
ً
 .2سيدخل اجلنة من هذه األمة سبعون ألفا بغري حساب وال عذاب ،مع لك ألف سبعون ألفا.
ٌ
َّ ٌ
ٌ
ٌ
َ َّ َ َّ
وجل -بالسنة الصحيحة ،ويه ديلل واضح ىلع إثبات ايلد والكف هلل -تعاىل،-
خربية ثابتة هلل -عز
 .3إثبات احلثو هلل -تعاىل -ويه صفة فعلية
من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل.

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 ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
َ ُ َ
ُْ ُ ُ َ
ار اآلثار للنرش َواتلوزيعَ ،صنعاء  -ايلمن ،الطبعة :اثلاثلة  1420 ،ـه.1999 -
بن ها ِدي الواديع د
كتاب الشفاعة ،مقبل
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
َّ َّ
صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد القادر السقاف دار اهلجرة الطبعة  :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م.
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وما نلا ال نرىض يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟! فيقول :أال أعطيكم أفضل من ذلك؟
ً
فيقولون :وأي يشء أفضل من ذلك؟ فيقول :أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبدا

َّ
َّ
إن اهلل َّ -
عز وجل -يقول ألهل اجلنة :يا أهل اجلنة ،فيقولون:
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال« :
َ َ
َ َ
ْ َ َ
َ ْ َ َ
رَض يا َّ
ْ
ربنَا َوقَ ْد أَ ْع َطيْتَنَا ما لم ُت ْعطَ
َ
َّبليك َر َّبنا َو َسعديْك ،واخلري يف يَديْك ،فيقول :هل َر ِضيتُم؟ فيقولون :وما نلا ال ن
ُ َْ َ َ
َ ُّ َ ْ َ ْ َ ُ
َ ُ ْ
ُ ُّ َ ْ ُ
يش ٍء أفضل من ذلك؟ فيقول :أ ِحل َعليك ْم
أحدا من خلقك؟! فيقول :أال أع ِطيك ْم أفضل من ذلك؟ فيقولون :وأي
َ َ َ ْ َ
ْ
ً
ِرض َو ِاين ،فال أسخ ُط عليكم بعده أبدا».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ِّ
حوارا سيكون يف اجلنة يوم القيامة بني اهلل -تعاىل -واملؤمنني ،وهو أن اهلل -تعاىل -ينادي ىلع
يصور نلا احلديث الرشيف
املؤمنني ويسأهلم بعد دخوهلم إياها:

(يا أهل اجلنة ،فيقولون بليك) أي :إجابة بعد إجابة.

(يا ربنا وسعديك) بمعىن اإلسعاد ،وهو اإلاعنة ،أي :نطلب منك إسعادا بعد إسعاد.
(واخلري يف يديك) أي :يف قدرتك ،ولم يذكر الرش؛ ألن األدب عدم ذكره رصحيا.

فيقول -تعاىل -هلم:

(هل رضيتم؟) بما رصتم إيله من انلعيم املقيم.

(فيقولون وما نلا ال نرَض) االستفهام تلقرير رضاهم ،أي نعم قد رضينا( ،وقد أعطيتنا) ويف رواية وهل يشء أفضل مما

أعطيتنا؟ أعطيتنا (ما لم تعط أحدا من خلقك) اذلين لم تدخلهم اجلنة.
ُ
َ ُ
ْ
َ
عطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب ،وأي يشء أفضل من ذلك ،فيقول أ ِحل عليكم ِرضواين)
فيقول -تعاىل( :-أال أ ِ
أي :رضايئ.

(فال أسخط عليكم بعده أبدا) فاهلل -تعاىل -ال يسخط ىلع أهل اجلنة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الشهداء.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ُبليك ُربنا وسعديك  :أي :إجابة بعد إجابة ،ومساعدة بعد مساعدة ،وهما مثنيان للتكثري واتلعدد.
ُّ ْ
• أ ِحل  :أن ِزل.
• فال أسخط  :ال أغضب.
فوائد احلديث:
 .1أن انلعيم اذلي حصل ألهل اجلنة ال مزيد عليه.
 .2رضوان اهلل أعظم نعيم حيل ىلع أهل اجلنة بعد دخوهلم هلا.
ً
 .3تبشري اهلل ألهل اجلنة برضاه عنهم ،وإحالل رضوانه عليهم وعدم سخطه أبدا.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه2009 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.

الرقم املوحد)8343( :

145

ُ
َ
يرحم اهلل موىس ،قد أوذي بأكرث من هذا فصرب

احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :ملا اكن يوم ُحنني آثر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمً -
ناسا
َ
األقْ َرع بن َحابس مئة من اإلبل ،وأعطى ُعيينة بن حصن مثل ذلك ،وأعطى نَ ً
اسا من أرشاف
يف ال ِق ْس َمة ،فأعطى
ِ
ِ
ُ
َ ُ
َ
العرب وآث َرهم يومئذ يف ال ِق ْس َمة .فقال رجل :واهلل إن هذه ِق ْس َمة ما ُعدل فيها ،وما أريد فيها وجه اهلل ،فقلت :واهلل
ُ
َْ
ِّ
ألخربن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأتيته فأخربته بما قال ،فتغري وجهه حىت اكن اكلرص ِف .ثم قال« :فمن يع ِدل
ُ
إذا لم يعدل اهلل ورسوهل؟» ثم قال« :يَرحم اهلل موىس ،قد أوذي بأكرث من هذا فصرب» .فقلت :ال َجرم ال أرفع إيله بعدها
ً
حديثا.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -أنهم اكنوا يف غزوة حنني ،ويه :غزوة الطائف اليت اكنت بعد فتح مكة ،غزاهم

الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -وغنم منهم غنائم كثرية جدا :من إبل ،وغنم ،ودراهم ،ودنانري ،ثم إن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -نزل باجلعرانة ،ويه حمل عند منتىه احلرم من جهة الطائف ،نزل بها وقسم -صىل اهلل عليه وسلم -الغنائم بني من
حرض هذه الغزوة ،فأعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل ،وأعطى عيينة بن حصن مائة من اإلبل ،وأعطى ً
ناسا من أرشاف
العرب؛ يتألفهم ىلع اإلسالم؛ فإذا حسن إسالم هؤالء بسبب العطايا واملال أسلم من وراءهم ممن يتبعهم ،واكن يف ذلك قوة
ً
وعزة لإلسالم ،وأما أقوياء اإليمان فقد تركهم -صىل اهلل عليه وسلم -اعتمادا ىلع ما عندهم من اإليمان.

فقال رجل بعد أن رأى حال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف تقسيم الغنائم ىلع رؤساء القبائل وأرشاف القوم ،وترك بعض
القوم :واهلل إن هذه قسمة ما ُعدل فيها وما أريد فيها وجه اهلل.
فلما سمع ابن مسعود -ريض اهلل عنه -هذه اللكمة ذهب مرساع إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأقسم قبل ألن يأتيه أنه

سيخربه بها ،وملا أخربه باخلرب ،اشتد غضبه -عليه الصالة والسالم ،-وتغري وجه حىت اكن اكلصبغ األمحر اخلالص ،ثم قال:

فمن يعدل إذا لم يعدل اهلل ورسوهل؟ يستنكر قوهل.

ثم قال -عليه الصالة والسالم :-يرحم اهلل موىس ،لقد أوذي بأكرث من هذا فصرب.
ُ
وملا رأى ابن مسعود -ريض اهلل عنه -من حال انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-قال -ريض اهلل عنه :-إذا سمعت قوال من أوئلك

القوم ،من األقوال املنكرة ،فلن أخرب بها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك؛ ملا رآه من شدة غضبه -صىل اهلل عليه وسلم،-
ما دام أنه ال يعود ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وال ىلع اإلسالم برضر.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :سالمة الصدر  -طاعة الوالة  -اجلهاد  -الغنائم  -الزاكة :املؤلفة قلوبهم.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يوم حنني  :أي :زمن غزوتها.
• حنني  :واد يف مكة والطائف وراء عرفات ،وهو أقرب إىل مكة.
• ناسا  :من املؤلفة قلوبهم ،ومن الطلقاء ،ومن رؤساء العرب ،يتألفهم.
• يف الغنائم  :يف قسمة غنائم قبيلة هوازن.
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آثرهم  :أعطاهم عطايا نفيسة لم يعطها لغريهم.
يومئذ  :يوم حنني.
فقال رجل  :هو :ذو اخلويرصة.
ِّ ْ
الرص ِف  :صبغ أمحر ،يصبغ به اجللود.
ًّ
ال جرم  :هذه لكمة ترد بمعىن حتقيق الِشء ،وتقديرها :أصلها اتلربئة بمعىن ال بد ،ثم استعملت يف معىن حقا.

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

حكمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف تأيلف القلوب.
فعل هذا الرجل ملا تكلم بهذا الالكم ىلع املأل من باب نرش الفوَض بني املسلمني.
عداوة املنافقني للنيب -صىل اهلل عليه وسلم.-
تأكيد الفعل بالقسم.
جواز نقل اخلرب ىلع غري وجه اإلفساد ،بليان حال القائل واتلحذير منه.
الرسول -صىل اهلل عليه وسلمٌ -
برش ،يتأثر بما يتأثر به البرش ،من غضب وحنو ذلك.
أعظم انلاس عدال وأشدهم خوفا من اهلل -تعاىل -وأكرثهم علما به هم أنبياء اهلل ورسله.
سعة حلمه -صىل اهلل عليه وسلم ،-وكذلك األنبياء من قبله.
تأيس انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بإخوانه األنبياء؛ حتقيقا لقوهل -تعاىل( :-فبهداهم اقتده).
اإلعراض عن اجلاهلني.
استحباب ِ
حرص ابن مسعود -ريض اهلل عنه -ىلع عدم إغضاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني 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.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الطبعة األوىل.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،نرش دار الكتاب العريب ،لم أقف ىلع رقم الطبعة.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،الطبعة :ال يوجد بيان لرقم
الطبعة1423 ،ه.
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ُْ َ ُ َ
َ
َ ُ َْ ٌ
َّ
َ
الك ْع َب َة فإذا اكنوا ببَ ْي َد َ
خ ِرهِم
اء من
غزو جيش
ي
ِ
األرض خيسف بأول ِِهم وآ ِ
ِ

َ ْ َ
ْ ٌ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يَ ُ
غزو َجيش الكعبَة فإذا اكنوا
َْ ُ
ُْ
خي َس ُف بأَ َّولهم َوآخرهم قالتُ :
ببَيْ َد َ
قلت :يا رسول اهلل ،كيف خيسف بأوهلم وآخرهم وفيهم أس َواق ُهم َو َم ْن
األرض
اء من
ِ
ِ ِِ
ِِ
ِ
َُُْ َ
َّ
ليس منهم؟! قال« :خيسف بأوهلم وآخرهم ثم يبعثون ىلع ِنياتِ ِهم».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب -صىل اهلل عليه وسلم -عن جيش عظيم يغزو بيت اهلل احلرام ،حىت إذا اكنوا يف صحراء واسعة خسف اهلل بهم األرض،
فسأتله أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها -عن اذلين جاءوا للبيع والرشاء ،ليس هلم قصد يسء يف غزو الكعبة ،وفيهم أناس
ليسوا منهم تبعوهم من غري أن يعلموا خبطتهم؛ فأخربها -صىل اهلل عليه وسلم -أنهم سيخسف بهم ألنهم معهم وسيبعثون

ويعاملون عند احلساب ىلع نياتهم فيعامل لك بقصده من اخلري والرش.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت  -انليات.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه وهذا لفظ ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ُ
ببيداء  :ابليداء الصحراء؛ سميت بذلك ألنها تبيد من حيلها؛ أي تهلكه.
اخلسف : :اذلهاب يف األرض.
أسواقهم  :قيل املعىن :أهل أسواقهم.وقيل :السوقة منهم ،وهم َمن عدا احلاكم.
يبعثون ىلع نياتهم  :يبعثهم اهلل تعاىل من قبورهم وحياسبون ىلع مقاصدهم.

 .1اإلنسان يعامل بقصده من اخلري والرش.
 .2اتلحذير من مصاحبة أهل الظلم والفجور ،واحلث ىلع مصاحبة األخيار.
 .3إخبار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عما أطلعه اهلل عليه من املغيبات ،ويه مما جيب اإليمان بها كما وردت.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف مجاعة من العلماء ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد العمار نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م.ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َ ُ ُ َّ ُ َ ِّ َ َ َ َ ىَ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ
َُُْ
َْ َ
اف أذني ِه
ح ِه إىل أنص ِ
يقوم انلاس ل ِرب العال ِمني حىت ي ِغيب أحدهم يف رش ِ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :يقوم انلاس لرب العاملني
َْ
َُُْ
َْ َ
َ َ
اف أذني ِه».
حىت ي ِغيب أحدهم يف رش ِح ِه إىل أنص ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يقوم انلاس من قبورهم لرب العاملني يلجازيهم حىت يبلغ العرق بلعضهم إىل أنصاف أذنيه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يقوم انلاس  :خيرجون من قبورهم.
• رشحه  :الرشح :العرق.
فوائد احلديث:

 .1هول املوقف يوم القيامة حني خيرج انلاس من قبورهم وحيرشون للحساب.
 .2قدرة اهلل -عز وجل -وعظمته إذ انلاس مجيعا حمشورون إيله.
 .3أعمال العباد تؤثر ىلع منازهلم يف املحرش.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م
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 ،الطبعة األوىل 1418ه.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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ُ ْ َ ُ ُ ُّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ
يبعث لك عب ٍد ىلع ما مات علي ِه

ُ ْ َ ُ ُّ
عبد ىلع
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يبعث لك ٍ
ما مات عليه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يُبعث لك عبد يوم القيامة ىلع احلالة اليت مات عليها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يُبعث لك عبد  :يقوم بعد موته يوم القيامة.
َ َّ
• لك عبد  :أي :لك ملك ٍف حرا اكن أو عبدا ،رجال او امرأة.
• ىلع ما مات عليه  :أي :ىلع احلالة اليت مات عليها.
فوائد احلديث:

 .1ينبيغ مالزمة سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف عباداته وأخالقه وسائر أحواهل.
ُ
 .2االزدياد من الطااعت يف سائر األوقات؛ الحتمال قرب املوت.
 .3حث اإلنسان ىلع حسن العمل يلكون أنيسه يوم املحرش؛ ألنه يُبعث ىلع ما مات عليه.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،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.
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ُ َ ً ُ ً ُ ً
ُ ََْ
ُحيْ َ ُ
رش انلَّاس يوم القيام ِة حفاة ع َراة غ ْرال

احلديث :عن اعئشة أم املؤمنني -ريض اهلل عنها -قالت :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقولُ « :حيْ َ ُ
رش انلاس
ُ ً
يوم القيامة حفاة عراة غ ْرال ،قلت :يا رسول اهلل الرجال والنساء مجيعا ينظر بعضهم إىل بعض؟ قال :يا اعئشة األمر أشد
من أن يهمهم ذلك».
ََ
ُّ
ويف رواية « :األمر أهم من أن ينظر بعضهم إىل بعض».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
انلاس يوم القيامة ليس هلم نعال ،وليس
قالت اعئشة -ريض اهلل عنها :-سمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول :جيمع اهلل
عليهم ثياب ،وغري خمتونني ،خيرجون من قبورهم كيوم ودلتهم أمهاتهم.

فقالت اعئشة -ريض اهلل عنها :-يا رسول اهلل ،الرجال والنساء ،عراة ينظر بعضهم إىل بعض.
قال :األمر أعظم وأشد من أن يهمهم ذلك ،أو من أن ينظر بعضهم إىل بعض.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ُ
• حيرش انلاس  :أي :يبعثون من قبورهم ويساقون إىل أرض املحرش.
ُ
• حفاة  :مجع حاف ،وهو من ليس يف رجله حذاء وال خف وحنوه.
• عراة  :مجع اعر ،وهو من ليس ىلع بدنه ثوب.
• غرال  :أي :غري خمتونني.
• يهمهم  :يقلقهم.
فوائد احلديث:

 .1بيان ألهوال يوم القيامة ،وأن اإلنسان يومئذ ال يشغله يشء عن حسابه وأعماهل.
 .2بيان حال انلاس يوم املحرش ،وأنهم يكونون عراة رجاال ونساء.
 .3تأكيد أن اإلنسان ال يقع يف املعصية إال يف حالة الغفلة؛ إذ لو تذكر عظمة من عصاه أو عقابه ملا غفل عن ذكره وشكره وحسن عبادته طرفة
عني ،وذللك ترى أهل املحرش مشغولني بأنفسهم ال ينظر بعضهم إىل بعض.
 .4شدة حياء النساء يف عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فهذه اعئشة -ريض اهلل عنها -تستفرس حبياء عندما تسمع أن اخللق حيرشون
عراة رجاال ونساء.

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 ،بدون تاريخ.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه.
املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :اثلانية.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ُْ َ
ُ
َََ ُ
ُ َ
في ِّ
قر ُره بذنوبِه
املؤمن يوم القيامة من ربه حىت يضع كنفه عليه،
يدَن

ْ َ
املؤمن َ
ُ
يوم
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :يُدَن
ِّ
ذنب كذا؟ أَ َت ْعر ُف َ
قر ُره بذنوبه ،فيقول :أَ َت ْعر ُف َ
القيامة من ربه حىت يضع َكنَ َف ُه عليه ،فيُ ِّ
ذنب كذا؟ فيقول :رب أعرف،
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
قال :فإين قد َسرتتها عليك يف ادلنيا ،وأنا أغ ِف ُرها لك ايلوم ،فيعطى صحيفة حسناته».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ًّ َ ُ
تعرف َ
ذنب كذا؟
يقرب اهلل -عز وجل -عبده املؤمن يوم القيامة ،ويسرته عن أهل املوقف ويقرره بذنوبه ومعاصيه رسا ،أ
أَتعرف َ
ذنب كذا؟ فيقر بها ،فيقول :فإين قد سرتتها عليك يف ادلنيا ولم أفضحك بها بني اخلالئق ،وأنا كذلك أسرتها عنهم
ايلوم ،وأغفرها لك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صفات اهلل -عز وجل.-
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ْ َ
• يُدَن  :يقرب املؤمن من ربه يوم القيامة ،وهذا يقتيض إكرامه واإلحسان إيله.
• املؤمن  :اإليمان هو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان والقلب ،وعمل القلب واجلوارح.
• كنفه  :الكنف باتلحريك :اجلانب وانلاحية ،واملراد :سرته وعفوه ورمحته.
• يُ ِّ
قر ُره  :حيمله ىلع اإلقرار بما يعرفه.
• أغفرها  :املغفرة يه اتلجاوز عن اذلنب والسرت.
• صحيفة  :كتاب.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

فضل اهلل ىلع بعض انلاس ورمحته بهم بسرتهم يف ادلنيا واآلخرة.
العبد املؤمن ال يكذب يف ادلنيا واآلخرة.
االعرتاف يمحو االقرتاف.
احلث ىلع سرت املؤمن ما أمكن.
إثبات صفة الالكم هلل رب العاملني.
ً
أعمال العباد لكها حيصيها رب العباد ،فمن وجد خريا فليحمد اهلل ،ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه وهو حتت مشيئة اهلل.
بيان عظمة اهلل وقدرته ىلع تقرير مجيع اخللق يف موقف واحد.
الواجب التسليم ألمور الغيب؛ ألن هذه األمور ال يدركها العقل.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،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. 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. جامع العلوم واحلكم يف رشح َخسني حديثا من جوامع اللكم ،زين ادلين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط -إبراهيم باجس-مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة السابعة 1422 ،ـه2001 -م.

الرقم املوحد)4242( :
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يا أبا اعئشة ،ثالث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم ىلع اهلل الفرية

َّ
ٌ
َ َ
ُ َّ
كنت ُمتكئًا عند اعئشة ،فقالت :يا أبا اعئشة ،ثالث َمن تكلم بواحد ٍة منهن فقد أعظ َم
احلديث :عن مرسوق ،قال:
ْ َ
ْ َ
َّ
ً
َ
َّ
يةُ ،
قلت :ما هن؟ قالت :من زعم أن حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -رأى ربه فقد أعظم ىلع اهلل ال ِفرية،
هلل ال ِفر
ىلع ا ِ
َ
َ
َ
ُُ
ْ
َ
ْ
َّ
ً
ُ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
قال :وكنت متكئا فجلست ،فقلت :يا أم املؤمنني ،أنظريين ،وال تعجليين ،ألم يقل ُ
اهلل -عز وجل{ :-ولقد رآه باألفق
ِ
َ
ُ
َ ًَ
َّ
ُ
المبني} [اتلكوير{ ،]23 :ولقد رآه ن ْزلة أخرى} [انلجم]13 :؟ فقالت :أنا أول هذه األمة سأل عن ذلك رسول اهلل -صىل
ُ
املرتني ،رأيتُه ُ
جربيل ،لم أَ َره ىلع ُصورتِه اليت ُخلق عليها غري هاتني َّ
نهب ًطا من السماء
م
اهلل عليه وسلم ،-فقال« :إنما هو
ِ
َََ
ُْ
َّ
ْ
ًّ َ َ
األبصار وهو يُ ْدر ُك األبصارَ
ُ
سادا ِعظ ُم خل ِقه ما بني السماء إىل األرض» ،فقالت :أولم تسمع أن اهلل يقول{ :ال تد ِركه
ِ
َََ
ُ
َّ
أن اهلل يقول{ :وما اكن لبرش أن يُكلِّمه ُ
ُ
اهلل إال وحيًا أو من وراء
تسمع
م
اخلبري} [األنعام ،]103 :أول
وهو اللطيف
ٍ
ُ
َّ
يم} [الشورى ،]51 :قالتَ :
َّ َ
يلع َحك ٌ
َ
ومن زعم أن رسول اهلل -صىل اهلل
ِحجاب أو يُرسل رسوال
فيويح بإذنه ما يشاء إنه ِ ٌّ ِ
َ ِّ ْ ُ
ْ َ
ْ َ
عليه وسلمَ -كتَ
يةُ ،
نزل إيلك من ربك
أ
ما
غ
ل
ب
الرسول
أيها
{يا
يقول:
واهلل
ر
ف
ال
اهلل
ىلع
م
ظ
أع
فقد
اهلل،
كتاب
ن
م
ا
شيئ
م
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ُ
ْ َ
َ
تفعل فما بلَّ َ
َ
غد ،فقد أعظم ىلع اهلل ال ِف ْرية،
غت
وإن لم
رساتله} [املائدة ،]67 :قالت :ومن زعم أنه خيرب بما يكون يف ٍ
َ َّ
َ
واهلل يقول{ :قل ال ُ
يعلم َم ْن يف السماوات واألرض الغيب إال اهلل} [انلمل.]65 :

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ٌ
اكن اتلابيع اجلليل مرسوق متكئًا عند أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها ،-فقالت هل :ثالثة أشياء من تكلم بواحدة منها
ً
عظيما .فقال هلا :ما هذه األشياء؟ فأجابته بها:
فقد كذب ىلع اهلل كذبًا
َّ
ً
ً
حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -رأى َّ
عظيما .واكن مرسوق متكئا فاعتدل،
ربه فقد كذب ىلع اهلل كذبًا
األول :من ادَع أن
ُُ
ً
حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -لم ير ربه ،وقد قال اهلل -تعاىل{ :-ولقد رآه باألفق املبني} [اتلكوير:
فقال هلا :كيف تقولني :إن
َ
ُ
َ ًَ
َ
{ ،]23ولقد رآه ن ْزلة أخرى} [انلجم]13 :؟ فأخربته أنها أول من سأل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن هاتني اآليتني،
َ
فأخربها -صىل اهلل عليه وسلم -أنه إنما رأى جربيل -عليه السالم ،-ولم يره ىلع صورتِه اليت خلقه اهلل -تعاىل -عليها غري
ُ
نهب ًطا
هاتني املرتني ،مرة يف األرض بناحية مطلع الشمس حيث تبدو األشياء واضحة ظاهرة ،ومرة أخرى يف أىلع اجلنة ،رآه م ِ
َ ُ
من السماء يمأل خلقه العظيم ما بني السماء إىل األرض ،ثم استدلت لعدم رؤية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ربه بقوهل -
ِّ
ُ
ُْ
األبصار وهو يُ ْدر ُك األب َ
ُ
ُ
لبرش أن يُكلمه
اخلبري} [األنعام ،]103 :وقوهل -تعاىل{ :-وما اكن
صار وهو اللطيف
تعاىل{ :-ال تد ِركه
ٍ
ِ
َّ َ
يلع َحك ٌ
ُ
َ
يم} [الشورى]51 :
اهلل إال وحيًا أو من وراء ِحجاب أو يُرسل رسوال
فيويح بإذنه ما يشاء إنه ِ ٌّ ِ
َّ
َّ
ً
ُ
واهلل
عظيما،
اثلاين :أن َمن ادَع أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كتم شيئا ِمن كتاب اهلل ،فقد كذب ىلع اهلل كذبًا
ُ
يقول{ :يا أيها الرسول بَلِّ ْغ ما أنزل إيلك من ربك وإن لم تفعل فما بلَّ َ
َ
رساتله} [املائدة.]67 :
غت
ِ
ُ
َّ
َ َّ
ويح من
اثلالث :أن من ادَع أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خيرب باذلي سيحدث يف املستقبل من تلقاء َّنفسه دون ٍ
َ
ً
عظيما ،واهلل يقول{ :قل ال ُ
الغيب إال اهلل} [انلمل.]65 :
يعلم ِمن يف السماوات واألرض
اهلل -تعاىل -فقد كذب ىلع اهلل كذبًا

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرؤية  -اتلفسري.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
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• َال ِف ْرية  :الكذب.
ْ
• أن ِظريين  :أمهليين.
• َت ْع َ
جليين  :تسبقيين.
ُُ
• األفق املبني  :ناحية مطلع الشمس.

فوائد احلديث:

 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم َ
ير ربه -عز وجل -بعينيه.
 .2رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جربيل ىلع صورته احلقيقية مرتني.
 .3لم يكتم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -شيئًا من الويح.
 .4انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيب.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،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 ابلحوث وادلراسات اإلسالمية بدار هجر ،انلارش :دار هجر للطباعة والنرش واتلوزيع واإلعالن ،الطبعة :األوىل  1422 ،ـه 2001 -م.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ملحمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت.
إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،
مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.

الرقم املوحد)10420( :
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ُ ََََُْ َْ َ َ َ َ
ال :ال هلإ َ َّإال اهلل؟ُ
يا أسامة ،أقتلته بعد ما ق

ُ
ََْ
َ
ََََ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل احل ُ َرق ِة من ُج َهينة
احلديث :عن أسامة بن زيد -ريض اهلل عنهما ،-قال :بعثنا رسول ا ِ
َ
ً
ٌ
َ َ َّ
َ َ
َ
َ َ َّ ْ َ َ ْ َ
وحل ْق ُ
األنصار رجال منهم ،فلما غ ِشين ُاه ،قال :ال هلإ إال اهلل ،فكف عنه
ت أنا ورجل من
فصبحنا القوم ىلع ِميا ِه ِهمِ ،
ِ
ُ
َ ََ َ َ
َ ْ َ ُّ َ ْ ُ ْ
َ ْ ُ ََ َ َْ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال يل« :يا أسامة،
وط َعنتُه بِ ُرم ِيح َح َّىت قتَلتُه ،فل َّما ق ِدمنا املدينة ،بَلغ ذلِك
اري،
األنص ِ
َ َّ
ُ ُْ
َ
َََ َُْ َ ْ َ َ َ َ
اهلل؟!» َفماَ
ُ
رسول اهلل ،إنما اكن ُمتَ َع ِّو ًذا ،فقال« :أَ َقتَلْتَ ُه بعد ما قال :ال هلإ َ َّإال ُ
أقتلته بعد ما قال :ال هلإ إال اهلل؟!» قلت :يا
ِ
َ ُ َ
َ َ َّ ْ ُ َ ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ك ِّر ُر َها َ َ َّ
ت أين لم أك ْن أسلمت قبل ذلِك ايلَومِ .
يلع حىت تمني
زال ي
ُ َ ََ َُْ ُ ْ
َ
ََ َ
َ ََ َ ْ ً
َ
ُ
هلل ،إنما قالها خوفا
ويف رواية :فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أقال :ال هلإ إال اهلل وقتلته؟!» قلت :يا رسول ا ِ
ََْ ََ َ َْ َ
َََ َ َ ْ َ َ َْ
ِّ َ
َ َ َ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َّ َ َ َّ ْ ُ َ ِّ َ ْ َ ْ
َ
ْ
َ
ُ
ت ع ْن قل ِب ِه َح َّىت تعل َم أقال َها أم ال؟!» فما زال يكررها حىت تمنيت أين أسلمت يومئِ ٍذ.
السال ِح ،قال« :أفال شقق
من
ََ َ ًَْ
َ
وعن جندب بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بعث بعثا ِمن املسلمني إىل قومٍ من
ً
ٌ
َ َ
َ َ َ َ َّ
ََْ َ َ َ
اء أَ ْن َي ْقص َ
َ
َ
املرشكني إذا َش َ
املسلمني ق َص َد هل فقتَل ُه ،وأن رجال ِمن
رجل ِمن
إىل
د
ن
م
رجل
ن
املرشكني ،وأنهم اتلقوا ،فاك
ِ
ِ
ٍ
ُ ََ َ
َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َّ َ
َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ َّ ُ َ َّ ُ
ُ ْ
فجاء البَش ُ
ري
اهلل ،فقتَل ُه،
السيْف ،قال :ال هلإ َ إال
زيد ،فلما رفع علي ِه
املسلمني قصد غفلته .وكنا نتحدث أنه أسامة ب ُن ٍ
َ ِ
َ ْ
َ ْ
َ َ ََُ َ ْ
رب الرجل َكيْ َف َصنَ َعَ ،ف َد َاع ُه َف َسأَ َ ُ
رب ُه َخ َ َ
خََ
خََ
رب ُ
هل ،فقال« :ل ِ َم قتَلتَ ُه؟»
أ
حىت
،
ه
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -فسأهل وأ
إىل
رسول ا ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ َ
َ
ْ
ِّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َّ ْ َ
وس َّىم هل َنف ًرا ،وإين َ َ
املسلمني ،وقتَل فالنًا وفالنًاَ ،
َ
محل ُ
ت علي ِه ،فلما رأى السيف ،قال :ال
هلل ،أ ْو َج َع يف
فقال :يا رسول ا ِ
ِ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ َ ْ
َ
اهلل .قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أقتَلتَ ُه؟» قال :نعم .قال« :فكيْف ت ْصنَ ُع بال هلإ َ إال ُ
هلإ َ إال ُ
اهلل ،إذا جاءت
ِ
َ
َ
ْ ْ
امة؟» فجعل ال يَز ُ
اهلل إذا َج َ ْ َ ْ َ َ َ
َ َ َ َ
وكيْ َف تَ ْصنَ ُع بال هلإ َ إال ُ
يد
استَغ ِف ْر ِيل .قال« :
هلل،
اءت يوم ال ِقي ِ
يوم ال ِقيام ِة؟» قال :يا رسول ا ِ
ِ
َ
َ ْ
َ َ ْ
يقولَ « :كيْ َف تَ ْصنَ ُع بال هلإ َ إال ُ
اءت يَ ْو َم القيام ِة».
اهلل إذا ج
ىلع أن

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
ُّ
انليب صىل اهلل عليه وسلم أسامة بن زيد يف رسية إىل احلرقة من جهينة ،فلما وصلوا إىل القوم وغشوهم ،هرب من
بعث

املرشكني رجل ،فلحقه أسامة ورجل من األنصار يتبعانه يريدان قتله ،فلما أدراكه قال :ال هلإ إال اهلل ،أما األنصاري فرتكه ملا

قال ال هلإ إال اهلل ،وأما أسامة فقتله ،فلما رجعوا إىل املدينة ،وبلغ ذلك انليب صىل اهلل عليه وسلم قال ألسامة" :أقتلته بعد أن
قال ال هلإ إال هلل" .قال :نعم يا رسول اهلل؛ إنما قاهلا يتعوذ بها من القتل ،ويستجري بها .قال" :أقتلته بعد أن قال ال هلإ إال اهلل".

قال :نعم قاهلا يتعوذ من القتل ،وقد آذى املسلمني وقتل منهم فالنا وفالنا ،فقال هل انليب صىل اهلل عليه وسلم :أفال شققت
عن قلبه حىت تعتقد ذلك وجتزم به؛ فكيف تصنع بال هلإ إال اهلل إذا جاءت يوم القيامة ،من يشفع لك ،ومن حياج عنك

وجيادل إذا يجء بكلمة اتلوحيد وقيل لك :كيف قتلت من قاهلا؟!

يقول أسامة ريض اهلل عنه :حىت تمنيت أين لم أكن أسلمت قبل هذا ايلوم؛ ألنه لو اكن ً
اكفرا ثم أسلم عفا اهلل عنه ،لكنه اآلن
فعل هذا الفعل وهو مسلم.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > اإلسالم
راوي احلديث :أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما-
جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث أسامة بن زيد ريض اهلل عنه :رواه ابلخاري ( 144 /5رقم 4 /9( )4269رقم ،)6872ومسلم ( 97 /1رقم.)96
والرواية اثلانية :رواها مسلم ( 97 /1رقم.)96
حديث جندب ريض اهلل عنه :رواه مسلم ( 97 /1رقم.)97
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
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• احلرقة  :قبيلة معروفة من جهينة.
• صبحنا القوم  :أتيناهم صباحا.
• مياههم  :مجع ماء.
• غشيناه  :اقرتبنا منه وعلوناه بسالحنا.
• كف  :أمسك.
• متعوذا  :معتصما بها من القتل ال معتقدا هلا.
• بعثا  :جيشا.
• قصد غفلته  :أي طلبها.
• البشري  :أي :املبرش.
• أوجع يف املسلمني  :أوقع بهم وآملهم.
• نفرا  :ما بني اثلالثة إىل التسعة من الرجال.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

اإلمام هو اذلي يبعث الرسايا ويأمر اجلنود.
جيب تعليق أحاكم اإلسالم بالظاهر ،وال جيوز ابلحث عما يف ابلاطن.
لم حيكم الرسول ىلع معاذ بالقصاص ألنه قتله متأوال ،فاكن يف ذلك شبهة ،واحلدود تدرأ بالشبهات.
جواز تبشري اإلمام بانلرص ىلع األعداء ،وإخباره بما حدث يف ساحة املعركة.
َ
جواز معاتبة اإلمام اجليش عن صدور خمالفة رشعية منهم.

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.
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 لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4816( :
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َْ
َ
َ
َ
جنان يف اجلنة ،وإن ابنك أصاب ال ِفرد ْوس األىلع
يا أم حارثة إنها ِ

َ
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -أن أم ُّ
الربيع بنت الرباء ويه أم حارثة بن ُرساقة ،أتت انليب -صىل اهلل عليه
ُ
ُ ِّ ُ
ْ
َّ
اجلنة َص َ ْ
ربت ،وإن اكن غري ذلك
وسلم -فقالت :يا رسول اهلل ،أال حتَدث ِين عن حارثة -واكن ق ِتل يوم بَد ٍر -فإن اكن يف
َ
ََْ ْ ُ
ابل َاكء ،فقال« :يا أم حارثة ،إنها جنَان يف اجلنة ،وإن ْاب َنك َ
ت عليه يف ُ
أصاب ال ِفرد ْوس األىلع».
اجتهد
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ َّ
معىن احلديث :أن حارثة بن ُ َ
رساقة -ريض اهلل عنه -اكن قد استشهد يوم بدر بسهم طائش ال يُعرف مصدره ،فجاءت أمه إىل

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تسأهل عن مصريه وخشيت أال يكون من الشهداء؛ ألنه قتل برمية غري مقصودة ولم يكن ممن
َ
ُ
ْ
ُْ
حرضوا املعركة ،كما هو مرصح به يف احلديث" :واكن قتل يوم بَدر أصابه سهم غ ْرب" أي ال يعرف راميه ،أو ال يع َرف من أي
جهة جاء.

ً

ً

َ
َ َّ
ويف رواية عند أمحد والنسايئ :عن أنس -ريض اهلل عنه" :-أن حارثة خ َرج نظارا أي :من اذلين طلبوا ماكنا مرتفعا ينظرون
ْ
إىل العدو ،وخيربون عن حاهلم ،فأتاه َسهم فقتله".
َّ
وهلذا قالت -ريض اهلل عنها" :-فإن اكن يف اجلَنة َص َربت عليه" ،أي :صربت ىلع فقده ،واحتسبته عند اهلل ،مستبرشة بقتله

يف سبيل اهلل ،وفوزه بالشهادة.
َ
َ
ْ
"وإن اكن غري ذلك اجتَهدت عليه يف ابلاكء"؛ ألين خرسته ،وخ ِرس حياته دون فائدة.
َّ
ً
مرصحا به يف رواية ابلخاري " :أجنة واحدة يه؟ إنها ِجنَان كثرية،
قال :يا أم حارثة ،إنها جنان" أيَ :جنات كثرية ،كما جاء
وإنه يف الفردوس األىلع" ،واملراد به ماكن خمصوص من اجلنة ،هو أفضلها وأعالها ،وهلذا قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا
َُ
َّ
سأتلم اهلل ،فاسألوه الفردوس ،فإنه أوسط اجلنة وأىلع اجلنة ،وفوقه َع ْرش الرمحن ،ومنه تف َّجر أنهار اجلَنة" ،ومعىن أوسط اجلنة
:خيارها ،وأفضلها وأوسعها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أال حتدثين عن حارثة  :أي :عن حاهل ومآهل.
• يوم بدر  :أي :غزوة بدر اليت اكنت بني املسلمني وقريش يف السنة اثلانية من اهلجرة.
• فإن اكن يف اجلنة صربت  :أي :يسليين عنه عليم برشف مصريه.
• وإن اكن غري ذلك  :أي :وإن اكن يف انلار.
• اجتهدت عليه يف ابلاكء  :من االجتهاد وهو بذل الوسع يف الطلب ،أي :أكرثت ابلاكء عليه.
• جنان  :أي :جنات كثرية.
• الفردوس  :البستان اذلي جيمع لك يشء ،واملراد به أنه حمل خمصوص يف اجلنة ،وهو أعالها.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

لك من خرج يف سبيل اهلل فقتل فهو شهيد.
معرفة ما أعد اهلل للمتقني ِّ
تهون مصائب ادلنيا عند املؤمنني.
جواز ابلاكء عند املصيبة.
َّ
َ
أن اجلَنة فيها ِجنان ومنازل ،وأن الشهداء يف أعالها.
فضيلة حارثة بن انلعمان -ريض اهلل عنه -وأنه أصاب الفردوس األىلع.
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.6
.7
.8
.9

اجلنة درجات أعالها الفردوس.
من صفات ادلاعية اتلبشري واتللطف بمن أصيب بمصيبة.
جواز ابلاكء ىلع امليت وإن اكن قتيل املعركة يظن هل الشهادة.
ً
إذا رأى املسلم أمرا ال خيالف الرشيعة عند أهل امليت لم ينكره ويسكت عنه.

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 ابلكري 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،
2007م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه2009 ،م.
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش:
مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه1990 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3576( :
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يا أمري املؤمنني ،إن اهلل تعاىل قال نلبيه -صىل اهلل عليه وسلم{ :-خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن
اجلاهلني} وإن هذا من اجلاهلني

َ
َ
َ
َُ َ
َ َ
ِّ
يس،
ابن أ ِخيه احلُر بن ق ٍ
صن ،فزنل ىلع ِ
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :ق ِدم عيينة بن ِح ٍ
َّ َ
ُ
الق َّراء أصحاب َجملس ُعمر -ريض اهلل عنهُ -
وم َ
شاو َرتِه
يهم عمر -ريض اهلل عنه ،-واكن
انلفر اذلين يُد ِن
واكن من
ِ
ِ
َ
َ ْ َ َ ََ َ
ُ
َ ْ
ُ َّ ً
َ ْ
َ
َ
ك ُهوال اكنوا أو شبانا ،فقال عيينة البن أ ِخيه :يا ابن أيخ ،لك وجه عند هذا األمري فاستأ ِذن ِيل عليه ،فاستأذن فأ ِذن هل
َ ُ َ ََْ
َ
َ َ َّ َ َ
ُ
َ ُ ُ َ َ
َّ
دل ،فغضب عمر -ريض اهلل عنه-
عمر ،فلما دخل قال :يه يا ابن اخلطاب ،فواهلل ما ت ِ
عطينا اجلزل وال حتكم ِفينا بِالع ِ
َ َْ
َّ
َح َّىت ه َّم أن يُو ِق َع بِه ،فقال هل احل ُ ُّر :يا أمري املؤمنني ،إن اهلل تعاىل قال ِنلَ ِبيِّه -صىل اهلل عليه وسلم{ :-خذ العفو وأمر
َّ ً
َ ََ
بالعرف وأعرض عن اجلاهلني} ،وإ َّن هذا ِمن اجلَا ِه ِلني ،واهلل َما َج َ
او َزها ُعمر ِحني تالها ،واكن َوقافا عند ِكتَاب اهلل -
ِ
تعاىل.-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ ُ
حي ِدثنا الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -عما حصل ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه،-
َّ
ُّ
باتلهجم واالستناكر ،ثم عقبه
حيث قدم عليه عيينة بن حصن -ريض اهلل عنه ،-واكن من كبار قومه ،فبدأ الكمه الفض
ً َّ
ُ
ُ
عطينا اجلزل ،وال حتكم فينا بالعدل ،فغضب عمر -ريض اهلل عنه -غضبا حىت اكد يرضبه ،ولكن
بالمعاتبة قائال :إِنك ال ت ِ
ُ
قام بعض الق َّراء ومنهم ابن أيخ عيينة وهو احلر بن قيس خماطبا اخلليفة الراشد -ريض اهلل عنه :-يا أمري املؤمنني ،إن اهلل -
تعاىل -قال نلبيه -صىل اهلل عليه وسلم" : -خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني"  ،وإن هذا من اجلاهلني ،فوقف
َّ
عمر عندها وكتم غضبه ،ولم يتجاوزها؛ ألنه اكن وقافا عند كتاب اهلل -ريض اهلل عنه وأرضاه ،-فوقف وما رضب الرجل؛
ُ
ألجل اآلية اليت ت ِليت ىلع مسامعه.
َُ
فهذا هو أدب الصحابة -ريض اهلل عنهم -عند كتاب اهلل؛ ال يتجاوزونه ،إذا قيل هلم هذا قول اهلل َوقفوا ،مهما اكن األمر.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > الصحابة > فضل الصحابة ريض اهلل عنهم
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > نظام الشورى يف اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :االعتصام بالويح  -اتلفسري.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ُ
• الق َّراء  :العلماء العباد.
• ِ َ
يه  :وفيها لغات :هيه ،وإيه ،ويه لكمة تقال لغرضني .1 :االسزتادة من عمل أو قول .2 .الزجر واتلهديد ،وهو املراد من احلديث.
َ َ
• اجلزل  :الكثري العظيم من لك يشء.
• َّ
هم أن يُو ِقع به  :يرضبه.
َّ ً
• اكن وقافا عند كتاب اهلل تعاىل  :يعمل بما فيه ،وال يتجاوزه أو يرتكه.
• انلفر  :ما دون العرشة من الرجال.
• أصحاب جم ِلس عمر  :أي املالزمني ملجلسه.
ُ
• ك ُهوال  :من زاد عمره ىلع ثالث وثالثني سنة يف رأي أغلب أهل اللغة.
َ َ
• لك وجه  :لك جاه ومزنلة.
• ُ
العرف  :املعروف.
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َ
ُ
أعرض عن اجلاهلني  :ال تقابلهم ب ِ َسف ِه ِهم.
• ِ
ُ
َ
• خ ِذ العفو  :ما عفا وتيرس من أخالق انلاس وال تبحث عنها.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

ُ
مزنلة ق َّراء القرآن ،وهم العلماء العاملون بأحاكمه ،ال املتكسبون بتالوته يف املآتم واألفراح.
أنه ينبيغ لويل األمر جمالسة القراء والفقهاء يلذكروه إذا نيس ،ويعينوه إذا ذكر.
رأي أهل العلم ال يكون بهوى وال ملصلحة ،بل يكون نرصة هلل ورسوهل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فاحلق أحب إيلهم من أنفسهم وآبائهم
وأبنائهم وعشريتهم.
حتبب احلاكم ألهل العلم وأهل مشورته بأن يستجيب لطلباتهم ما لم يكن فيه معصية.
َّ
َّ
منقبة عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -بأنه اكن وقافا عند حدود اهلل ممتثال ألوامره ،ال يتجاوزها وال يتعداها.
استحباب صرب اإلمام ىلع الرعية ،واحلرص ىلع مصاحلها؛ فقد ظهر صرب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -يف مواطن من هذا
احلديث.
حكمة العالم يف تذكري إمامه.
فضل احللم والصفح عن اجلهال.

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.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
ّ
ملحمد بن ّ
تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
حممد بن عبد ّ
َّ
الرزاق احلسيين ،امللقب بمرتىض ،الزبيدي ،حتقيق جمموعة من املحققني ،دار اهلداية.
ادلالئل يف غريب احلديث ،لقاسم بن ثابت بن حزم العويف الرسقسطي ،حتقيق :د .حممد بن عبد اهلل القناص ،انلارش :مكتبة العبياكن ،الرياض،
الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م.
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160

َّ
ً َّ
ْ
ار َب ُعوا ىلع أنفسكم ،فإنكم ال تدعون َّ
أصم وال اغئبا ،إنه معكم ،إنه سميع قريب
يا أيها انلاس،

ْ َ َْ
أرشفنا
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :كنا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر ،فكنا إذا
وكربنَا وارتفعت أصواتنا ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-يا أيها انلاسْ ،
ىلع واد َهلَّلْنَا َّ ْ
ار َب ُعوا ىلع أنفسكم ،فإنكم
َّ
ً َّ
ال تدعون َّ
أصم وال اغئبا ،إنه معكم ،إنه سميع قريب».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حديث أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -أنهم اكنوا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر ،فاكنوا يهللون ويكربون

ويرفعون أصواتهم ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-أيها انلاس اربعوا ىلع أنفسكم" -يعين :هونوا عليها ،وال تشقوا ىلع
ً
ً
ً
ً
أنفسكم يف رفع الصوت؟" -فإنكم ال تدعو أصم وال اغئبا" ،إنما تدعون سميعا جميبا قريبا" ،وهو اهلل عز وجل ال حيتاج أن
جتهدوا أنفسكم يف رفع الصوت عند التسبيح واتلحميد واتلكبري؛ ألن اهلل -تعاىل -يسمع ويبرص وهو قريب جل وعال ،مع

أنه فوق السماوات لكنه حميط بكل يشء -جل وعال.-
ً
ً
ً
قوهل" :تدعون سميعا بصريا قريبا" ،وهذه صيغ مبالغة هلل؛ ألن هل -تعاىل -تمام الكمال من هذه الصفات ،فال يفوت سمعه أي
حركة وإن خفيت ،فيسمع دبيب انلملة ىلع الصفاة الصماء يف ظلمة الليل ،وأخىف من ذلك ،كما أنه -تعاىل -ال حيجب برصه

يشء من احلوائل ،فهو يسمع نغماتكم وأصوات أنفاسكم ومجيع ما تتلفظون به من لكمات ،ويبرص حراكتكم ،وهو معكم
ً
قريب من داعيه ،وهو أيضا مع مجيع خلقه باطالعه وإحاطته ،وهم يف قبضته ،ومع ذلك هو ىلع عرشه اعل فوق مجيع خملوقاته،

وال خيىف عليه خافية يف مجيع خملوقاته مهما اكنت.

والسمع وابلرص والقرب صفات ثابتة هلل -عز وجل -ىلع الوجه الالئق به ،من غري تكييف وال تمثيل وال حتريف وال تأويل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب وأحاكم السفر
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه ،واللفظ للبخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ّ َ
اطلعنا عليه من فوق ،أي :أقبلنا عليه.
أرشفنا ىلع وا ٍد :
هللنا  :قلنا :ال هلإ إال اهلل.
اربعوا  :ارفقوا.
كرب  :قال اهلل أكرب.

 .1كراهية رفع الصوت باذلكر وادلاعء.
 .2إثبات السمع وابلرص والقرب هلل تعاىل بال حتريف وال تمثيل ،وال تكييف وال تعطيل.
 .3تفسري معية اهلل ،وأنها معية علم بكافة اخللق ،وراعية وقرب للمؤمنني.
 .4إشفاق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أصحابه.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
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.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري؛ للشيخ عبداهلل الغنيمان ،مكتبة يلنة-دمنهور ،الطبعة األوىل1409 ،ه.
صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،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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يا خادل إنها ستكون بعدي أحداث وفنت واختالف ،فإن استطعت أن تكون عبد اهلل املقتول ال القاتل
فافعل

ُ َ
احلديث :عن خادل بن ُع ْرف َطة -ريض اهلل عنه -قال :قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-يا خادل إنها ستكون
َ ْ ْ
َ
َ ْ َ ٌ
ْ
ْ
اث وف َ ٌ
استَ َط ْع َ
ت أن تكون عبد اهلل املقتول ال القاتل فاف َعل".
نت واختالف ،ف ِإ ِن
َبع ِدي أحد
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
ً
وحروبا وفتنا ستكون يف املستقبل ،مثل أن ال يكون
أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خادل بن عرفطة بأن هناك اختالفا
وال ،فتحدث بينهم فنت ،وتقوم بينهم حروب ،وأمره باعزتال الفتنة،
لألمة إمام يقودها ،أصال ،أو بأن يكون يف لك قطر ٍ
ً
ً
مسلما ،وذلك بأن يلزم بيته ،أو أن يتحول
مظلوما خري هل من أن يَقتل
وبالكف والقعود عنها ،وعدم ادلخول فيها ،ولو قتل
ً
من بدل الفتنة أصال ،لكن دل ت األدلة أن هل أن يدافع عن نفسه يف الفتنة وعن أهله وعن ماهل ،وهو معذور إن قتل أو قتل
ً
ً
جائرا ،ثم خرج عليه
إن لم يرتتب فساد وفتنة ،وأما إذا اكنت لكمة املسلمني جمتمعة ىلع إمام واحد؛ سواء اكن عدال أو
خارجة هلم منعة ،يريدون شق عصا الطاعة ،واخلروج ىلع الوايل فهؤالء جيب ىلع ويل األمر أن يراسلهم ،فإذا راسلهم ،وامتنعوا

عن الطاعة ،وأخافوا املسلمني ،فيجب عليه قتاهلم؛ يلكف رشهم ،وجيب ىلع الرعية القيام معه ،وقتال هؤالء اخلارجني حىت

يفيئوا ويعودوا إىل أمر اهلل ،والطاعة سواء اكنوا بغاة أو خوارج.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
ُ َ
راوي احلديث :خادل بن ُع ْرف َطة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:
َ
• فِنت  :مجع فتنة ،وتطلق ىلع أشياء كثرية :من فتنة اإلعجاب ،واالستهواء ،وفتنة املال ،وفتنة الشيطان ،واالبتالء ،والعذاب ،وفتنة احلروب،
َّ
والقتال ،ولعلها املراد هنا.

فوائد احلديث:

 .1وجوب ترك القتال عند ظهور الفنت واتلحذير من ادلخول فيها.
 .2أنه ال جيب ادلفاع عن انلفس ،وقوهل" :إن استطعت" يدل ىلع أنها ال حترم املدافعة وأن انليه للتزنيه ال للتحريم.
 .3أن يف ذلك آية نبوية ومن دالئل انلبوة؛ فقد وقع ما أخرب به -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .4شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته بإرشادهم وقت الفنت ،ومرااعة املصلحة العامة.

املصادر واملراجع:

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.
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 ،
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
-صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،ط  1408 ،3ه.
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َ
َّ
ُ َ
َ ْ
ض ُّ
ارون يف رؤية الشمس والقمر إذا اكنت صح ًوا؟
يا رسول اهلل ،هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال :هل ت

َ
رسول اهلل ،هل نرى َّ
ربنا يوم القيامة؟ قال« :هل تُ َض ُّ
ارون يف
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قلنا يا
ُ
ُ
َ ْ
َ
َ
ِّ
ارون يف رؤية ربكم يومئذ ،إال كما تض ُّ
ح ًوا؟» ،قلنا :ال ،قال« :فإنكم ال تض ُّ
ارون يف
رؤية الشمس والقمر إذا اكنت ص
ُّ
أصحاب الصليب مع صليبهم ،وأصحابُ
ُ
رؤيتهما» ثم قال« :ينادي منا ٍد :يلذهب لك قوم إىل ما اكنوا يعبدون ،فيذهب
ُ ِّ
ُ
ّ
َ
َ
لك آهلة مع آهلتهم ،حىت يبىق من اكن يعبد َ
اهللِ ،من ب ٍّر أو فاجر ،وغربات من أهل الكتاب،
األوثان مع أوثانهم ،وأصحاب
ٍ
ُ
َ ٌ
ُ
َ
َ
ثم يؤىت جبهنم تعرض كأنها رساب ،فيقال لليهود :ما كنتم تعبدون؟ قالوا :كنا نعبد عزير ابن اهلل ،فيقال :كذبتم ،لم
يكن هلل صاحبة وال ودل ،فما تريدون؟ قالوا :نريد أن تسقيَنا ،فيقال :ارشبوا ،فيتساقطون يف جهنم ،ثم يقال للنصارى:

َ
املسيح ابن اهلل ،فيقال :كذبتم ،لم يكن هلل صاحبة ،وال ودل ،فما تريدون؟
ما كنتم تعبدون؟ فيقولون :كنا نعبد
َ
ٍّ
فيقولون :نريد أن تسقيَنا ،فيقال :ارشبوا فيتساقطون يف جهنم ،حىت يبىق من اكن يعبد اهلل من بر أو فاجر ،فيقال هلم:
َ ْ ْ ُّ
َّ
ُ
حق لك
أحوج منا إيله ايلوم ،وإنا سمعنا مناديًا ينادي :يلل
ما حيبسكم وقد ذهب انلاس؟ فيقولون :فارقناهم ،وحنن
َ
قوم بما اكنوا يعبدون ،وإنما ننتظر َّ
ربنا ،قال :فيأتيهم اجل َ َّبار يف صورة غري صورتِه اليت رأوه فيها أول مرة ،فيقول :أنا
ٌ
ُ
َ
ُّ
ُّ
ُ َ ِّ ُ
كشف
ربكم ،فيقولون :أنت ربنا ،فال يكلمه إال األنبياء ،فيقول :هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون :الساق ،في ِ
ُّ
ظهره َطبَ ًقا و ً
ياء ُ
لك مؤمن ،ويبىق من اكن يسجد هلل ر ً
وس ْم َعة ،فيذهب كيما يسجد ،فيعود ُ
احدا،
عن ساقه ،فيسجد هل
ِ
َ ْ َ ٌ َ َ َّ ٌ
ُ
َ َْ
ْ
ثم يؤىت باجلرس فيُج َعل بني ظهري جهنم» ،قلنا :يا رسول اهلل ،وما اجلرس؟ قال« :مدحضة مزلة ،عليه خطاطيف
ُ َ َ ٌَ َُ َْ َ ٌ
َ
ٌ َ
َ ْ
اكلط ْرف َ ْ
الس ْعدان ،املؤمن عليها َّ
جد ،يقال هلاَّ :
واكلربق واك ِّلريح،
حة هلا شوكة ُعقيْفاء تكون بن
ولَكيلب ،وحسكة مفلط
َ
َ ْ
ُ َ َّ
َْ ٌ
ك ُد ٌ
ً
وس يف نار جهنم ،حىت َّ
وكأجاويد اخليل ِّ
يمر ُ
سحبا ،فما أنتم
آخرهم يسحب
وناج خمدوش ،وم
فناج مسل ٌمٍ ،
والراكبٍ ،
َ
َ
ً
ناشدة يف احلق قد َّ
تبني لكم من املؤمن يومئذ َ
للج َّبار ،وإذا رأ ْوا أنهم قد ُنَ ْوا ،يف إخوانهم ،يقولون :ربنا
بأشد يل ُم
ْ ُ
ُ
إخواننا ،اكنوا يصلون معنا ،ويصومون معنا ،ويعملون معنا ،فيقول اهلل -تعاىل :-اذهبوا ،فمن وجدتم يف قلبه ِمثقال
ُ
دينار من إيمان فأخرجوهَ ُ ،
وحي ِّر ُم ُ
وبعضهم قد اغب يف انلار إىل قد ِمه ،وإىل أنصاف
اهلل ُص َو َرهم ىلع انلار ،فيأتونهم
ِ
َ
ُ ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ساقيه ،فيخ ِرجون من ع َرفوا ،ثم يعودون ،فيقول :اذهبوا فمن وجدتم يف قلبه ِمثقال نصف دينار فأخرجوه ،فيخ ِرجون
ُ ْ
ْ
فيخ ِرجون َمن َع َرفوا» قال أبو
َمن َع َرفوا ،ثم يعودون ،فيقول :اذهبوا فمن وجدتم يف قلبه ِمثقال ذرة من إيمان فأخرجوه،
ً
ْ
َْ َ َ
ْ َ ُ
َّ َ َ ْ
ْ ُ ِّ
ُّ
ُ
انلبيون واملالئكة
فيشفع
اهلل ال يظ ِل ُم ِمثقال ذ َّر ٍة وإن تك َح َسنَة يُ َضا ِعف َها} «
سعيد :فإن لم ت َصدقوين فاقرءوا{ :إن
َْ َ ً
ْ
ُ ْ
ْ
واملؤمنون ،فيقول اجل َ َّبار :بَق َي ْ
ً
خر ُ
امتَ َح ُشوا ،فيُلْ َق ْ
نهر بأفواه
يف
ن
و
قد
ا
أقوام
ج
في
انلار،
من
ة
ت شفاعيت ،فيَق ِبض قبض
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
َّ ْ
َْ
َْ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َّ
ُ
ُ
ُ
َّ
محيل السيل ،قد رأيتموها إىل جانب الصخرة ،وإىل
اجلنة ،يقال هل :ماء احلياة ،فينبتون يف حافتيه كما تنبت ا ِ
حلبة يف ِ
ِّ
َّ
ِّ
جانب الشجرة ،فما اكن إىل الشمس منها اكن أخرض ،وما اكن منها إىل الظل اكن أبيض ،فيخرجون كأنهم اللؤلؤ ،فيُجعل
َ
َ َ
َ
ََ
َُ ُ
خري
يف رقابهم اخلواتيم ،فيدخلون اجلنة ،فيقول أهل اجلنة :هؤالء عتقاء الرمحن ،أدخلهم اجلنة بغري عم ٍل عملوه ،وال ٍ
ُ
َ َّ
قدموه ،فيقال هلم :لكم ما رأيتم ومثله معه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

سأل ُ
انليب صىل اهلل عليه وسلم :هل نرى َّ
َّ
ربنا يوم القيامة؟ فقال هلم انليب صىل اهلل عليه وسلم :نعم ترون
بعض الصحابة
ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس يف منتصف انلهار والقمر يللة ابلدر من غري ازدحام وال منازعة ،والتشبيه إنما وقع

يف الوضوح وزوال الشك واملشقة واالختالف ،فهو تشبية للرؤية بالرؤية ال للمريئ باملريئ .وهذه الرؤية غري الرؤية اليت يه
ثواب لألويلاء وكرامة هلم يف اجلنة؛ إذ هذه للتميزي بني َمن عبد اهلل وبني من عبد غريه.
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ثم أخرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه ينادي مناد يوم القيامة :من اكن يعبد شيئا من دون اهلل فليتبعه ،ويف رواية
صحيحة :أن اهلل هو اذلي ينادي سبحانه ،فيُجمع من اكن يعبد األصنام من دون اهلل ُ
ويقذفون يف نار جهنم .فال يبىق إال من
ُ ُّ
ُ
ً
ً
وجلهم فقد ذهب بهم مع أوثانهم
اعصيا وبعض بقايا قليلة من يهود ونصارى ،وأما معظمهم
مطيعا أو
اكن يعبد اهلل سواء اكن
ُ
َ
إىل جهنم ،ويؤىت جبهنم تعرض ىلع انلاس يف ذلك املوقف كأنها رساب ،فيجاء بايلهود ،فيقال هلم :من كنتم تعبدون؟ قالوا:
َّ
ُ
ابن اهلل؛ فإن اهلل لم يتخذ زوجة وال ً
ير َ
ير ُ
نعبد ُع َز َ
ابن اهلل .فيقال هلم :كذبتم يف قولكمُ :ع َز ُ
ودلا ،ثم يقال هلم :فماذا
كنا

تريدون؟ فيقولون :نريد أن نرشب .وقد صار أول مطلبهم املاء؛ ألنه يف ذلك املوقف يشتد الظمأ تلوايل الكربات ،وترادف
ِّ
الشدائد املهوالت ،وقد ُمثلت هلم جهنم كأنها ماء ،فيقال هلم :اذهبوا إىل ما ترون وتظنونه ماء ،فارشبوا .فيذهبون فيجدون
ً
جهنم يكرس بعضها بعضا؛ لشدة اتقادها وتالطم أمواج هلبها فيتساقطون فيها ،ومثل ذلك يقال للنصارى بعدهم.
حىت إذا لم َيبْق إال َمن اكن يعبد َ
اهلل من مطيع واع ص ،فيقال هلم ما يوقفكم هذا املوقف وقد ذهب انلاس؟ فيقولون :فارقنا
ً
انلاس يف ادلنيا وحنن ايلوم أحوج إىل مفارقتهم؛ وذلك ألنهم عصوا اهلل وخالفوا أمره ،فعاديناهم ذللك ،بغضا هلم يف اهلل،
ً
وإيثارا لطاعة ربنا ،وحنن ننتظر ربنا اذلي كنا نعبده يف ادلنيا ،فيأتيهم اهلل تعاىل يف صورة غري الصورة اليت رأو فيها أول مرة،
ويف هذا بيان رصيح أنهم قد رأوه يف صورة عرفوه فيها ،قبل أن يأتيهم هذه املرة ،وال يصح تأويل الصورة ،بل جيب اإليمان بها
من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال تعطيل .فإذا أتاهم اهلل تعاىل قال هلم :أنا ربكم .فيقولون :أنت ربناً ،
فرحا
ٌ
ً
واستبشارا ،وعند ذلك ال يكلمه سبحانه إال األنبياء ،فيقول اهلل هلم :هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟
بذلك

فيقولون :الساق .فيكشف سبحانه عن ساقه فيعرفه املؤمنون بذلك فيسجدون هل ،وأما املنافقون اذلين يراءون انلاس
ً
ً
فمنعوا من السجودُ ،
بعبادتهمُ ،
وجعلت ظهورهم طبقا واحدا ،ال يستطيعون االحنناء ،وال السجود؛ ألنهم ما اكنوا يف احلقيقة
يسجدون هلل يف ادلنيا ،وإنما اكنوا يسجدون ألغراضهم ادلنيوية.
ََْ ُ ْ َ ُ َ َ َُْ َْ َ َ
ً
اق ويدعون ِإىل
فيف ذلك إثبات الساق صفة هلل تعاىل ،ويكون هذا احلديث وحنوه تفسريا لقوهل تعاىل{ :يوم يكشف عن س ٍ
ُّ ُ َ َ ْ َ ُ َ
يعون} وتفسري الساق يف هذا املوضع بالشدة أو الكرب مرجوح ،وجيب مع ذلك إثبات صفة الساق هلل تعاىل
السجو ِد فال يست ِط
من السنة ،وداللة اآلية ىلع الصفة هو الراجح واألصح ،وذلك من غري تكييف وال تمثيل ومن غري حتريف وال تعطيل.
ثم يؤىت بالرصاط ،فيُجعل يف وسط جهنم ،وهذا الرصاط ال تستمسك فيه األقدام ،وال تثبت ،وىلع هذا الرصاط خطاطيف،
وهو احلديدة املعقوفة املحددة؛ ألجل أن تمسك من أريد خطفه بها ،فيه قريبة من اللكوب ،وىلع الرصاط ً
أيضا أشواك غليظة
ً
ً
ً
عريضة ،يمر انلاس ىلع هذا الرصاط ىلع قدر إيمانهم وأعماهلم ،فمن اكن إيمانه اكمال ،وعمله صاحلا خالصا هلل ،فإنه يمر من
ُ
ُ ِّ
ومثل بالربق،
فوق جهنم لكمح ابلرص ،ومن اكن دون ذلك يكون مروره حبسب إيمانه وعمله ،كما ف ِّصل ذلك يف احلديث،
والريح ،إىل آخره .واملارون ىلع الرصاط أربعة أصناف:
َّ
األول :انلايج املسلم من األذى ،وهؤالء يتفاوتون يف رسعة املرور عليه كما سبق.

واثلاين :انلايج املخدوش ،واخلدش هو اجلرح اخلفيف ،يعين :أنه أصابه من لفح جهنم ،أو أصابته الالكيلب واخلطاطيف اليت

ىلع الرصاط خبدوش.

واثلالث :املكدوس يف انلار ،امللىق فيها بقوة.
ً
والرابع :اذلي يُسحب ىلع الرصاط سحبا قد عجزت أعماهل عن محله.

ثم قال صىل اهلل عليه وسلم « :فما أنتم بأشد يل مناشدة يف احلق قد تبني لكم ،من املؤمن يومئذ للجبار» هذا من كرم اهلل،
ُ
ورمحته ،حيث أذن لعباده املؤمنني يف مناشدته وطلب عفوه عن إخوانهم اذلين ألقوا يف انلار ،بسبب جرائمهم اليت اكنوا
َ ْ
يبارزون بها ربهم ،ومع ذلك أهلم املؤمنني اذلين ُنوا من عذاب انلار وهول الرصاط ،أهلمهم مناشدته ،والشفاعة فيهم ،وأذن

هلم يف ذلك؛ رمحة منه هلم تبارك وتعاىل.
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«يقولون :ربنا إخواننا اذلين اكنوا يصلون معنا ،ويصومون معنا ،ويعملون معنا» مفهوم هذا أن اذلين ال يصلون مع املسلمني،
وال يصومون معهم ،ال يشفعون فيهم ،وال يناشدون ربهم فيهم .وهو يدل ىلع أن هؤالء اذلين وقعت مناشدة املؤمنني لربهم

فيهم اكنوا مؤمنني ،موحدين؛ لقوهلم« :إخواننا اكنوا يصلون معنا ،ويصومون معنا» ،ولكن ارتكبوا بعض املآثم ،اليت أوجبت

هلم دخول انلار.

ويف هذا رد ىلع طائفتني ضاتلني :اخلوارج ،واملعزتلة ،يف قوهلم :إن من دخل انلار ال خيرج منها ،وإن صاحب الكبرية يف انلار.
ُ
ُ
وحيَ ِّر ُم ُ
اهلل ىلع انلار أن تأكل
فيقول اهلل تعاىل هلم :اذهبوا ،فمن وجدتم يف قلبه مقدار ِدينار من إيمان فأخرجوه من انلار،
َْ ُ ْ
فيخ ِرجون َمن َع َرفوا منهم ،ثم
وجوههم ،فيأتونهم فيجدون بعضهم قد أخذته انلار إىل قد ِمه ،وبعضهم إىل أنصاف ساقيه،
ُ ْ
ُ
َ
َ
يعودون ،فيقول اهلل هلم :اذهبوا َ
َ
فمن وجدتم يف قلبه مقدار نصف دينار من إيمان فأخرجوه من انلار ،فيخ ِرجون من عرفوا
ْ
منهم ،ثم يعودون ،فيقول :اذهبوا فمن وجدتم يف قلبه مقدار ذرة من إيمان فأخرجوه ،فيُخ ِرجون َمن َع َرفوا منهم ،وعند ذلك
ً
ْ
َْ َ َ
ْ َ ُ
َّ َ َ ْ
ْ ُ ِّ
اهلل ال يظ ِل ُم ِمثقال ذ َّر ٍة وإن تك َح َسنَة يُ َضا ِعف َها} واستشهاد أيب سعيد
قال أبو سعيد اخلدري :فإن لم ت َصدقوين فاقرءوا{ :إن
باآلية ظاهر يف أن العبد إذا اكن معه مثقال ذرة من إيمان ،فإن اهلل يضاعفه هل ،فينجيه بسببه.
ثم قال« :فيشفع انلبيون ،واملالئكة ،واملؤمنون» وهذا رصيح يف أن هؤالء األقسام اثلالثة يشفعون ،ولكن جيب أن يُعلم أن
شفاعة أي شافع ،ال تقع إال بعد أن يأذن اهلل فيها ،كما تقدم يف مناشدتهم ربهم وسؤاهلم إياه ،ثم يأذن هلم فيقول :اذهبوا فمن

وجدتم ،إىل آخره.

ً

قوهل« :فيقول اجلبار :بقيت شفاعيت ،فيقبض قبضة من انلار ،فيخرج أقواما قد امتحشوا» واملراد بشفاعته تعاىل رمحته هلؤالء
املعذبني ،فيخرجهم من انلار .قوهل« :فيقبض قبضة» فيه إثبات القبض هلل تعاىل ،وكم يف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوهل صىل اهلل
ِّ
املحرفني يأبون قبول ذلك ،واإليمان به ،وسوف يعلمون
عليه وسلم من نص يثبت ايلد والقبضة ،ولكن أهل اتلأويل الفاسد

أن احلق ما قاهل اهلل وقاهل رسوهل ،وأنهم قد ضلوا السبيل يف هذا ابلاب.
ً
َُْ
ْ
نهر بأفواه اجلنة ،يقال هل :ماء
فيقبض سبحانه قبضة من انلار ،فيخرج أقواما قد احرتقوا وصاروا فحما ،قوهل« :فيلقون يف ٍ
احلياة ،فينبتون يف حافتيه» أي :فيُطرحون يف نهر بأطراف اجلنة يُعرف بماء احلياة ،أي املاء اذلي حييي من انغمس فيه ،وعند

ذلك تنبت حلومهم وأبصارهم وعظامهم اليت احرتقت يف انلار جبانب هذا انلهر ،قوهل« :كما تنبت احلبة يف محيل السيل ،قد
رأيتموها إىل جانب الصخرة ،وإىل جانب الشجرة ،فما اكن إىل الشمس منها اكن أخرض ،وما اكن إىل الظل اكن أبيض» يعين

بذلك :رسعة خروج حلومهم؛ ألن انلبت يف محيل السيل  -كما ذكر  -خيرج برسعة ،وهلذا يكون من جانب الظل أبيض،

ومن جانب الشمس أخرض ،وذلك لضعفه ورقته ،وال يلزم أن يكون نبتهم كذلك  -كما قاهل بعضهم :بأن اذلي من جانب
اجلنة يكون أبيض ،واذلي من جانب انلار يكون أخرض  -بل املراد تشبيههم بانلبت املذكور يف رسعة خروجه ،ورقته،

وذللك قال« :فيخرجون كأنهم اللؤلؤ» يعين :يف صفاء برشتهم ،وحسنها.

قوهل« :فيجعل يف رقابهم اخلواتيم» وهذه اخلواتيم يكتب فيها« :عتقاء الرمحن من انلار» كما ذكر يف الرواية األخرى.

قوهل « :فيدخلون اجلنة ،فيقول أهل اجلنة :هؤالء عتقاء الرمحن ،أدخلهم اجلنة ،بغري عمل عملوه ،وال خري قدموه» يعين :أنهم
ً
لم يعملوا صاحلا يف ادلنيا ،وإنما معهم أصل اإليمان ،اذلي هو شهادة أن ال هلإ إال اهلل واإليمان برسوهلم.
قوهل :فيقال هلم« :لكم ما رأيتم ،ومثله معه» يظهر أنهم يدخلون أماكن من اجلنة خايلة ،وهلذا قيل هلم ذلك.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصفات  -الصالة.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.
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معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ارون  :أي ال ترضون ً
ال تُ َض ُّ
أحدا ،وال يرضكم أحد بمنازعة وال جمادلة وال مضايقة وال مزامحة.
ُ ُِّ
ً
صحوا  :يف وقت خلو السماء من السحاب والغيم.
ُ
األوثان  :لك ما ع ِبد من دون اهلل -تعاىل.-
بر  :هو اذلي يأيت باخلري ويطيع ربه.
فاجر  :هو املنهمك يف املعايص واملحارم.
ُ
غ َّربات  :بقايا.
أهل الكتاب  :ايلهود وانلصارى اذلين هلم كتاب ُم َ َّ
زنل.
رساب  :هو اذلي تراه نصف انلهار يف األرض اخلايلة املستوية يف احلر الشديد ً
المعا مثل املاء حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه لم جيده شيئًا.
صاحبة  :زوجة.
رياء  :لرياه انلاس.
ُس ْمعة  :ليسمعه انلاس.
َ
ً
طبقا َّ :
الطبَق فِقار الظهر.
َ ْ
ظه َري  :وسط.
مدحضة  :ال يثبت فيه قدم.
مزلة  :موضع زلل األقدام.
الكيلب  :آلة حديدية معوجة الرأس يعلق بها الِشء.
خطاطيف  :هو احلديدة املعقوفة املحددة.
َح َسكة  :شوكة صلبة.
مفلطحة  :واسعة.
َُ
عقيْفاء  :منعطفة معوجة.
َّ ْ
السعدان  :نبت ذو شوكة.
الطرف  :ملح ابلرص.
الربق  :ضوء قوي يلمع يف السماء.
أجاويد  :مجع جواد ،وهو الفرس السابق اجليد.
الراكب  :اإلبل.
َّ
ُم َسلم  :حمفوظ.
خمدوش ُ :م َم َّزق أو جمروح.
مكدوس  :مرصوع.
مناشدة  :مطابلة.
مثقال  :مقدار.
َ
ذ َّرة  :اذلرة ليس هلا وزن ،ويراد بها ما يرى يف شعاع الشمس ادلاخل يف انلافذة.
َ َ ُ
حشوا  :احرتقوا.
امت
أفواه اجلنة  :مفتتح مسالك قصور اجلنة.
ُ
ماء احلياة  :هو املاء اذلي حيىي من انغمس فيه.
حافتيه  :جانبيه.
احل َِّبة  :احلبة -بكرس احلاء -بذور انلبات.
َمحيل َّ
السيل  :هو ما حيمله السيل من طني وحنوه.
ُ َّ
اخلواتيم  :أشياء من اذلهب ت َعلق يف أعناقهم اكخلواتيم عالمة يعرفون بها.

.1
.2
.3
.4
.5

إثبات انلداء هلل تعاىل ،ومعلوم أن انلداء هو رفع الصوت بالالكم ،فهذا ديلل قوي ىلع إثبات تكلم اهلل تعاىل حقيقة.
فيه إثبات رؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة للمؤمنني.
ً
ُ
فيه ديلل ىلع أن انلاس يف ذلك ايلوم يكونون ىلع عقائدهم يف ادلنيا؛ ألن هؤالء ايلهود وانلصارى ملا سئلوا عما اكنوا يعبدون قالوا :عزيزا
ابن اهلل ،واملسيح ابن اهلل .فهم ال يزالون يعتقدون أن عزيز ابن اهلل ،وكذلك انلصارى يظنون ذلك يف املسيح.
إثبات اإلتيان وامليجء هلل عز وجل وهما صفتان خربيتان  -من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال تمثيل.
إثبات الصورة هلل تعاىل ويه صفة ذاتية خربية  -من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال تمثيل.

167

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

إثبات الساق هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال تمثيل.
اجلبار من األسماء احلسىن.
هذا احلديث ٌّ
نص يف أن اإليمان يف القلوب يتفاضل.
ُ
فيه حجة ألهل السنة ىلع املرجئة حيث علم منه دخول طائفة من عصاة املؤمنني انلار؛ إذ مذهب املرجئة أنه ال يرض مع اإليمان معصية ،فال
يدخل العايص انلار.
فيه حجة ىلع املعزتلة حيث دل ىلع عدم ختليد العايص يف انلار.
إثبات شفاعة انلبيني ،واملالئكة ،واملؤمنني ،ولكن جيب أن يُعلم أن شفاعة أي شافع ،ال تقع إال بعد أن يأذن اهلل فيها.
فيه إثبات القبض هلل تعاىل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،
مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،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.
حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل – بريوت.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،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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ُ ُ
َ
َُ ُ
خل ِين اجلنة ويباعِدين عن انلار ،قال :لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري ىلع
يا رسول اهلل أخربين بعمل يد ِ
َ َّ
من يرسه اهلل -تعاىل -عليه

احلديث :عن معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -قال :قلت :يا رسول اهلل أخربين بعمل يُدخلُين اجلنة ُ
ويبَا ِع ُدين عن انلار،
ِ ِ
َّ
قال :لقد سألت عن عظيم وإنه ليَسري ىلع من يَرسه اهلل تعاىل عليه:
َ َ
َ ُ
َ
ُ
ُ
َ
الزاكة ،وتَ ُ
ترشك به شيئًا ،وتُ ُ
ابليت.
صوم رمضان ،وحت ُّج
قيم الصالة ،وتؤيت
تعبد اهلل ال
ُّ
َ
ُ
ُ
َ
اخلطيئة كما يطفئ ُ
انلار ،وصالة الرجل يف َجوف
املاء
الصوم ُجنة ،والصدقة تطفئ
ثم قال :أال أدلك ىلع أبواب اخلري؟
الليل ثم تال{ :تتجاىف جنوبهم عن املضاجع} ...حىت إذا بلغ {يعملون}
ُ
ثم قال أال أخربك برأس األمر وعموده و ِذروة َسنامه؟ قلت :بىل يا رسول اهلل.
ُ
قال رأس األمر اإلسالم ،وعموده الصالة ،وذروة َسنامه اجلهاد.
ُ
ثم قال :أال أخربك ب ِمالك ذلك لكه؟ قلت :بىل يا رسول اهلل.
ُ َّ
فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا.

قلت :يا نيب اهلل ،وإنا ملؤاخذون بما نتلكم به؟
َ َْ َ
َ
ك أُ ُّمك ،وهل ُ
ُ
َ
َ
َ
يك ُّ
اخ ِرهم) إال حصائد ألسن ِت ِهم؟.
يف
انلاس
ب
ك لت
انلار ىلع وجوههم (أو قال ىلع من ِ
فقال :ث ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يرشدنا هذا احلديث إىل أن العمل اذلي ينىج من انلار ويدخل اجلنة هو عبادة اهلل وحده دون من سواه ،مع القيام بما فرض

اهلل ىلع العبد من صالة وزاكة وصوم وحج ،وأن اجلامع لوجوه اخلري صدقة اتلطوع والصوم واتلهجد يف جوف الليل ،وأن رأس

األمر اإلسالم ،وعموده الصالة ،وأعاله اجلهاد يف سبيل إعالء لكمة اهلل ،وأن مالك ذلك لكه بأن يمسك اإلنسان عن الالكم
اذلي يفسد هذه األعمال إذا عملها.

فليحذر لك مسلم إذا عمل أعماال صاحلة أن يطلق لسانه بما ينفعها أو يبطلها؛ فيكون من أصحاب انلار.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد  -الصالة  -الصوم  -الزاكة  -احلج  -اجلهاد  -اآلداب  -انلار.
راوي احلديث :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• لقد سألت عن عظيم  :عن عمل عظيم ،ألن دخول اجلنة وانلجاة من انلار أمر عظيم جدا ،ألجله أنزل اهلل الكتب ،وأرسل الرسل.
• من يرسه اهلل عليه  :بتوفيقه إىل القيام بالطااعت ىلع ما ينبيغ وترك املنهيات.
• تعبد اهلل  :توحده.
• ىلع أبواب اخلري  :من انلوافل ،ألنه قد دهل ىلع واجبات اإلسالم قبل.
• الصوم  :اإلكثار من نفله ،ألن فرضه مر ذكره قريبا.
• جنة  :بضم اجليم :وقاية لصاحبه من املعايص يف ادلنيا ،ومن انلار يف اآلخرة.
• وصالة الرجل يف جوف الليل  :يعين أنها تطيفء اخلطيئة كذلك ،واملرأة مثل الرجل يف ذلك ،وإنما خص الرجل باذلكر ألن املخاطب وهو
السائل رجل أو لغري ذلك.
• تتجاىف  :تتنىح.
• املضاجع  :مواضع االضطجاع للنوم (املراقد).
• ذروة  :بضم اذلال وكرسها ،الطرف األىلع.
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سنامه َّ :
السنام :ما ارتفع من ظهر اجلمل.
بمالك ذلك لكه  :بمقصوده ومجاعه ،وما يعتمد عليك .واملالك بكرس امليم وفتحها.
فأخذ بلسانه  :أمسك انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لسان نفسه.
كف  :احبس.
ثكلتك  :فقدتك ،ولم يقصد رسول اهلل حقيقة ادلاعء ،بل جرى ذلك ىلع اعدة العرب يف املخاطبات.
وهل  :استفهام إنكار ،بمعىن انليف.
يكب  :بضم الاكف ،يرصع.
انلاس  :أي أكرثهم.
حصائد ألسنتهم  :ما يقولونه من الالكم اذلي ال خري فيه؛ ألنه من نتائج وآثار الكمهم.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم ،وهلذا يكرث منهم سؤال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن العلم.
همة معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -حيث لم يسأل عن أمور ادلنيا ،بل عن أمور اآلخرة.
إثبات اجلنة وانلار ،واإليمان بهما أحد أراكن اإليمان الستة.
العمل يدخل اجلنة ويباعد عن انلار ،ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أقره ىلع هذا.
اتلوفيق بيد اهلل -عز وجل ،-فمن يرس عليه اهلداية اهتدى ،ومن لم ييرس عليه ،لم ييرس هل ذلك.
ترتب دخوهل اجلنة ىلع اإلتيان بأراكن اإلسالم اخلمسة ،ويه :اتلوحيد والصالة والزاكة والصيام واحلج.
السؤال اذلي صدر من معاذ -ريض اهلل عنه -سؤال عظيم ،ألنه يف احلقيقة هو رس احلياة والوجود ،فلك موجود يف هذه ادلنيا من بين آدم أو من
ً
ّ
اجلن اغيته إما اجلنة وإما انلار ،فُللك اكن هذا السؤال عظيما.
ّ
أىلغ املهمات وأىلع الواجبات عبادة اهلل وحده الرشيك هل ،أي اتلوحيد.
رمحة اهلل بعباده أن فتح هلم أبواب اخلري يلزتودوا من أسباب األجر ومغفرة اذلنوبَ َ َ َ ُّ ُ َ َ .
ْ
ْ
َ
َ
ري" ،وهذا من اعدته أنه إذا دعت
فضل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اتلعليم حيث يأيت بما لم يتحمله السؤال لقوهل" :أال أدلك ىلع أبو ِ
اب اخل ِ
احلاجة إىل ذكر يشء يضاف إىل اجلواب أضافه.
فضل اتلقرب بانلوافل بعد أداء الفرائض.
فضل إيثار ما حيبه اهلل ىلع حظ انلفس.
َّ
الصدقة تكفر بها السيئات.
فضل الصالة يف جوف الليل.
استدالل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالقرآن مع أن القرآن أنزل عليه ،لكن القرآن يستدل به ألن الكم اهلل -تعاىل -مقنع للك أحد ،وهلذا
ََ َ َ
اىف ُجنُ ُ
وب ُه ْم) (السجدة :اآلية.)16
تال هذه اآلية( :تتج
الصالة من اإلسالم بمزنلة العمود اذلي تقوم عليه اخليمة ،يذهب اإلسالم بذهابها ،كما تسقط اخليمة بسقوط عمودها.
فضل اجلهاد.
كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل اخلري لكه.
ُ
جواز ادلاعء اذلي ال تقصد حقيقته بل تلأكيد األمر أو اخلرب لقوهل( :ثكلتك أمك يا معاذ).
تشبيهه املعقول باملحسوس يف قوهل( :والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء انلار).

املصادر واملراجع:

اتلحفة الربانية ،إلسماعيل األنصاري ،مكتبة اإلمام الشافيع -الطبعة األوىل1415 .ه1995 -م.
اجلامع يف رشح األربعني انلووية  ،د .حممد يرسي  ،دار اليرس  ،القاهرة  ،ط   1430 ، 3ـه.2009 -
اتللخيص املعني ىلع رشح األربعني ،للشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني ،دار الرثيا.
األحاديث األربعني انلووية مع ما زاد عليها ابن رجب وعليها الرشح املوجز املفيد .املؤلف :عبد اهلل بن صالح املحسن ،انلارش :اجلامعة اإلسالمية،
املدينة املنورة  -الطبعة :اثلاثلة1404 ،ه1984/م.
الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن بن نارص الرباك  -دار اتلوحيد بالرياض.
صحيح الرتغيب والرتهيب – األبلاين ،مكتبة املعارف – الرياض.
سنن ابن ماجه ،دار الفكر – بريوت.
سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م.
مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م.
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يا رويفع ،لعل احلياة ستطول بك فأخرب انلاس أن من عقد حليته ،أو تقدل وترا ،أو استنىج برجيع دابة أو
عظم ،فإن حممدا بريء منه

احلديث :عن رويفع قال :قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-يا ُر َويْ ِف ُع ،لعل احلياة ستطول بك فأخرب انلاس أن
َ ْ
ً
َ َ َ ََُ
ٌ
ْ َْ َ َ
َ َ َّ َ َ َ ً
بريء منه".
يع دابة أو عظ ٍم ،فإن حممدا
من عقد ِحلْيته ،أو تقدل وترا ،أو استنىج بر ِج ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
خيرب َ -ص َّىل َّ ُ
اَّلل َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم -أن هذا الصحايب سيطول ُ
اَّلل َعلي ِه َو َسل َم -يف اللىح
عمره حىت يدرك أناسا خيالفون هديه -صىل
ُ
ُ
وإكرامها إىل العبث بها ىلع وج ٍه يتشبهون فيه باألاعجم أو بأهل الرتف وامليوعة.
توفريها
اذلي هو
ُ ُّ
أو خيلون بعقيدة اتلوحيد باستعمال الوسائل الرشكية فيلبسون القالئد أو يُلبسونها دوابَّهم يستدفعون بها املحذور.
أو يرتكبون ما نىه عنه نبيهم من االستجمار بروث ادلواب والعظام.
َّ
َ َّ َّ ُ َ
ً
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -صاحبه أن يبلغ األمة أن نبيها يتربأ ممن يفعل شيئا من ذلك.
فأوىص انليب -صىل

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األلوهية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :عالمات انلبوة  -الطهارة :االستنجاء.
راوي احلديث :رويفع بن ثابت األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ُّ ً
َّ
ُّ
َّ
ويتجعد ىلع وجه اتلأنث واتلنعم،
تكربا ،وقيل :معناه معاجلة الشعر؛ يلتعقد
• عقد حليته  :قيل :معناه ما يفعلونه يف احلروب من فت ِلها وعقدها
وقيل :املراد ُ
عقدها يف الصالة أي كفها.
ً
• تقدل وترا  :جعله قالدة يف عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العني.
َ
انلجو -وهو العذرة -عن املخرج.
• استنىج  :أي أزال
ًَ
ً
رجيعا ألنه رجع عن حاتله األوىل بعد أن اكن علفا.
• برجيع دابة  :الرجيع :الروثُ ،س ِّيم
ٌ
بريء منه  :هذا وعيد شديد يف حق من فعل ذلك.
•

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

َ
ً
رويفعا طالت حياته إىل سنة 56ه.
فإن
َعلم من أعالم انلبوة،
ُ
ُ
وجوب إخبار انلاس بما أ ِمروا به ونهوا عنه مما جيب فعله أو تركه.
مرشوعية إكرام اللحية وإعفائها وحتريم العبث بها حبلق أو قص أو عقد أو جتعيد أو غري ذلك.
حتريم اختاذ القالدة دلفع املحذور ،وأنه رشك.
حتريم االستنجاء بالروث والعظم.
أن هذه اجلرائم املذكورة من الكبائر.
قبول خرب الواحد العدل.

املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003 /م.
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 :اثلانية 1406 ،ـه– 1986م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
صحيح أيب داود  -األم ،لألبلاين ،نرش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه 2002 -م.
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ٌّ
ََ
ُ
َّ ً
َّ ُ
َ
حمرما فال تظاملوا ،يا عبادي ،لككم ضال إال من
الظلم ىلع نفيس وجعلته بينكم
حرمت
يا عبادي ،إين
ُ
هديته فاستهدوين أهدكم
احلديث :عن أيب ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيما يرويه عن ربه« :يا عبادي ،إين
ٌّ
ََ
َْ َ
َّ ً
ُ
ُ
َّ ُ
َ
كم،
حرمت الظلم ىلع نفيس وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا ،يا عبادي ،لككم ضال إال من هديته فاستهدوين أهد ِ
ْ ْ
ُ
ٌ
اعر إال من كسوته فاس َتك ُسوين
َيا ْ عبادي ،لككم جائِع إال ُمن أطعمته فاستطعموين أطعمكم ،يا عبادي ،لككم ٍ
ُ
َ
ً
ْ
أغفر لكم ،ياعبادي ،إنكم
مجيعا فاستغفروين
اذلنوب
أك ُسكم ،يا عبادي ،إنكم ختطئون بالليل وانلهار وأنا أغفر
َّ
َ
رضي فتَ ُ ُّ
لن تَبلغوا َ ِّ
رضوين ولن َتبْلُغوا َن ْفيع فتَنْ َف ُعوين ،يا عبادي ،لو أن أولَكم ِ َ
وجنكم اكنوا ىلع
وآخركم وإنسكم ِ
ِ
ِ
ْ
َّ
َ
أت َىق قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف مليك شيئًا ،يا عبادي ،لو أن َّ
أولَكم ِ َ
وجنكم اكنوا ىلع
وآخركم وإنسكم ِ
ِ
ٍ
ْ
أف َج ِر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من مليك شيئًا ،يا عبادي ،لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا
ُ
َّ
ْ
َُْ
َ
َ
مسأتله ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينق ُص ال ِمخيَ ُط إذا أدخل ابلحر،
واحد
يد واحد فسألوين فأعطيت لك
ٍ
يف ص ِع ٍ
ُ
ُ
ْ
حصيها لكم ثم أ َوفِّ ُ
يكم إياها فمن وجد ً
خريا فليحمد اهلل ومن وجد غري ذلك فال
يا عبادي ،إنما يه أعمالكم أ ِ
يلومن إال نفسه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يفيدنا هذا احلديث القديس املشتمل ىلع فوائد عظيمة يف أصول ادلين ،وفروعه ،وآدابه بأن اهلل سبحانه حرم الظلم ىلع نفسه
ً
ً
حمرما بني خلقه فال يظلم أحد ً
ً
أحدا ،وأن اخللق لكهم ضالون عن طريق احلق
تفضال منه وإحسانا إىل عباده ،وجعل الظلم
إال بهداية اهلل وتوفيقه ،ومن سأل اهلل وفقه وهداه ،وأن اخللق فقراء إىل اهلل حمتاجون إيله ،ومن سأل اهلل قىض حاجته وكفاه،
وأنهم يذنبون بالليل وانلهار واهلل تعاىل يسرت ويتجاوز عند سؤال العبد املغفرة ،وأنهم ال يستطيعون مهما حاولوا بأقواهلم

وأفعاهلم أن يرضوا اهلل بِشء أو ينفعوه ،وأنهم لو اكنوا ىلع أتىق قلب رجل واحد أو ىلع أفجر قلب رجل واحد ما زادت تقواهم
يف ملك اهلل ،وال نقص فجورهم من ملكه شيئًا؛ ألنهم ضعفاء فقراء إىل اهلل حمتاجون إيله يف لك حال وزمان وماكن ،وأنهم
ً
لو قاموا يف مقام واحد يسألون اهلل فأعطى لك واحد ما سأل ما نقص ذلك مما عند اهلل شيئا؛ ألن خزائنه سبحانه مألى ال

تغيضها نفقة ،سحاء الليل وانلهار ،وأن اهلل حيفظ مجيع أعمال العباد وحيصيها ما اكن هلم وما اكن عليهم ،ثم يوفيهم إياها
يوم القيامة فمن وجد جزاء عمله ً
خريا فليحمد اهلل ىلع توفيقه لطاعته ،ومن وجد جزاء عمله شيئا غري ذلك فال يلومن إال
نفسه األمارة بالسوء اليت قادته إىل اخلرسان.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة
العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
• حرمت  :منعت.
• الظلم  :وضع الِشء يف غري موضعه.
ً
ً
• ىلع نفيس  :أي :فضال مين ،وجودا وإحسانا إىل عبادي.
• وجعلته بينكم حمرما  :حكمت بتحريمه عليكم.
ً
• فال تظاملوا  :بتشديد الظاء وبتخفيفها أصله تتظاملوا ،ال يظلم بعضكم بعضا.
• لككم ضال  :عن احلق لو ترك دون هداية من اهلل.
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• إال من هديته  :وفقته ال متثال األمر واحتناب انليه.
• فاستهدوين  :اطلبوا مين ادلاللة ىلع طريق احلق واإليصال إيلها.
• أهدكم  :أنصب لكم أدلة ذلك الواضحة ،وأوفقكم هلا.
• فاستطعموين  :اطلبوا مين الطعام.
• فاستكسوين  :اطلبوا مين الكسوة.
• وأنا أغفر اذلنوب مجيعا  :أي :أسرتها وأحموها ،غري الرشك وما ال يشاء مغفرته.
• فاستغفروين  :سلوين املغفرة ،ويه سرت اذلنب وحمو أثره ،وأمن اعقبته.
• صعيد واحد  :أرض واحدة ومقام واحد.
• املخيط  :اإلبرة.
• فمن وجد خريا  :ثوابا ونعيما بأن وفق ألسبابهما.أو حياة طيبة هنيئة.
• أوفيكم إياها  :أعطيكم جزاءها وافيا تاما.
• فال يلومن إال نفسه  :فإنها آثرت شهواتها ىلع رضا ربها ،واللوم :أن يشعر اإلنسان بقلبه بأن هذا فعل غري الئق وغري مناسب ،وربما ينطق
بذلك بلسانه.
ً
• فليحمد اهلل  :ىلع توفيقه للطااعت اليت ترتب عليها ذلك اخلري واثلواب ،فضال منه ورمحة.
ً
• ومن وجد غري ذلك  :أي وجد رشا أو عقوبة.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

من السنة ما هو من الكم اهلل ،وهو ما يرويه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ربه ،ويسىم باحلديث القديس أو اإلليه.
إثبات القول هلل ّ -
عز وجل -وهذا كثري يف القرآن الكريم ،وهو ديلل ىلع ما ذهب إيله أهل السنة من أن الكم اهلل يكون بصوت ،إذ ال يطلق
القول إال ىلع املسموع.
ّ
اهلل تعاىل قادر ىلع الظلم لكنه حرمه ىلع نفسه لكمال عدهل.
حتريم الظلم.
رشائع اهلل مبنية ىلع العدل.
من صفات اهلل ما هو منيف مثل الظلم ،ولكن اليوجد يف صفات اهلل ّ -
عز وجل -نيف إال ثلبوت ضده ،فنيف الظلم يعين ثبوت العدل الاكمل
اذلي النقص فيه.
هلل ّ
عز وجل أن حيرم ىلع نفسه ما شاء ألن احلكم إيله ،كما أنه يوجب ىلع نفسه ما شاء.
ََ
يس" ،واملراد بنفسه ذاته ّ -
"ىلع َن ْف ِ ْ
عز وجل.-
إطالق انلفس ىلع اذلات لقوهل:
وجوب اإلقبال ىلع املوىل يف مجيع ما يزنل باإلنسان الفتقار سائر اخللق إيله.
عباده ،وىلع العباد أن يتوجهوا إىل اهلل يف قضاء حواجئهم.
كمال عدل اهلل وملكه وغناه وإحسانه إىل
َ
ُ
ال تُطلب اهلداية إال من اهلل لقوهل" :فَاستَ ُ
هدكم".
أ
وين
هد
ِ
ِ
األصل يف امللكفني  :الضالل ،وهو اجلهل باحلق وترك العمل به.
ما حيصل للعباد من علم أو اهتداء ،فبهداية اهلل وتعليمه.
اخلري لكه من فضل اهلل تعاىل ىلع عباده من غري استحقاق ،والرش لكه من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه.
أن العبد ال خيلق فعل نفسه بل هو وفعله خملوقان هلل تعاىل.
َ َْْ ُْ ْ َ ْ ْ َ ُ
كم"ْ.
مهما كرثت اذلنوب واخلطايا فإن اهلل تعاىل يغفرها ،لكن حيتاج أن يستغفر اإلنسان ،وهلذا قال" :فاستغ ِفرو ِين أغ ِفر ل
من أحسن فبتوفيق اهلل ،وجزاؤه فضل من اهلل فله احلمد.

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.األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة،1404ه1984/م.
-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ْ
ْ َ
َ
َ ْ
ُ
َ
َتده َتَاهك ،إذا سألت فاسأل اهلل ،وإذا
يا غالم ،إين أعلمك لكمات :احف ِظ اهلل حيفظك ،احفظ اهلل ِ
ْ ََْ َ ْ َ
استعنت فاست ِعن باهلل

ً
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :كنت خلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوما فقال يا
َْ
ْ
َ ْ ُ َ
ََْْ َ ْ
َ
ت فاستَ ِعن
جتده جتَاهك ،إذا سألت فاسأل اهلل ،وإذا استعن
غالم ،إين أعلمك لكمات« :احف ِظ اهلل حيفظك ،احفظ اهلل ِ
َ
ْ
واعلم أن األمة لو اجتمعت ىلع أن ينفعوك بِشء لم ينفعوك إال بِشء قد كتبه اهلل لك ،وإن اجتمعوا ىلع أن
باهلل،
َ
ُّ
يَ ُّ
رضوك بِشء لم يرضوك إال بِشء قد كتبه اهلل عليك ،رفعت األقالم وجفت الصحف».
َ
َ َّ ْ
َ
َّ َ َ ْ َ
ِّ
َّ
َ ْ
ُ
عرفك يف الشدة ،واعلم أن ما أخطأ َك لم يَك ْن يلُ ِصيبَك،
ويف رواية« :احفظ اهلل ِ
جتده أمامك ،تعرف إىل اهلل يف الرخاء ي ِ
َ
ْ َ
َ َ
ُ
َ
الفرج مع الك ْرب ،وأن مع ُ
الع ْرس ي ُ ْ ً
َ
رسا».
الصرب ،وأن
انلرص مع
أصابَك لم يَك ْن ِيلُخ ِطئَك ،واعلم أن
وما
ِ
ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث العظيم يتوجه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هلذا الغالم وهو ابن عباس -ريض اهلل عنهما -بوصايا جليلة

تتضمن أن حيفظ أوامر اهلل تعاىل ونواهيه ىلع لك أحيانه ويف لك أوقاته ،ويصحح هل انليب عقيدته يف الصغر فما من خالق إال

اهلل ،وما من قادر دون اهلل ،وما من مدبر لألمر مع اهلل ،وال واسطة بني العبد وبني ربه ومواله ،فهو سبحانه املأمول عند

نزول املصاب ،وهو سبحانه املرجو عند حلول العقاب ،وغرس انليب -عليه السالم -يف نفس ابن عباس -ريض اهلل عنهما-

اإليمان بقدر اهلل وقضائه فلك يشء بقدره -سبحانه -وقضائه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بالقضاء والقدر > مراتب القضاء والقدر
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد بروايتيه.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
• خلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم : -أي ىلع دابته رديفا.
• غالم  :الصيب حني يفطم إىل تسع سنني ،وسن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -حينئذ اكنت حنو عرش سنني.
• لكمات  :مجل.
• احفظ اهلل  :بمالزمة تقواه ،واجتناب نواهيه ،فحفظ اهلل حبفظ أمره ونهيه واملحافظة ىلع ما سبق.
• حيفظك  :يف نفسك وأهلك ،ودنياك ودينك ،سيما عند املوت.
ُ
• جتاهك  :بضم اتلاء ،أمامك كما يف الرواية اثلانية.
• فاسأل اهلل  :أن يعطيك مطلوبك ،وال تسأل غريه ،فإنه ال يملك نلفسه نفعا وال رضا ،فضال عن غريه.
• استعنت  :طلبت اإلاعنة ىلع أمر من أمور ادلنيا واآلخرة.
• فاستعن باهلل  :ألنه القادر ىلع لك يشء ،وغريه اعجز.
• األمة  :املراد بها هنا سائر املخلوقات.
• رفعت األقالم وجفت الصحف  :كناية عن تقدم كتابة املقادير لكها ،والفراغ منها من أمد بعيد.
• تعرف إىل اهلل يف الرخاء  :بمالزمة طاعته ،واإلنفاق يف وجوه القرب.
• يعرفك يف الشدة  :بتفرجيها عنك ،وجعله لك من لك ضيق فرجا ،ومن لك هم خمرجا.
• واعلم أن ما أخطأك  :من املقادير فلم يصل إيلك.
• لم يكن يلصيبك  :ألنه مقدر ىلع غريك.
• لم يكن يلخطئك  :ألنه مقدر عليك.
• أن انلرص  :من اهلل للعبد ىلع مجيع أعداء دينه ودنياه أينما يوجد.
• مع الصرب  :ىلع طاعة اهلل ،وعن معصيته ،وعن املصائب.
• الفرج  :اخلروج من الغم.
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ْ
• الكرب  :الغم اذلي يأخذ انلفس.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

جواز اإلرداف ىلع ادلابة إن أطاقته.
ذكر املعلم للمتعلم أنه يريد أن يعلمه قبل فعله ،ليشتد شوقه إىل ما يعلم ُوتقبل نفسه عليه.
َ ُ
َ ُ َ َ
مات".
مالطفة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ملن هو دونه حيث قال" :يا غالم إين أع ِلمك لكِ ٍ
ً
فضل ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-حيث رآه انليب أهال هلذه الوصايا مع صغر سنه.
اجلزاء قد يكون من جنس العمل.
األمر باالعتماد ىلع اهلل ،واتلولك عليه دون غريه ،وهو نعم الوكيل.
عجز اخلالئق لكهم ،وافتقارهم إىل اهلل -عز وجل.-
اتلنبيه ىلع أن هذه ادلار عرضة للمصائب ،فينبيغ الصرب عليها.
الرضا بالقضاء والقدر.
من أضاع اهلل -أي أضاع دين اهلل -فإن اهلل يضيعه وال حيفظه.
من حفظ اهلل ّ -
عز وجل -هداه ودهل ىلع ما فيه اخلري.
البشارة العظيمة أن اإلنسان إذا أصابه العرس فلينتظر اليرس.
َ َْ
َ
َ َ َْ َ ُ
َ َ َ َ َ َْ َ ُ
َ
َ
ُ
خطئك ،وما أخطأك لم يكن
تسلية العبد عند حصول املصيبة ،وفوات املحبوب ىلع أحد املعنيني يف قوهل" :واعلم أن ما أصابك لم يكن ِيل ِ
ِيلصيبَك" فاجلملة األوىل تسلية يف حصول املكروه ،واثلانية تسلية يف فوات املحبوب.

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. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،نرش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل 1416 ،ـه1995 -م. سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م. -مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،حتقيق األبلاين ،انلارش  :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة  :اثلاثلة 1405 -ه.
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يا موىس لو أن السموات السبع واعمرهن غريي واألرضني السبع يف كفة ،وال هلإ إال اهلل يف كفة ،مالت بهن
ال هلإ إال اهلل

احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :قال موىس :يا رب علمين
شيئا أذكرك وأدعوك به ،قال :قل يا موىس :ال هلإ إال اهلل ،قال :يا رب لك عبادك يقولون هذا ،قال :يا موىس لو أن السموات
َ
َّ
َّ
َ ْ
َ ُ
واأل َرض َ
ني السبع يف ِكف ٍة ،وال هلإ إال اهلل يف ِكف ٍةَ ،مالت بهن ال هلإ إال اهلل".
واع ِم َره َّن غريي
السبع
ِ

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

إن موىس -عليه الصالة والسالم -طلب من ربه -عز وجل -أن يعلمه ِذ ً
كرا يثين عليه به ويتوسل إيله به ،فأرشده اهلل -عز
ٌ
كثري ِذكرها ىلع ألسنة اخللق ،وهو إنما يريد أن خيصه بذكر يمتاز
وجل -أن يقول :ال هلإ إال اهلل فأدرك موىس أن هذه اللكمة
به عن غريه ،فبني هل اهلل -عز وجلِ -عظم فضل هذا اذلكر اذلي أرشده إيله ،وأنه ال يشء يعادهل يف الفضل ،أخربه الرب -عز

وجل -أن هذه اجلملة من اذلكر لو وضعت يف كفة مزيان ،والسماوات السبع واعمرهن غري اهلل واألرضني السبع مع عظمهن
يف كفة لرجحت بهن ال هلإ إال اهلل؛ ألنها أصل لك دين وأساس لك ملة.

وهذا احلديث ضعيف لكن صح كون الشهادة أفضل الالكم؛ روى ابلخاري تعليقا قول انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-أفضل

الالكم أرب ع :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال هلإ إال اهلل واهلل أكرب" ،وروى أمحد عن عمر قوهل :اللكمة اليت أراد بها عمه :شهادة
أن ال هلإ إال اهلل .قال طلحة :صدقت ،لو علم لكمة يه أفضل منها ألمره بها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل
العقيدة > اإليمان بالرسل > األنبياء والرسل السابقني عليهم السالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :أحاديث األنبياء  -األذاكر وادلعوات.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :سنن النسايئ الكربى.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• موىس  :هو موىس بن عمران رسول اهلل إىل بين إرسائيل ولكيم الرمحن.
• أذكرك  :أثين عليك وأمحدك به.
• وأدعوك به  :أتوسل به إيلك إذا دعوتك.
• يقولون هذا  :أي هذه اللكمة.
• واعمرهن غريي  :من فيهن من العمار غري اهلل -سبحانه وتعاىل.-
ّ
ُ
كفة األخرى.
ال
يف
اللكمة
هذه
ضعت
وو
• يف كفة  :أي لو ُوضعت هذه املخلوقات يف كفة من كفيت املزيان
ِ
• مالت بهن  :رجحت بهن.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

عظم فضل ال هلإ إال اهلل ،ملا تتضمنه من اتلوحيد واإلخالص.
ّ
اتلقرب إىل اهلل.
فضل موىس -عليه السالم -وحرصه ىلع
أن العبادة ال تكون إال بما رشعه اهلل وليس لإلنسان أن يبتدع فيها من عند نفسه ،ألن موىس طلب من ربه أن يعلمه ما يذكره به.
َ
َّ
فإن ال هلإ إال اهلل َّ
لما اكن العالم مضطرا إيلها اكنت أكرث األذاكر وجودا وأيرسها حصوال.
أن ما اشتدت احلاجة والرضورة إيله اكن أكرث وجودا،
أن اهلل فوق السماوات لقوهل" :واعمرهن غريي".
أنه ال بد يف اذلكر بهذه اللكمة من اتللفظ بها لكها ،وال يقترص ىلع لفظ اجلاللة (اهلل) كما يفعله بعض ّ
اجلهال.
إثبات مزيان األعمال وأنه حق.
أن األنبياء حيتاجون إىل اتلنبيه ىلع فضل ال هلإ إال اهلل.
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.9
.10
.11
.12
.13
.14

جيوز للشخص أن يسأل اهلل شيئا خيصه اهلل به.
أن الرسل ال يعلمون إال ما علمهم اهلل به.
إثبات صفة القول هلل سبحانه.
إثبات أن السموات مسكونة.
إثبات أن األرضني سبع اكلسماوات.
إثبات املفاضلة بني األعمال.

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.
السنن الكربى ،للنسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،نرش :مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
َ ْ
َ
َ
رش واتلوزيْع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2000 -م.
ضعيف الرتغيب والرتهيب ،لألبلاين ،نرش :مكتبة المعارف لِلن ِ
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يُتكون املدينة ىلع خري ما اكنت ،ال يغشاها إال العوايف

َ
ُ
ُ
هلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -يقول( :يرتكون املدينة ىلع
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول ا ِ
َ
َْ َ َ
ُ َََْ ُ َ
ِّ
ََ
ُْ َ ُ
ان املدينة
خري ما اكنت ،ال يغشاها إال العو ِايف يريد -عوايف السباع والطريِ ،-
وآخر من حيرش راعيان من مزينة ،ي ِريد ِ
َْ َ
ُ ُ ً
َ
َ
وشا ،حىت إذا بلغا ثَن َّي َة َ
الو َد ِ
اع خ َّرا ىلع ُوجوههما).
ان بغنمهما ،فيَ ِجدانِها وح
ِ
ين ِعق ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب الكريم -ضىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أن املدينة انلبوية زادها اهلل ترشيفا وتعظيما خيرج عنها ساكنوها،
وال يبىق فيها إال السباع والطيور ليس فيها أ حد ،وأن هذا سيحصل يف آخر الزمان ،وأنه سيأيت راعيا غنم من مزينة إىل
املدينة يصيحان بغنمهما ،فيجدانها ذات وحشة خلالئها ،وهما آخر من حيرش ،فإذا بلغا ثنية الوداع سقطا ميتني.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل املدينة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ال يغشاها  :ال يقصدها ويسكنها.
• العوايف  :مجع اعفية ،ويه اليت تطلب القوت والرزق من ادلواب والطري.
• ينعقان  :يصيحان.
• ثنية الوداع  :الطريق يف اجلبل ،خيرج إيله املشيعون للمسافر يودعونه عنده ،وهو طريق يف املدينة انلبوية.
• وحوشا  :ذات وحوش؛ ذلهاب أهلها عنها.
فوائد احلديث:

 .1أن الرتك للمدينة سيكون يف آخر الزمان عند قيام الساعة ،ويوضحه قوهل (وآخر من حيرش).
 .2أن انلاس قرب قيام الساعة سوف يهجرون املدينة انلبوية ،ويهاجرون إىل غريها من ابلدلان؛ طلبا لشهواتهم ،ويه يومئذ خري ابلالد.
 .3اإلخبار عن أمر مستقبل وهو أمر غييب ،وهذا من أعالم انلبوة ودالئلها.
 .4اإلخبار عن آخر انلاس موتا ،وهما راعيان من قبيلة مزينة ،ووصف دقيق حلاهلما.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1418ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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ُ ً ُ ً
حيرش انلاس يوم القيامة -أو قال :العباد -ع َراة غ ْرال بهما

ٌ
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما ،-قال :بلغين حديث عن رجل سمعه من رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ُ
ُ
َّ
َ ْ َ ْ ُ
َ َ ْ ُ
حىت قَد ُ
ت إيله شهراَ ،
ُ
فاشرتيت ً
مت عليه الشام فإذا عبد اهلل بن أنيس ،فقلت
بعريا ،ثم شددت عليه رحيل ،ف ِرس
وسلم-
ِ
ُ
ََ
َ ْ َََ
َ ً
َ ْ ََُُْ
َّ
للبواب :قل هل :جابر ىلع ابلاب ،فقال :ابن عبد اهلل؟ قلت :نعم ،فخرج يطأ ثوبه فاعتنق ِين ،واعتنقته ،فقلت :ح ِديثا
َ
ْ
َ ْ َ َّ َ
ََ
ُ
فخشيت أن تموت ،أو أموت قبل أن
بَلغ ِين عنك أنك سمعتَه من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف ال ِق َصاص،
ً ُ ً
ْ
ُ
ُ
سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقولُ « :حيْ َ ُ
انلاس يوم القيامة -أو قال :العبادُ -عراة غ ْرال
رش
أس َم َعه ،قال:
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُبه ًما» قال :قلنا :وما ُبه ًما؟ قال« :ليس معهم يشء ،ثم يناديهم بصوت ي َ ْس َم ُعه َمن َب ُعد كما يسمعه َمن ق ُر َب :أنا امللك،
َُ
انلار ،وهل عنْد أحد من أهل اجلنة ٌّ
ادليَّان ،وال ينبيغ ألحد من أهل انلار ،أن يدخل َ
أنا َ
حق ،حىت أق َّصه منه ،وال ينبيغ
ِ
َّ َّ
ْ
َّ َ َ ْ ُ
َّ َ َ َ
حق ،حىت أ َّ
انلار عنْ َده ٌّ
ْ
حىت الل ْط َمة» قال :قلنا :كيف،
قصه منه،
ألحد ِمن ْأهل اجلنة أن يدخل اجلنةِ ،وألحد ِمن أهل َّ ِ
َ َّ ّ َّ
ً ُ ً ْ
َّ َّ َ
وجل ُعراة غ ْرال ُبه ًما؟ قال« :بِاحلَ َسنَات والسيِّئَات».
وإنا ِإنما نأ ِيت اهلل عز
ِ
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ُ
خيرب جابر بن عبد اهلل األنصاري أنه علم أن عبد اهلل بن أنيس سمع حديثا من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لم يسمعه،
ً
مجال ووضع عليه أمتعته ،ثم سافر شهرا ،حىت قَدم الشام فدخل ىلع عبد اهلل بن أُنيس ،فقال َّ
للبواب :قل هل :جابر
فاشرتى
ِ
ُ
ً
ىلع ابلاب ،فقال عبد اهلل بن أنيس :ابن عبد اهلل؟ قال جابر :نعم ،فخرج إيله مرساع يدوس ىلع ثوبه من رسعته ،واعتنقا،
َ
ً
َ
سمعت من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حديثا يف الق َصاص ،فخفت أن تموت ،أو أموت
فقال هل جابر :إين علمت أنك
ُ ً ًُْ ُْ
ُ ْ َُ
ُ
ً
ُ
سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :حيرش انلاس يوم القيامة عراة غرال بهما» قال :قلنا:
قبل أن أسمعه ،فقال:
ْ
وما ُبه ًما؟ قال« :ليس معهم يشء» أي :جيمع اهلل انلاس يوم القيامة يف ماكن واحد يلحاسبهم ،وجيزيهم بعملهم ،ويكونون
ً

حينذاك عراة وغري خمتونني ،كما ودلتهم أمهاتهم ،ليس معهم يشء من ادلنيا.

ثم قال« :ثم يناديهم بصوت» فانلداء ال يكون إال بصوت ،وال يعرف انلاس نداء بدون صوت ،فذكر الصوت هنا تلأكيد
ً
انلداء ،وهذا يف اغية الرصاحة والوضوح يف أن اهلل يتلكم بكالم يُسمع منه تعاىل ،وأن هل صوتا ،ولكن صوته ال يشبه أصوات

خلقه ،وهلذا قال« :يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» فهذه الصفة ختتص بصوته تعاىل ،وأما أصوات خلقه فيسمعها القريب
ََ َْ ُ
ََ َ
اد ُ
اه َما َر ُّب ُه َما أل ْم أن َهك َما}،
منها فقط ،حسب قوة الصوت وضعفه ،وقد كرثت انلصوص املثبتة ذللك ،منها قوهل تعاىل {ِ :ون
َ
َ ْ َ َ َ ُّ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ َّ
َ
األ ْي َمن َو َق َّربْنَ ُاه َُن ًّ
الظالم َ
ُّ
ََ ََْ ُ
ني}.
م
و
ق
ال
ت
ائ
ن
أ
وىس
م
ك
ب
ر
ى
اد
ن
ذ
إ
{و
وقوهل:
ا}،
ي
ور
ِ ِ
ِِ
ِ
وقوهل{ :وناديناه ِمن جا ِن ِ
ب الط ِ
ِ
ِ
ثم قال« :أنا امللك أنا ادليان» يعين :أن انلداء اذلي يسمعه أهل املوقف لكهم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ،هو بقوهل:
«أنا امللك أنا ادليان  ، »...فهو تعاىل امللك اذلي بيده ملك السماوات واألرض ،ومن فيهن ،وهو ادليان اذلي جيازي عباده
ً
ً
بعملهم ،من عمل خريا جازاه بأفضل مما عمل ،ومن عمل رشا جازاه بما يستحق.
حق ،حىت َّ
انلار ،وهل عند أحد من أهل اجلنة ٌّ
َ
أقصه منه ،وال ينبيغ
ثم يقول تعاىل« :وال ينبيغ ألحد من أهل انلار ،أن يدخل
َ
َّ
اجلنة ،وألحد من أهل انلار عنده ٌّ
حق ،حىت أقصه منه ،حىت اللطمة» أي :أن اهلل عز وجل
ألحد من أهل اجلنة أن يدخل
َ
انلار وهل عند أهل اجلنة حق ،حىت
حيكم بني عباده بالعدل ،فيأخذ من الظالم حق املظلوم ،فال يدخل أحد من أهل انلار
ُ
يمكنه من أخذ حقه ،وهذا من تمام العدل فإن الاكفر والظالم مع أنهما سيدخالن انلار إال أنهم لن يظلموا ،فإذا اكن هلم حق
عند أحد من أهل اجلنة أخذوه منه ،وكذلك احلال يف أهل اجلنة.
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فقال الصحابة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم : -قلنا :كيف سيويف انلاس احلقوق وليس معهم يشء من ادلنيا؟ فقال انليب صىل

اهلل عليه وسلم« :باحلسنات والسيئات» أي :إنما حيدث توفية احلقوق بأن يأخذ املظلوم من حسنات الظالم ،فإذا فنيت
حسنات الظالم أُخذ من سيئات املظلوم ُ
فوضعت ىلع سيئات الظالم ثم ُطرح يف انلار ،كما جاء يف احلديث.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرحلة يف العلم  -فضائل الصحابة  -القصاص.
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أمحد
تنبيه:
ً
روى ابلخاري تعليقا مجلة من هذا احلديث ،فقال :ويذكر عن جابر ،عن عبد اهلل بن أنيس قال :سمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :حيرش
اهلل العباد ،فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب :أنا امللك ،أنا ادليان».
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• بعري  :اجلمل أو انلاقة.
• رحيل  :الرحل :رسج يوضع ىلع ظهر ادلواب للحمل أو الركوب.
• يطأ  :يدوس.
• اعتنق  :أدَن عنقه من عنقه وضمه إىل صدره ًّ
حبا فيه.
• خشيت  :اخلشية يه اخلوف املقرون بالعلم.
ُ
• حيرش  :احلرش :اإلخراج واجلمع.
ُ
• غرال  :غري خمتونني.
• بُ ً
هما  :ليس معهم يشء من أعراض ادلنيا.
• ادليَّان ِ ُ :من دان انلاس :أي قهرهم ىلع الطاعة ،أو من ادلين :أي حاسبهم وجازاهم بالعدل.
ِّ
• أقص  :أمكنه من أخذ حقه.
• اللطمة  :الرضب ىلع الوجه بباطن الكف.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الرحلة يف طلب العلم وسماع احلديث.
شدة حرص الصحابة ىلع سماع األحاديث.
أن بعض أهل املوقف أقرب إىل اهلل -تعاىل -من بعض.
إثبات انلداء والصوت هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل.
امللك وادليان من األسماء احلسىن.
القصاص يوم القيامة يكون باحلسنات والسيئات.

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 ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م.
صحيح ابلخاري ،حقق أحاديثه وعلق عليه :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :دار الصديق للنرش واتلوزيع ،الطبعة :الرابعة  1418 ،ـه 1997 -م.
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.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،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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ً
يذهب الصاحلون األول فاألول ،ويبىق حثالة كحثالة الشعري أو اتلمر ال يبايلهم اهلل بالة

َّ
َّ
ُ َْ
َ َ َ َ َّ
انل ُّ
اهلل َعلي ِه َو َسل َم« :-يذهب الصاحلون األول
يب َ -صىل
احلديث :عن مرداس
األسليم -ريض اهلل عنه -قال :قال َ ِ
َُ ٌَ َ ُ َ َ
َ ً
ُ
ُ
َ
فاألول ،ويبىق حثالة كحثال ِة الشعري أو اتلمر ال يب ِايلهم اهلل بالة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
خيربنا انليب الكريم -صىل اهلل عليه وسلم -أنه يف آخر الزمان يقبض اهلل أرواح الصاحلني ،ويبىق أناس ليسوا أهال للعناية،
ً
ً
فال يرفع اهلل هلم قدرا وال يقيم هلم وزنا وال يرمحهم وال يزنل عليهم الرمحة وهم رشار اخللق عند اهلل وعليهم تقوم الساعة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
راوي احلديث :مرداس األسليم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• حثالة  :باثلاء وبالفاء ،روايتان ،وهو الرديء واملراد هنا َسقط انلاس.
ً
• ال يبايلهم اهلل بالة  :ليس هلم قدر ،فال يعبأ اهلل بهم ،وال يقيم هلم وزنا.

فوائد احلديث:

 .1أن موت الصاحلني وأهل العلم والفضل من أرشاط الساعة.
 .2انلدب إىل االقتداء بأهل اخلري ،واتلحذير من خمالفتهم.
 .3ال يبىق يف آخر الزمان إال أهل اجلهل ممن ال يعرفون معروفًا وال ينكرون منكراً.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
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َ
َُُْ
ُ
ُ
ُ
ُ
يضحك ُ
َ
يدخالن اجلنة ،يقاتل هذا يف سبيل اهلل فيقتل،
اآلخر
اهلل سبحانه وتعاىل إىل رجلني يقتل أحدهما
ِ
ُ ْ َُ ْ َ ْ َ ُ
ُ
يتوب ُ
القاتل فيسلِ ُم فيستشهد
اهلل ىلع
ثم
ِ

ُ
يضحك ُ
اهلل سبحانه وتعاىل إىل
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :
َ
ْ ُ
ُ
ُ
ُ ْ ُ َُ ْ َ ْ
ُ
َ
يقتل ُ
ُ
ُ
َ
القاتل فيس ِلم فيستشهد».
يتوب اهلل ىلع
يدخالن اجلنة ،يقاتل هذا يف سبيل اهلل فيُقتَل ،ثم
اآلخر
أحدهما
رجلني
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يضحك اهلل إىل رجلني يقتل أحدهما اآلخر يدخالن اجلنة ،يقاتل املسلم يف سبيل اهلل إلعالء لكمة اهلل فيقتله اكفر فيدخل
اجلنة ،ثم يتوب اهلل ىلع القاتل فيُسلم فيقاتل يف سبيل اهلل فيستشهد.

___________________________

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

معاين املفردات:
• يضحك اهلل  :الضحك معلوم ،وإثباته يكون ىلع ما يليق جبالهل سبحانه وتعاىل ،من غري تكييف وال تمثيل ،ومن غري تعطيل وال تشبيه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

إثبات صفة الضحك هلل -تعاىل.-
وجوب اتلوبة من اذلنب مهما كرب ،وعدم ايلأس من رمحة اهلل -تعاىل.-
اإلسالم يمحو ما قبله من جريمة الكفر ،واتلوبة تمحو ما قبلها من اآلثام.
االستشهاد يف سبيل اهلل من موجبات اجلنة.
فيه ديلل ىلع أن األعمال باخلواتيم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل 1418ه.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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يطوي اهلل السماوات يوم القيامة ،ثم يأخذهن بيده ايلمىن ،ثم يقول :أنا امللك أين اجلبارون؟ أين

املتكربون؟ ثم يطوي األرضني السبع ،ثم يأخذهن بشماهل ،ثم يقول :أنا امللك ،أين اجلبارون؟ أين
املتكربون

ً َ
ْ ُ ُ ُ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع" :ي ْط ِوي اهلل السماوات يوم القيامة ،ثم يَأخذه َّن بيده ايلمىن،
َ
َ
األ َرض َ
ني السبع ،ثم يأخذهن بشماهل ،ثم يقول :أنا امللك ،أين
ثم يقول :أنا امللك أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟ ثم ي ْط ِوي
ِ
اجلبارون؟ أين املتكربون؟".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أخربهم بأن اهلل -عز وجل -سوف يطوي السموات السبع
يوم القيامة ويأخذهن بيده ايلمىن ،ويطوي األرضني السبع ويأخذهن بيده الشمال ،وأنه لكما طوى واحدة منهن نادى أوئلك
اجلبارين واملتكربين مستصغرا شأنهم معلنا أنه هو صاحب امللك احلقييق الاكمل اذلي ال يضعف وال يزول ،وأن لك من

سواه من ملك ومملوك واعدل وجائر زائل وذيلل بني يديه عزوجل ،ال يسأل عما يفعل وهم يسألون.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري  -اآلداب.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• اجلبّارون  :مجع جبار ويوصف بهذا الوصف لك من كرث ظلمه وعدوانه.
• املتكربون  :املتكربون مجع متكرب ،وهو املتكرب ىلع احلق برده ،وىلع اخللق باحتقارهم.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

إثبات أن هلل يدين حقيقتني يمني وشمال ،ومعىن حقيقيتني أي ال نؤوهلا بانلعمة أو القوة وحنو ذلك ،وال نقول أيضا إنها يد كيد املخلوقني،
تعاىل اهلل عن لك نقص علوا كبريا ،ولكنها يد من صفاتها القبض والبسط واألصابع والكتابة واخللق ،كما جاء القبض يف القرآن ويف هذا
احلديث ،قال تعاىل( :واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة) ،وقال تعاىل( :بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) وقال صىل اهلل عليه وسلم( :إن
قلوب بين آدم بني أصبعني من أصابع الرمحن) وقال( :كتب اهلل اتلوراة بيده) واخللق يف قوهل تعاىل عن خلق آدم( :ما منعك أن تسجد ملا
خلقت بيدي).
إثبات صفة القول هلل ىلع وجه يليق جبالهل.
إثبات اسم امللك هلل متضمنا صفة امللك.
إثبات أن األرضني سبع.
حتريم اتلجرب واتلكرب.

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
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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يكره أن يقول :أعوذ باهلل وبك ،وجيوز أن يقول :باهلل ثم بك
احلديث :عن إبراهيم انلخيع" :أنه يكره أن يقول :أعوذ باهلل وبك ،وجيوز أن يقول :باهلل ثم بك ،قال :ويقول :لوال

اهلل ثم فالن ،وال تقولوا ولوال اهلل وفالن".
ً
درجة احلديث :لم أجد هل حكما عند األبلاين.

املعىن اإلمجايل:

إبراهيم انلخيع -رمحه اهلل -من اتلابعني ،واكن يرى حتريم عطف االستعاذة باملخلوق ىلع االستعاذة باهلل بالواو؛ ألن (الواو)

تقتيض الترشيك بني املتعاطفني ،وذلك يؤدي إىل الرشك باهلل ،وهو حممول ىلع الرشك األصغر ،وكذا تعلق منفعة ىلع فعل اهلل
ومعه غريه ،كقولك :لوال اهلل وفالن ملا شفيت ،ومع ضعف احلديث إال أن انليه صحيح؛ ً
قياسا ىلع حديث حذيفة -ريض
اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :ال تقولوا :ما شاء اهلل وشاء فالن ،ولكن قولوا :ما شاء اهلل ثم شاء فالن".

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > الرشك
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب اللفظية.
راوي احلديث :إبراهيم بن يزيد انلخيع الكويف -رمحه اهلل-
اتلخريج :مصنف عبد الرزاق.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• يكره  :الكراهة يف ُعرف السلف يُراد بها اتلحريم.
• أعوذ  :العوذ :االتلجاء إىل الغري واتلعلق به.
• لوال  :حرف امتناع لوجود ،أي :امتناع يشء لوجود غريه.

فوائد احلديث:

 .1حتريم قول :ماشاء اهلل وفالن ،وجواز قول :ما شاء اهلل ثم شاء فالن.
 .2حتريم قول :أعوذ باهلل وبك ،وجواز قول :أعوذ باهلل ثم بك ،فيما يقدر عليه املخلوق.
 .3حتريم قول :لوال اهلل وفالن ،وجواز قول :لوال اهلل ثم فالن.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد الوهاب ،حتقيق :دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر ،الطبعة :اخلامسة1435 ،ه.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،حتقيق :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
مصنف عبد الرزاق الصنعاين ،عبد الرزاق بن همام ايلماين الصنعاين ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظيم ،املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلانية1403 ،ه.
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يكشف ربنا عن ساقه ،فيسجد هل لك مؤمن ومؤمنة ،فيبىق لك من اكن يسجد يف ادلنيا رياء وسمعة،
فيذهب ليسجد ،فيعود ظهره طبقا واحدا

ُّ
ُ
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :يكشف ُّ
مؤمن ومؤمن ٍة،
لك
هل
فيسجد
ه،
ق
سا
عن
نا
رب
ِ
ِ
ٍ
ُّ
ً ُ ْ ً
ً
َ
ً
َ
ُ
ُ
ُ
فيذهب ليسجد ،فيعود ظهره طبقا واحدا».
وسمعة،
يسجد يف ادلنيا رياء
فيبىق لك َمن اكن

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يكشف الرب -سبحانه وتعاىل -عن ساقه الكريمة ،فيسجد هل لك مؤمن ومؤمنة ،وأما املنافقون اذلين اكنوا يسجدون يف
ً
فمنعوا من السجودُ ،
ادلنيا لرياهم انلاسُ ،
وجعلت ظهورهم ً
فقارا واحدا ،ال يستطيعون االحنناء وال السجود؛ ألنهم ما اكنوا يف
احلقيقة يسجدون هلل يف ادلنيا ،وإنما اكنوا يسجدون ألغراضهم ادلنيوية ،وال جيوز تأويل الساق بالشدة أو الكرب أو غريها،

بل جيب إثباتها صفة هلل -تعاىل -من غري تكييف وال تمثيل ،ومن غري حتريف وال تعطيل.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
العقيدة > األسماء واألحاكم (مراتب ادلين وما يضادها) > انلفاق
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
• رياء  :أي :لرياه انلاس.
• ُس ْمعة  :أي :ليسمعه انلاس.
َ
ً
الس ُ
طبقا  :الطبق فقار الظهر واملعىن صار فقاره َواح ًدا اكلصحيفة فَال يقدر ىلع ُّ
جود.
•
ِ
• يعود  :يصري.
فوائد احلديث:
 .1الساق صفة هلل -تعاىل -حيث عرفه املؤمنون بذلك فسجدوا هل.
 .2اتلحذير من الرياء.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،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 – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،لعبد اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل 1405 ،ه.
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يكون خليفة من خلفائكم يف آخر الزمان حيثو املال وال يعده

ً
َ
ُ
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :يكون خليفة من خلفائكم يف آخر الزمان حيثو املال وال
َ ُّ
ي ُعد ُه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا الرسول الكريم -صىل اهلل عليه وسلم -أنه يف آخر الزمان يقوم خليفة املسلمني بإنفاق املال بال عدد وال حساب لكرثة
األموال والغنائم مع سخاء نفسه.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر
العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• حيثو املال  :حيفن بيديه.
• وال يعده  :ال حيصيه وال حيسبه لكرثته.
فوائد احلديث:

 .1تبشري املسلمني بكرثة املال والغنائم يف آخر الزمان.
 .2جواز إطالق لفظ اخلليفة ىلع من حيكم املسلمني ،ولو لم يكن من اخللفاء الراشدين.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ً
ً
يكون يف آخر أمِت خليفة حييث املال حثيا ،ال يعده عددا

ُ
َ
ُ
ُ
َ ْ َ
وشك أهل العراق أن ال جيىب إيلهم ق ِفزي وال درهم،
احلديث :عن أيب نرضة ،قال :كنا عند جابر بن عبد اهلل فقال :ي ِ
ُ
ْ
الع َ
قلنا :من أين ذاك؟ قال :من قبل َ
جم يمنعون ذاك ،ثم قال :يُوشك أهل الشام أن ال جيىب إيلهم دينار وال ُمدي ،قلنا:
ِ
ُ
َّ
من أين ذاك؟ قال :من قِبل الروم ،ثم سكت هنية ،ثم قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :يكون يف آخر أميت
َ
خليفة َحييث املال َحثْيا ،ال َي ُع ُّده عددا» قال ُ
قلت أليب نَ َ
رضة وأيب العالء :أت َريان أنه عمر بن عبد العزيز ،فقاال :ال.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب صىل اهلل عليه وسلم أن املسلمني سوف يفتحون العراق ،وسيوضع عليها يشء مقدر باملاكييل واألوزان يؤدونه
للمسلمني ،وسيُمنع ذلك يف آخر الزمان؛ وذلك الستيالء كفار العجم ىلع هذه ابلالد فيمنعون وصول هذه األموال إىل

املسلمني ،وخيرب كذلك أن املسلمني سوف يفتحون الشام ،وسيوضع عليها يشء مقدر باملاكييل واألوزان يؤدونه للمسلمني،
وسيُمنع ذلك يف آخر الزمان؛ وذلك الستيالء الروم ىلع هذه ابلالد فيمنعون وصول هذه األموال إىل املسلمني ،وأخرب صىل اهلل

عليه وسلم أنه سيكون يف آخر هذه األمة خليفة حييث املال وال يعده ،أى :لكرثته واتساع الفتوحات عليه ،فهو يليق املال

للناس بيده كما يفعل بالرتاب إذا رِم به بيديه.

وخيرب الراوي أنه سأل بعض أهل العلم من اتلابعني :هل هذا اخلليفة هو عمر بن عبد العزيز؟ فقالوا :ال.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت  -عالمات انلبوة.
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

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

يوشك  :يرسع.
ُ
ُ
جيىب  :جيمع.
َ
ق ِفزي  :مكيال معروف ألهل العراق.
ْ
ُمدي  :مكيال معروف ألهل الشام.
ُه َّ
نية  :شيئًا.
َ
حييث  :يقبض الِشء بيده ثم يرميه.

.1
.2
.3
.4
.5

.6

فيه حرص السلف ىلع جمالسة أهل الفضل والعلم.
فيه بشارة للصحابة ريض اهلل عنهم بفتح العراق والشام.
فيه إخبار بأنه لن يأيت مال للمسلمني من هذه ابلالد يف آخر الزمان.
ًّ
اإلخبار بأنه سيكون خليفة يف آخر األمة يكرث املال يف عهده جدا.
احلديث عالمة من عالمات انلبوة؛ إذ أخرب عن أشياء فوقعت كما أخرب صىل اهلل عليه وسلم ،كفتح العراق والشام يف عهد عمر ريض اهلل
عنه.
فيه إثبات أرشاط الساعة ،وأنها اكئنة قبل يوم القيامة.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
إكمال املعلم بفوائد مسلم ،عياض بن موىس ايلحصيب السبيت ،املحقق :حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة:
األوىل 1419ه1998 ،م.
ّ
تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
امللقب بمرتىض َّ
الزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
حممد أبو الفيض
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية ،بريوت.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن ،الرياض.
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ينام الرجل انلومة فتقبض األمانة من قلبه ،فيظل أثرها مثل الوكت ،ثم ينام انلومة فتقبض األمانة من
قلبه ،فيظل أثرها مثل أثر املجل

احلديث :عن حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه -قالَ :ح َدثَنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حديثَني َقد َرأَ ُ
يت
ِ
َ
َّ
َ َ ُ
َ
أن َ
ُ
الرجالَّ ،
األمانة نَ َزلَت يف َجذر قُلُوب ِّ
ثم نزل القرآن ف َع ِلموا ِمن القرآن ،وع ِلموا
أ َحدهما وأنا أنتظر اآلخر :حدثنا
َ َْ
ُ
َ َ ُ َّ ُ ُ ّ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ
ُ َّ َّ َّ
ت ،ث َّم
ثم حدثنا عن رفع األمانة ،فقال« :ينام الرجل
ِمن السنة،
انلَومة فتقبض األمانة ِمن قل ِب ِه ،فيظل أث ُرها ِمثل الوك ِ
ْ َ ََ َ َََ ُ ُ َْ ً ََ
َ َ ُ َّ َ َ َ
َ ْ َ َ َ ُّ َ َ
ََ َ
ََ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َُ
ُ
َ
َ
ُ
ينام انلومة فتقبض األمانة ِمن قل ِبه ،فيظل أثرها ِمثل أثر المج ِل ،كجم ٍر دحرجته ىلع ِرج ِلك فن ِفط ،فرتاه منت ِربا وليس
َ
َ ََ
َ َ
َُ
َّ
َ َ َ َ ً ََ ْ
َ َ َ َ ٌ َ ِّ
ح َر َجه ىلع رجله « َفيَصبَح َّ
انلاس يَت َباي ُعون ،فال يَكاد أ َحد يُؤدي األ َمانة َح َّىت يقالِ :إن ِيف
ِفيه يشء» ،ثم أخذ حصاة فد
َْ ُ
َ
َ ُ َ َ ُ ً َ ً َ َّ ُ َ
َ َ
َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
لبه ِمثقال َح َّبة ِمن خ ْردل ِم ْن إيمان»،
ب ِين فالن رجال أ ِميناُ ،حىت يَقال للرجل :ما أجدله! ما أظرفه! ما أعقله! وما ِيف ق ِ
يلع َز َمان وما أبَايل أيُّ ُ
يلع ِدينهَ ،وإن اكن نرصانيا أو يهوديا َ ُ
كم بَايعت :لنئ اكن ُمسل ًما ل َ َ ُ
لريدنَّه َ َ َّ
ري َدنَّه َ َ َّ
ولَ َقد أىت َ َ َّ
يلع َسا ِعيه،
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ َّ ُ َ ُ َ ً
َ ُ
نكم ِإال فالنا وفالنا».
وأ َّما ايلوم ف َما كنت أبَايِ ُع ِم

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َْ
ً
َّ
اكلوكت وهو أعراض
يوضح احلديث أن األمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا ،فإذا زال أول جزء منها زال نوره وخلفه ظلمة

لون خمالف اللون اذلي قبله ،فإذا زال يشء آخر صار اكملجل وهو أثر حمكم ال يكاد يزول إال بعد مدة ،وهذه الظلمة فوق
اليت قبلها ثم َّ
شبه زوال ذلك انلور بعد وقوعه يف القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إيَّاه جبمر يدحرجه ىلع

رجله حىت يؤثر فيها ثم يزول اجلمر ويبىق انلفط؛ وأخذه احلصاة ودحرجته إياها أراد به زيادة ابليان واإليضاح.
ً
(فيصبح انلاس) بعد تلك انلومة اليت رفع فيها األمانة (يتبايعون فال يكاد) أي :يقارب (أحد) منهم (يؤدي األمانة) فضال
عن أدائها بالفعل.

(حىت يقال) لعزة هذا الوصف وشهرة ما يتصف به.
ً
ً
(إن يف بين فالن رجال أمينا) ذا أمانة.

(حىت يقال للرجل ما أجدله) ىلع العمل (ما أظرفه) من الظرف (ما أعقل ه) أي :ما أشد يقظته وفطانته (وما يف قلبه مثقال
ً
حبة من خردل من إيمان) فضال عن األمانة اليت يه من شعبه.
(ولقد أىت ّ
يلع زمان وما أبايل أيكم بايعت) أي :ال أبايل باذلي بايعته لعليم بأن األمانة لم ترتفع وأن يف انلاس وفاء بالعهد،
ً
فكنت أقدم ىلع مبايعة من لقيت غري باحث عن حاهل وثوقا بانلاس وأمانتهم.

(وأما ايلوم) فقد ذهبت األمانة إال القليل فُلا قال:
ً
ً
(فما كنت أبايع منكم إال فالنا وفالنا) يعين أفرادا أعرفهم وأثق بهم.
ً

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > أرشاط الساعة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أمراض القلوب
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -الرقائق  -الفنت  -انلبوة  -االعتصام.
راوي احلديث :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
• َ
األمانة  :قيل :إنها اتلاكيلف اليت لكف اهلل بها عباده ،وقيل :يه اإليمان ،فإذا استمسك من قلب العبد قام حينئذ بأداء اتلاكيلف.
ُ
ُ
َ
• نَ َزلَت يف جذر قلوب ِّ
الرجال  :أي إن األمانة اكنت يف قلوبهم حبسب الفطرة ثم حصلت هلم بطريق الكسب من الكتاب والسنة.
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َْ ُ
ِمثقال َح َّبة  :أي مقدار يشء قليل.
َ
ف َع ِلموا ِمن القرآن  :أي ع ِلموا األمانة منه.
َ َ
ِمن خ ْردل  :حبة اخلردل َسدس حبة الشعري ،واملراد :ليس يف قلبه يشء من اإليمان.
ُ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ
َ
َّ
املشبه بالوكت.
ومة فتُقبَض األ َمانة  :أي :أثرها اتلام
ثم ينام انل
ََُْ ُ
ض  :تزنع منه لسوء فعل منه تسبب عنه ذلك.
فتقب
َ َ َ ُّ َ َ ُ َ َ َ ْ
ت  :هو األثر اليسري ،وهو يف لون السواد.
فيظل أثرها ِمثل الوك ِ
ُ
َ
َ ْ
المجل  :وهو تنَقط يف ايلد وحنوها من أثر عمل وغريه ،وقيل :هو أثر حمكم ال يكاد يزول إال بعد مدة.
ََ َ
قرحت.
فن ْ ِفط ً  :أي ِ
ُمنتَ ِربا  :مرتفعا.
َسا ِعيه  :الوايل عليه.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ُّ
ُ
ُ
عمق اتلصور اإلساليم لإلصالح اخلُليق ،حيث جتاوز الطرح اإلساليم لإلصالح اخلُليق املرئيات إىل اللباب ورسائر انلفوس.
َ ِّ
عدي منَافع َ
اتل َم ُّسك باألخالق اإلسالمية ادلارين= ادلنيا واآلخرة.
ت
َّ
أن األمانة ويه املحافظة ىلع اتلاكيلف الرشعية ،والصدق يف املعاملة ،وأداء احلقوق ألصحابها ،سرتتفع من بني انلاس شيئا فشيئا لسوء أفعاهلم.
َّ
أنه لكما زال يشء من األمانة زال مع ذلك نوره وخلفه ظلمة ،حىت ال يكاد يبىق من يتعامل باألمانة.
احلديث من أعالم َّ
نبوته -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد زالت األمانة إال ما قل منها من الصدور ،وارتفعت من اتلعامل إال يف القليل من انلاس.
أن هذا احلديث أصل يف بيان فقه األخالق اإلسالمية.
شمويلة األخالق يف اإلسالم ،حيث شملت احليوان وانلبات.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ،ط 1422ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط  ،14اعم
.1987 - 1407
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق ،عناية :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة ،ط1425 ،4.ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.

الرقم املوحد)3016( :

190

يزنل ربنا تبارك وتعاىل لك يللة إىل السماء ادلنيا حني يبىق ثلث الليل اآلخر يقول :من يدعوين ،فأستجيب
هل من يسألين فأعطيه ،من يستغفرين فأغفر هل

َّ
ُ
يزنل ُّ
ربنا تبارك وتعاىل لك يلل ٍة
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :
ْ
ُُ ُ
َ
َ
َ
ُ
فأستجيب هل؟ َمن يسألين فأعطيه؟ من يستغفرين
اآلخر يقولَ « :من يَد ُعوين،
إىل السماء ادلنيا ،حني يبىق ثلث الليل
َ
فأغفر هل؟».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
َ
فأستجيب هل؟ َمن
يزنل اهلل -تبارك وتعاىل -يف لك يللة ،يف اثللث األخري من الليل إىل السماء ادلنيا ،ثم يقولَ « :من يَد ُعوين،
ِّ
َ
فأغفر هل؟» أي :أنه سبحانه –يف هذا الوقت من الليل -يطلب من عباده أن يدعوه ،ويرغبهم
يسألين فأعطيَه؟ َمن يستغفرين

يف ذلك ،فهو يستجيب ملن داعه ،ويطلب منهم أن يسألوه ما يريدون ،فهو يعطي من سأهل ،ويطلب منهم أن يستغفروه من

ذنوبهم فهو يغفر لعباده املؤمنني ،واملراد بالطلب احلث وانلدب.
ٌ
وهذا الزنول نزول حقييق ،يليق جبالهل وكماهل ،ال يشبه نزول املخلوقني ،وال يصح تأويل الزنول إىل نزول الرمحة أو املالئكة
ً
أو غري ذلك ،بل جيب اإليمان بأن اهلل يزنل إىل السماء ادلنيا نزوال يليق جبالهل ،من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري
تكييف وال تمثيل ،كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب  -األدعية واألذاكر  -الصالة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

فوائد احلديث:

ً
 .1اإليمان بأن اهلل يزنل إىل السماء ادلنيا يف اثللث األخري من الليل نزوال يليق جبالهل ،من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال تمثيل.
 .2اثللث األخري من الليل من أوقات إجابة ادلاعء.
 .3ينبيغ لإلنسان عند سماع هذا احلديث أن يكون شديد احلرص ىلع اغتنام أوقات اإلجابة لدلاعء.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،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.
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يوضع الرصاط بني ظهري جهنم ،عليه حسك كحسك السعدان ،ثم يستجزي انلاس ،فناج مسلم ،وجمدوح
به ،ثم ناج وحمتبس به فمنكوس فيها

ً
َ َ ٌ
َ ْ
ِّ
َ
ك َ
كح َسك
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :يُوض ُع الرصاط بني ظه َري جهنم ،عليه حس
ُ َ َّ
َْ
َّ ْ
ٌ
فمنكوس فيها ،فإذا فرغ ُ
اهلل عز وجل من
ناج ،وحمتبَس به
فناج مسلم ،وجمدوح به ثم ٍ
السعدان ،ثم يستجزي انلاسٍ ،
ً
ُ ُّ
ُّ
وي َزكون بزاكتهم ،ويصومون صيامهم،
القضا ِء بني العباد ،يفقد املؤمنون رجاال اكنوا معهم يف ادلنيا يُصلون بصالتهم،
ُ ُّ
ُّ
ٌ
وحيجون َّ
ُّ
حجهم ويغزون َ
وي َزكون زاكتنا،
غزوهم فيقولون :أي ربنا عباد من عبادك اكنوا معنا يف ادلنيا يُصلون صالتنا،

وحيجون َّ
ُّ
حجنا ،ويغزون َ
غزونا ال نراهم ،فيقول :اذهبوا إىل انلار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه،
ويصومون صيامنا،
َ
ْ
ُ
انلار ىلع قدر أعماهلم ،فمنهم َمن أخذته إىل قدميه ،ومنهم َمن أخذته إىل نصف ساقيه،
قال :فيجدونهم قد أخذتهم
َ
َ
ْ
ْ
َ َ
ومنهم َمن أخذته إىل ُركبتيه ،ومنهم من أخذته إىل ثدييْه ،ومنهم من أزرته ،ومنهم من أخذته إىل عنقه ،ولم تغش

َ
َ
الوجوه ،فيستخرجونهم منها فيُطرحون يف ماء احلياة» ،قيل :يا رسول اهلل وما احلياة؟ قال« :غسل أهل اجلنة فينبتون نبات
ِّ
الزرعة» وقال مرة« :فيه كما تنبت الزرعة يف ُغثاء َّ
السيل ،ثم يشفع األنبياء يف لك من اكن يشهد أن ال هلإ إال اهلل خم ِل ًصا
ُ
اهلل برمحته ىلع من فيها ،فما يرتك فيها ً
مثقال َّ
َّ ُ
يتحنن ُ
حبة من إيمان إال أخرجه
عبدا يف قلبه
فيخرجونهم منها» قال« :ثم
منها».

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إذا اكن يوم القيامة وضع اهلل عز وجل الرصاط ىلع وسط جهنم ،وىلع الرصاط شوك صلب ،ثم يؤمر انلاس باملرور عليه،
ُ َّ
ُ
فمنهم من ينجو ويسلم وال تناهل انلار ،ومنهم من خيدش ثم يسلم وخيلص ،ومنهم من يسقط يف جهنم.
ُ
ً
َ
ُ
ُ
َ
فإذا فرغ ُ
انلار ،ال جيد املؤمنون من أهل اجلنة ناسا اكنوا
اهلل عز وجل من حماسبة عباده وأدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل انلار
معهم يف ادلنيا يصلون ويزكون ويصومون وحيجون وجياهدون معهم ،فيقولون هلل عز وجل :إننا ال نرى هؤالء انلاس معنا يف

اجلنة مع أنهم اكنوا يصلون ويزكون ويصومون وحيجون وجياهدون معنا يف ادلنيا .فيقول اهلل هلم  :اذهبوا إىل انلار فإذا وجدتم
فيها ً
أحدا منهم فأخرجوه منها.
َْ
فيجدونهم قد أصابتم انلا ُر ىلع قدر أعماهلم ،فمنهم َمن أصابته إىل قدميه ،ومنهم َمن أصابته إىل نصف ساقيه ،ومنهم َمن
ََْ
َّ
ولكن انلار لم
أصابته إىل ُركبتيه ،ومنهم من أصابته إىل وسطه ومنهم من أصابته إىل ثدييْه ،ومنهم من أصابته إىل رقبته،
ُ
تصل إىل وجوههم ،فيشفعون فيهم ،فيخرجون من انلار ُ
ويلقون يف ماء احلياة ،وهو ماء حيىي من انغمس فيه ،فينبتون كما

ينبت الزرع يف جمرى َّ
السيل.
ِّ
لك من اكن يشهد أن ال هلإ إال اهلل خمل ًصا من قلبه فيخرجونهم من انلار ،ثم يعطف ُ
اهلل برمحته ىلع من
ثم يشفع األنبياء يف
ِ
ً
َّ
يف انلار ،فما يرتك فيها أحدا يف قلبه مقدار حبة من إيمان إال أخرجه منها.

___________________________

اتلصنيف :العقيدة > اإليمان بايلوم اآلخر > احلياة اآلخرة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
ً
خمترصا وأمحد.
اتلخريج :رواه ابن ماجه
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:
َ ْ
• ظه َر ْي جهنم  :وسطها.
• َح َسك  :شوكة صلبة.
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َّ ْ
السعدان  :نبت ذو شوكة.
•
ُ َ َّ
• مسلم  :حمفوظ.
ُ
• جمدوح به  :اذلي ق ِرش جدله به.
• منكوس  :مقلوب بأن صار رأسه أسفل.
• أزرته  :بلغت إىل موضع إزاره ،وهو وسط اإلنسان.
• تغش ِّ :
تغطى.
ُ
ُ َ
• ي ْط َرحون  :يلقون.
ُ
• ماء احلياة  :هو املاء اذلي حيىي من انغمس فيه.
• غثاء السيل  :لك ما محله السيل من عيدان وورق وبزور وغريها ،واملراد به هنا ما محله من الزبور خاصة.
• يتحنن  :يعطف ويرحم.
• مثقال  :مقدار.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

إثبات صفة الالكم هلل -تعاىل -ىلع ما يليق جبالهل وعظمته.
إثبات الرصاط.
إثبات الشفاعة لألنبياء ولصاليح املؤمنني.
تعذيب عصاة املسلمني يف انلار.
أهل اتلوحيد ال خيدلون يف انلار.

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 ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه.
املفردات يف غريب القرآن ،أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاَن ،املحقق :صفوان عدنان ادلاودي ،انلارش :دار القلم ،ادلار
الشامية  -دمشق بريوت ،الطبعة :األوىل  1412 -ه.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية – بريوت.
تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل – بريوت.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،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.
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أحاديث الفقه وأصوهل

َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ
ُ ْ
َ
َ ْ َ َ َ َ َّ ْ
«م ِن اقتطع حق ام ِر ٍئ مسلِ ٍم بِي ِمينِ ِه ،فقد أوجب اهلل هل انلار ،وحرم علي ِه اجلنة

ً
ْ
اق َت َط َع َح َّ
امرئ مسلم بيمينه ،فقد
ق
من
«
:
احلديث :عن أيب أمامة إياس بن ثعلبة احلاريث -ريض اهلل عنه -مرفواع
ٍ
ََ
َ
ْ َ
ً
َ َ َ
َْ َ َ ُ
اك».
أوجب اهلل هل انلار ،وح َّرم عليه اجلنة» فقال رجل :وإن اكن شيئا يسريا يا رسول اهلل؟ فقال« :وإن ق ِضيبا من أر ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه من أخذ حق مسلم حبلف ىلع وجه الكذب بغري حق؛ فقد أوجب اهلل هل انلار ،وحرم
ً
يسريا يا رسول اهلل ،فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم :وإن اكن هذا الِش عودا من
عليه اجلنة ،فقال رجل :وإن اكن هذا الِشء
سواك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الغصب
راوي احلديث :أبو أمامة إياس بن ثعلبة األنصاري احلاريث -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• اقتطع  :أخذه ظلما وبغري حق.
• بيمينه  :حبلف منه.
• قضيبا ُ :عودا.
• أراك  :نوع من الشجر تستعمل أعواده آلة لالستياك ،ويه أفضل ما يستاك به ،وذلا أصبحت يه املشهورة بالسواك.
فوائد احلديث:

 .1احلذر من اغتصاب حقوق اآلخرين ،واحلرص ىلع أدائها ألصحابها مهما قَلَّ ْ
ت.
 .2حقوق العباد مانعة مغتصبيها من دخول اجلنة حىت يؤدوا ما عليهم أو تؤخذ من حسناتهم وتعطى للمظلومني ،أو تؤخذ من سيئات املظلومني
وتطرح ىلع الظاملني.
 .3ايلمني الفاجرة من املوبقات.

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.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ُ ْ
َ َ
ُ َ َ َ ََ
اغ ُزوا يف سبيل اهلل ،من قاتل يف سبيل اهلل ف َواق ناق ٍة وجبت هل اجلنة

َ َّ ُ
عب فيه
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :مر رجل من أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ب ِ ِش ٍ
ُ ٌَْ
ْ
َ َ
َْ
ِّ
ْ َ ْ
ْ
الش ْعبْ ،
أق ْم ُ
ولن أفعل حىت أستأ ِذن رسول اهلل -
ت يف هذا
جبته ،فقال :لو اعزتلت انلاس ف
عيَينة من ماء َعذبَة ،فأع
ِ
َ
ُ
ََْ
أحدكم يف َس ِبيل اهلل
صىل اهلل عليه وسلم -فذكر ذلك لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :ال تفعل؛ فإن مقام ِ
ً
ُ ْ
َْ
َ َ
ُ َ
َ ْ
حت ُّبون أن يغ ِفر اهلل لكم ،ويدخلكم اجلنة؟ اغ ُزوا يف سبيل اهلل ،من قاتل
أفضل من صالته يف بيته سب ِعني اعما ،أال ِ
َُ َ
اق نَاقَة َ
وجبَت هل اجلنة».
يف سبيل اهلل فو
ٍ

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ً
ْ
ِّ
الش ْعب َع ْ ٌ
رجال من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
ني فيها ماء َعذ ٌب ،فأعجبته تلك العني
مر بشعب يف َجبل ،ويف
أن
وأحب أن يعزتل انلاس ويقيم يف ذلك املاكن َيتَ َعبد اهلل ويرشب من تلك العني ،إال أنه -ريض اهلل عنه -قال ْ
لن أفعل حىت

أستأذن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فذكر ذلك لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال" :ال تفعل" نهاه انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -عن ذلك؛ ألن الغزو قد َ
وج َ
ب عليه ،فاكن اعزتاهل للتطوع معصية الستلزامه ترك الواجب.
ً
ُ
أحدكم يف َس ِبيل اهلل أفضل من صالته يف بيته َسبْ ِعني اعما" واملعىن :أن اجلهاد يف سبيل اهلل أفضل من
ثم قال هل" :فإن مقام ِ
ً
متعد خبالف الصالة ،فنفعها قارص ىلع صاحب العبادة.
اتلفرغ للصالة سبعني اعما؛ وذلك ألن اجلهاد نفعه
ٍ
َْ
َْ
ُ َ
حت ُّبون أن يغ ِفر اهلل لكم ،ويدخلكم اجلنة؟!" أي :إذا كنتم حتبون أن يغ ِفر اهلل لكم ذنوبكم ويدخلكم اجلنة،
"أال ِ
فعليكم بالغزو يف سبيل اهلل -تعاىل ،-صابرين حمتسبني.
َ
َُ َ
اق نَاقَة َ
وجبَت هل اجلنة" أي :من قاتل يف سبيل اهلل -تعاىل -إلعالء لكمته وجبت
ثم بني فضله ،بقوهل" :من قاتل يف سبيل اهلل فو
ٍ
هل اجلنة ولو اكنت مشاركته يف القتال مدة يسرية.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• بشعب  :الشعب  :الطريق يف اجلبل.
• عيينة  :عني صغرية.
ْ
• َعذبة  :طيبة.
• اعزتلت انلاس  :تركت االختالط بهم.
• مقام  :قيام.
َََْْ
ني.
• الفواق  :ما بني احللبت ِ
فوائد احلديث:
.1

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

ْ
ما اكن عليه الصحابة من األدب مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فإن أحدهم اكن ال يَب ُّ
ت يف أمر ،حىت يَعرضه ىلع انليب -صىل اهلل عليه
ِ
وسلم.-
زيادة الرتغيب يف اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل.-
العلم قبل العمل؛ وذللك سأل الصحايب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن مسأتله قبل عملها.
املؤمن هواه ٌ
تبع للرشع.
ُ
َّ
َض ِم َن اهلل -تعاىل -اجلنة ملن قتل يف سبيله ،ال يريد إال وجهه ،وال يقاتل إال تلكون لكمة اهلل يه العليا.
َ
دل احلديث بمفهومه أن من قاتل لعصبية أو محية ،لم جتب هل اجلنة.
حرص رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أن حتوز أمته اخلري ،وتنال ادلرجات العليا يف اجلنة.
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 .8حرص الشيطان ىلع إغواء بين آدم؛ فإنه أراد أن يثين هذا الصحايب عما هو أعظم هل يف األجر واثلواب.

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 األوىل1418 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،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.سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب 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.
مشاكة املصابيح ،ملحمد بن عبد اهلل اخلطيب العمري ،املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم – بريوت  -الطبعة اثلاثلة1985 ،م.
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ً
أحجارا أستنفض بها ،وال تأتين بعظم وال بروثة
ابغين

َ
َّ
َ
َ َ َْ
إد َ
وحاج ِته ،فبَينما
اوة َلوضوئِه
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أنه اكن حي ِمل مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
ْ
َْ
ً ْ َْ
بعظم وال ِب َر ْوثة».
أحجارا أستن ِفض بها ،وال تأتِين
هو يتبَ ُعه بها ،فقالَ « :م ْن هذا؟» فقال :أنا أبو هريرة ،فقال« :ابْ ِغين
ْ
ُ َْ
ْ
ُ
ُ
انرصفت حىت إذا فَ َرغ مشيْ ُ
ُ
أمحلها يف َ
العظم
فقلت :ما بال
ت،
طرف ثويب ،حىت وضعتُها إىل َجنبه ،ثم
فأتيته بأحجار ِ
ْ
َ
َّ ْ َ
َ
ْ
َّ َ َ َ ْ ُ
ْ
ت َ
اهلل هلم أن ال ي ُم ُّروا
اجل ِّن ،وإنه أتاين َوف ُد ِج ِّن ن ِصيبني ،ونِع َم اجلن ،فسألوين الزاد ،فدعو
والروثة؟ قال« :هما ِمن طعام ِ
َّ
ً
َ
بع ْظم وال َ
طعاما».
بر ْوثة إال وجدوا عليها

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن أبو هريرة -ريض اهلل عنه -يسري مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيمل إناء فيه ماء لوضوئه -صىل اهلل عليه وسلم-

والستنجائه ،فأمره -صىل اهلل عليه وسلم -أن يأتيه بأحجار ليستنيج بها ،وال يأتيه بعظام وال فضالت حيوان ،فأتاه أبو هريرة
بأحجار محلها يف طرف ثوبه ،ووضعها جبانبه ثم انرصف ،فلما قىض -صىل اهلل عليه وسلم -حاجته سأهل أبو هريرة عن السبب
يف أن ال يستنىج بعظام وال فضالت حيوان؟ فأخربه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنهما من طعام اجلن ،وأن َ
وفد جن نصيبني

ويه بدلة مشهورة بني الشام والعراق -قد أتوه -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأثىن عليهم انليب -صىل اهلل عليه وسلمً -خريا ،و
َّ
ً
طعاما ،وجاء تقييده يف صحيح مسلم:
أنهم سألوه الطعام ،فداع اهلل هلم أن ال يمروا بعظام وال فضالت حيوان إال وجدوا عليها
(لكم لك عظم ذكر اسم اهلل عليه يقع يف أيديكم أوفر ما يكون حلما ،ولك بعرة علف دلوابكم).

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َ
• إداوة  :إناء صغري من جدل يتخذ للماء.
• َلوضوء  :املاء اذلي يُتوضأ به.
• ابغين  :أطلب يل.
ْ َْ
أستن ِفض  :أستنيج.
•
َ
ْ
• روثة  :الفضالت اخلارجة عن احليوان.
• وفد  :يطلق ىلع القوم القادمني.
َ
• ن ِصيبني  :بدلة مشهورة بني الشام والعراق.
• الزاد  :الطعام.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

مرشوعية االستنجاء سواء باملاء أو باألحجار وحنوها من الطاهرات املنقيات.
أن جواز االستجمار باألحجار يستثىن منه العظام وفضالت احليوان.
أنه ال جيوز االستنجاء جبميع املطعومات ،فإنه -صىل اهلل عليه وسلم -نبه بالعظم ىلع ذلك ،ويلحق بها املحرمات كأجزاء احليوان وأوراق
كتب العلم وغري ذلك.
إعداد األحجار لالستنجاء؛ ئلال حيتاج إىل طلبها بعد قيامه فال يأمن اتللويث.
احلكمة يف انليه عن االستنجاء بالعظم والروث ،أن العظام طعام إخواننا من اجلن؛ وأما الروث فهو زاد دلوابهم.
اجلن يأكلون ويرشبون لظاهر األحاديث الصحيحة وعمومها.
اجلن منهم مسلمون ومنهم اكفرون ،ومن أفضلهم جن نصيبني.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،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 ابلخاري ،ملحمود بن أمحد احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. لسان العرب ،حممد بن مكرم بن ىلع ابن منظور األنصاري ،دار صادر – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة  1414 -ه. 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.
 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.
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اتقوا اللعانني قالوا :وما اللعانان يا رسول اهلل؟ قال :اذلي يتخىل يف طريق انلاس ،أو يف ظلهم

َ َ َّ
َّ َّ َ
َّ َّ َ ْ
ً
ان يا رسول اهلل؟ قال« :اذلي يتَخىل
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :اتقوا اللعانني» قالوا :وما اللعان ِ
ِّ
يف طريق انلاس ،أو يف ِظلهم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ُ
ابلني للَّ ْعن من انلاسَّ ،
ادلاعيني إيله؛ وذلك أن من فعلهما شتم ول ِعن يف العادة؛ يعين أن اعدة انلاس أن
اجتنبوا األمرين اجل َ ِ َ ِ
ِ
ُ
َْ
ِّ
َّ
َّ
َّ
اتلخيل يف طريق َّ
انلاس أو ِظلهم ،وهذا مثل قوهل -
تل َعنه ،فهو َسبب يف اللعن ،فلما اكن كذلك أضيف اللعن إيلهما ،وهما
َّ َ َ ُ ُّ َّ َ َ ْ ً َ ْ ْ
َ َ ُ ُّ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
ري ِعل ٍم)[ .األنعام ]108:أي :أنتم تتسببون يف أنهم ي َ ُس ُّبون
غ
ب
ا
و
د
ع
اَّلل
وا
ب
س
ي
ف
اَّلل
ون
د
اذلين يدعون ِمن
تعاىل( :-وال تسبوا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
َّ
َ
ُ
ِّ
َ
َ
ُ
َّ
َّ
وادليه؟
اهلل؛ ألنكم سببتم آهلتهم ،وأيضا :نهيه -صىل اهلل عليه وسلم -عن سب الرجل أباه وأمه :قالوا :وهل يسب الرجل ِ
ب أَ َّم ُه) فيكون كأنه هو اذلي َس َّ
ب أبَا ُه ،وي َ ُس ُّ
الر ُجل ،فَيَ ُس ُّ
قال :نعم ،ي َ ُس ُّ
الر ُج ُل أبَا َّ
ب َّ
ب أبَاه؛ ألنه تسبب يف ذلك.
َّ
يتخىل يف طريق َّ
انلاس" ،أي :يقيض حاجته ببول أو اغئط يف األماكن اليت يَسلكها انلاس ويطرقونها ،وال شك
وقوهل" :اذلي
َّ
ْ
ْ
ُ
َْ
ْ
ْ
ْ
َ ُ َ
َ َ
ُ
َ
(و َ ُ َ ُ
ري
يف حرمته ،سواء اكن ذلك يف حرض أو سفر؛ ألن يف ذلك أذية هلم ،وقد قال -تعاىلِ َ :-
اذلين يؤذون المؤ ِم ِنني َوالمؤ ِمن ِ
ات بِغ ِ
ََ ْ ُ ْ ً ْ
َْ
َ
حاجته
َما اكت َسبُوا فق ِد احتَ َملوا ُبه َتانا َو ِإث ًما ُم ِبينًا) [األحزاب  ]58 :أما إذا اكنت الطريق غري مسلوكة ،فال حرج يف قضاء
فيها؛ النتفاء العلة.
ِّ
ً
ِّ
الظل يف األماكن
وقوهل" :أو يف ِظلهم" أي :يقيض حاجته يف الظل اذلي يتخذه انلاس مقيال ومناخا يزنلونه ويقعدون فيه ،أما ِ
ً

اخلايلة اليت ال يأتيها انلاس وال يقصدونها ،فال حرج من قضاء احلاجة حتته؛ النتفاء العلة؛ وألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
قَعد حتت حائش َّ
انلخل حلاجته وهل ِظل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
َّ ُ
• اتقوا  :احذروا.
َّ
َّ
َ َ
َّ َ ْ
ْ
ْ
لعن انلَّاس.واللعن :هو َّ
َ
واإلب َعاد عن اخلري ،وعن رمحة اهلل -تعاىل.-
الطرد
• الل َّعانني  :اللعان
ان :هما األمران اجلابلان ل ِ ُِ
َ َ َّ
َّ َّ
• يتَخىل  :اتلخيل اذلهاب إىل اخلَالء ،واملراد به هنا :قضاء احلَاجة.
فوائد احلديث:
.1

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

َّ
ُ
َ َ
َْ
جواز إطالق اللعنة ىلع من ف َعل ما فيه أذيَّة املسلمني ،لكن األوىل أن ال يلعنه بعينه ،بل يقوهل ":امهلل العن من فعل كذا"؛ ألن لعن ال ُم َع َّني
حرام ولو اكن اكفرا.
َّ
َّ
ِّ َ ْ
ِّ
َّ
َّ
َ
َّ
اتلغوط أو ابلول يف طريق انلاس وظلهم وغريهما مما حيتاجه انلاس يسبب لعن انلاس لفاعلها ،وربما حلقته لعنتهم؛ ألنه هو املتسبب يف
أن
َّ
َْ
أن انلَّيب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :من آذى املسلمني يف ُطرقهم ،وجبَ ْ
ت عليه لعنَتهم".
ذلك؛ ملا روى الطرباين يف الكبري بإسنا ٍد حسن؛
ُّ
ُّ
ُ
انلاس اليت يعربون منها ،أو ظلهم اذلي جيلسون ويستظلون فيه ،ويقاس عليهما لك ما حيتاج إيله َّ
اتلغوط يف طرق َّ
انلاس من
حتريم ابلول أو
ْ
ََْ ُ
َّ
العامة ،وغري ذلكَّ ،
َ
َّ
مما يرتاده انلاس ،وجيتمعون فيه ،ويرت ِفقون به.
يادين
انلوادي واألف ِني ِة،
ِ
واحلدائق والم ِ
ََُْ َُْ ً َ ْ
َْ َ َْ َ ُ ََ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ
ً
َ
ُ
ً
ري ما اكتسبوا فق ِد احتملوا بهتانا و ِإثما م ِبينا)
فيه أن لك ما يؤذي املسلمني فهو حرام؛ قال -تعاىل( :-و ِ
اذلين يؤذون المؤ ِم ِنني والمؤ ِمن ِ
ات بِغ ِ
[األحزاب.]58 :
َّ
ُ ْ َْ
ُ
َ
ُّ
ُ
ابلعد عن األلفاظ المستقبحة؛ حيث عدل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باتلعبري بـ "يتخىل" عن اتلغوط وما شابهه مما يستقبح.
ُ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
َّ
ُّ
َّ
َ
كمال الرشيعة اإلسالمية وسموها ،من حيث انلظافة والزناهةُ ،
وحتذيرها عما يَ ُّ
رض َّ
ُ
انلاس يف أبدانِهم وأديانهم
وبعدها عن القذارة والوساخة،
وأخالقهم.
ُ
ِّ
ًّ َّ َّ َ ْ
َّ
ْ
ً َّ َ
ْ
َ
َّ
ْ
َ
ُ
ُ
كنة اليت جيب بعدهم عنها.
شمول الرشيعة؛ فإنها لم ترتك خريا إال دعت إيله ،وال رشا إال حذرت منه ،حىت يف أمور اتلخيل فقد بينت هلم األم ِ
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ِّ
 .8راعية الرشيعة اإلسالمية حلفظ حقوق انلاس؛ ذللك َمنَعت من اتلخيل فيما هلم فيه َحق.
ًّ
ِّ
ْ
َّ
َّ
اجتم َع متسبِّ ٌ
َ
ب ومبارش:فإن اكن عمل لك واح ٍد منهما ُمستقال عن اآلخر ،فالضمان واإلثم ىلع
يشري إىل قاعد ٍة رشعية ،يه أنه إذا
 .9احلديث
َ َّ َ
ُ َّ ً
ِّ
ِّ
ُ
املبارش .وأما إذا اكنت المبارشة مبنيه ىلع السبب ،صار املتسبب هو املتحمل؛ كهذا املثال يف احلديث؛ فادلاعء فيه إثم ،واذلي قام به من لعن
ً
ِّ
ِّ
ً
ادلايع ،واذلي َّ
مباحا يف ِّ
حق املبارش ،وهو َّ
حتمل
املتخيل عن الطريق مثال ،ولكن املتسبِّب يف هذا ادلاعء هو املتخيل ،فهنا يكون ادلاعء
ِّ
إثم ُه املتسبِّ ُ
َ
ب منه ،وهذا املتخيل يف الطريق.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،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.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد عبد الرؤوف املناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص ،الطبعة :األوىل 1356ه.
ّ
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.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

الرقم املوحد)10051( :
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ْ ُ َّ
ْ ُ ُ َّ
احلِقوهُ لكه ،أو ات ُركوه لكه

احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :رأى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمًّ -
صبيا قد ُح ِلق بعض شعر رأسه
وترك بعضه ،فنهاهم عن ذلك ،وقال« :احلقوه لكه ،أو اتركوه لكه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ََ ُ
رأى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -ص ِب ًّيا قد ُحلق بعض شعر رأسه وترك بَعضه ،وهذا الفعل يُسىم القزع ،فن َهاهم عن أن
ُ
يفعلوا ذلك بالصيب مرة ثانية ،وقال هلم :ال حيلق جزء منه ويرتك ابلقية ،وهذا انليه إما ىلع الكراهة وإما ىلع اتلحريم ،فينبيغ
ً
اجتنابه مطلقا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللباس والزينة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب  -احلج.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ يف الكربى.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ْ
انليه عن َحلق بعض شعر الرأس دون بعض لغري حاجة؛ ملا فيه من التشبه بأهل الكتاب.
جواز حلق شعر الرأس لكه ،وجواز تركه برشط عدم التشبه بالنساء.
فيه نيه أويلاء األمور عن حلق بعض شعر الصبية وترك بعضه وإن اكن القلم مرفواع عنهم.
عدم جواز تمكني الصيب من فعل املحرمات وىلع أويلاء أمورهم نهيهم.
بيان اهتمام اإلسالم باملظهر اخلاريج وحتسينه مما يؤدي إىل تمزي املسلم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه.
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 ،ه.
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم.
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ً
ادفعوا احلدود ما وجدتم هل مدفعا

ْ َ
َْ
ُْ
ْ َ
احلديث :عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ادف ُعوا احل ُ ُدود ما َو َجدت ْم هل َمدف ًعا».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ً
ُ
َّ
يف هذا احلديث بيان أن األصل عصمة دم املسلم وعصمة عرضه ،ذلا ال يُقام عليه احلد إال إذا ثبت ثبوتا ليس فيه أي شبهة
ٌ
ً
يسريا فإن احلد يدرأ عنه ،أي يدفع وال يقام.
واحتمال ،أما ما دام هناك احتمال ولواكن

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > أحاكم احلدود
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن ماجه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• احلدود  :عقوبات مقدرة ً
رشاع تلمنع من الوقوع ،يف مثل ما ارتكب من املعايص.
َ
ّ
للحدَ ،ي ْعين َال تقيموها عند وجدانكم لَهاَ.
ي
• وجدتم هل ْ :أ
ْ
َ ْ َ َ ِ َ َّ ُ َ َ
َ
عها؛ ِألنه -ت َعاىل -كريم حيب ال َعفو والسرت.
• مدفعا  :تأ ِويال يدف

فوائد احلديث:

َّ
 .1أن حدود اهلل -تعاىل ،-وحقوقه تدرأ وتدفع بالشبهات ،ما وجد إىل درئها ودفعها سبيل ،من األمور اليت جيوز دفعها ،ويمكن درؤها.
َّ
َّ
 .2حقوق اهلل -تعاىل -مبنية ىلع املساحمة؛ ِملا اتصف به -جل وعال -من السرت ىلع عباده ،والعفو ،واملغفرة عن ذنوبهم ،وخطاياهم.
 .3احلفاظ ىلع أعراض املسلمني وىلع اعتباراتهم ،وأنه ال جيوز أن خندشها إال إذا قامت ابلينة الواضحة اليت ليس فيها شبهة.

املصادر واملراجع:

 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م. سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلانية 1405 ،ـه1985 -م.ّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل1427 ،ه – 2006م. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل1427 ،ه 2006 -م. اتليسري برشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،دار النرش ،مكتبة اإلمام الشافيع  -الرياض ،الطبعة اثلاثلة1408 ،ه 1988 -م. -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للشيخ البسام ،دار امليمان ،الطبعة األوىل1426 ،ه – 2005م.

الرقم املوحد)58239( :
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اذهب فانظر إيلها ،فإنه أجدر أن يؤدم بينكما

ً
ُ
أخطبُها ،فقال« :اذهب فانظر
احلديث :عن املغرية بن شعبة ،قال :أتيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم فذكرت هل امرأة ِ
أجدر أن يُ َ
ؤدم بينكما» ،فأتيت امرأة من األنصارَ ،
ُ
فخطبتُها إىل أبَويها ،وأخربتهما بقول انليب -صىل اهلل عليه
إيلها ،فإنه
كرها ذلك ،قال :فسمعت ذلك املرأة ،ويه يف ِخدرها ،فقالت :إن اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
وسلم ،-فكأنهما ِ
َ ْ َ
ُ
ُ
ُ
أمرك أن تنظر ،فانظر ،وإال فأنشدك ،كأنها أعظمت ذلك ،قال :فنظرت إيلها فزتوجتها ،فذكر من موافقتها.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
الرجل إىل من يريد أن يزتوجها ،وأن ذلك أقرب إىل الوفاق واالتفاق بينهما؛ ألن انلظر إيلها
نظر
دل احلديث ىلع استحباب ِ
ِ
ً
أوىل باإلصالح وإيقاع األلفة والوفاق بينهما ،فيكون تزوجها عن معرفة ،فال يكون بعده ندامة اغبلا ،وهلذا جاء املغرية -

ريض اهلل عنه -يستشري انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف نكاح امرأة فأمره بانلظر إيلها يلتأكد اتلوافق بينهما.

ودل ىلع أنه جيب قبول ما جاء عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -دون أدَن حرج؛ ألنه ال يأمر -صىل اهلل عليه وسلم -إال بما

فيه خري وصالح.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > آداب انلاكح
راوي احلديث :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:
أحرى وأيلق.
• أجدر :
ُْ
• يُؤدم  :من األ َدم وهو األلفة واالتفاق.
َ
َّ
َ َّ ُ َ
َ
اهلل َعليْ ِه َو َسل َم ،-وذلا سلمت به املرأة يف األخري ألنه أمر الرشع.
• كرها ذلِك  :أي َطبْعا َال إنكارا ألمره -صىل
ْ
يد أ َّن َها َاكنَ ْ
• خ ْدر َها  :س ْرت َها ،يُر ُ
ت بك ًرا.
ِ
ِ
َ َّ ِ َ ِّ َ ْ ُ ِ ُ َ ِ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ِ َ َ ْ ُ َ ََّ
اَّلل أن ال ت َنظر ِإيل.
ب
ك
ل
أ
س
أ
:
ك
د
ش
ن
أ
ين
إ
ف
ال
إ
ِ
• َو ِ ِ
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
ِّ َ
ِ ْ َ َْ ْ َ َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
• فذكر من موافقتها  :ذكر أن تِلك المرأة وافقت طبعه؛ ألنه رأى قبل انلاكح ما يدعوا ِمنها إيله بقول انل ِيب -صىل اهلل علي ِه وسلم.-
فوائد احلديث:
يزتوجها؛ وذلك يلكون داعيًا نلاكحها ،أو ً
 .1إباحة نظر اخلاطب إىل خمطوبته قبل أن ّ
دافعا لرتكها.
 .2مرااعة مصالح العباد بما فيه تنظيم معاشهم ومعادهم.
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املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب ،الطبعة اثلانية1395 ،ه. سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،الطبعة اثلانية1406 ،ه. سنن ابن ماجه ،ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية. مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،ت :سمري بن أمني الزهري ،دار الفلق  -ط :السابعة1424 ،ه. رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ،دار آل بروم ،الطبعة األوىل.ّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،انلارش :دار اجليل. إُناح احلاجة ملحمد عبد الغين املجددي احلنيف ،انلارش :قدييم كتب خانة  -كراتِش. رشح مصابيح السنة لإلمام ابلغوي ،ت :جلنة خمتصة من املحققني بإرشاف :نور ادلين طالب ،إدارة اثلقافة اإلسالمية ،الطبعة األوىل1433 ،ه. سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل ،ملكتبة املعارف1415 ،ه. مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرشواتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1412 ،ـه2000 -م.

الرقم املوحد)58062( :

207

اذهبوا خبميصِت هذه إىل أيب جهم ،وأتوين بأنبجانية أيب جهم؛ فإنها أهلتين آنفا عن صاليت

َ ْ َ
َّ
َْ َََ
صىل يف ََخ َ
يص ٍة هلا أعالم ،فنظر إىل أعال ِم َها
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ
ً
ََْ ْ
َ ْ
َ ْ َ ً َّ ْ َ
َّ
يصيت هذه إىل أيب َج ْهم َوأْتُوين بأَنْب َ
َ َ
َ
جا ِني ِة أيب جهم؛ فإنها ألهت ِين آنِفا عن صاليت»
ِ ِ ِ
نظرة ،فلما انرصف قال« :اذهبوا ِخب ِم ِ
َ
َْ َ
ويف رواية« :كنت أنظر إىل َعل ِمها ،وأنا يف الصالة؛ فأخاف أن تف ِتن ِين».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أهدى أبو جهم إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ ،-خيصة فيها ألون وزخارف ،واكن من ماكرم أخالقه -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
أنه يقبل اهلدية؛ جربا خلاطر املهدي ،فقبلها -صىل اهلل عليه وسلم -منه ،وصىل بها ،ولكونها ذات ألون وزخارف يتعلق بها
ْ َْ
ـهته -صىل اهلل عليه وسلم -عن اكمل احلضور يف صالته ،فأمرهم أن يعيدوا هذه اخلميصة املعلمة إىل املهدي وهو
انلظر؛ أل

أبو جهم.

وحىت ال يكون يف قلب أيب جهم يشء من رد اهلدية؛ ويلطمنئ قلبه ،أمرهم أن يأتوه بكساء أيب جهم ،اذلي لم جيعل فيه

ألون وزخارف.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
ْ َْ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اهلدية  -اللباس  -استقبال ال ِقبل ِة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

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

َْ
ََخ َ
يصة هلا أعالم ِ :ك َساء ُمربع خمطط بألوان خمتلفة.
ِ
انرصف  :أكمل الصالة ،أو انرصف إىل بيته.
َأيب جهم  :هو الصحايب اعمر بن حذيفة القريش العدوي -ريض اهلل عنه.-
َ
أنْب َ
جا ِن َّية ِ :ك َساء غليظ ،ليس هل أعالم.
ِ
ْ َ
َْ ْ
أل َهت ِين  :أشغلتين.
ً
آنِفا  :يعىن :اآلن.
عن صاليت  :عن كمال احلضور ،وتدبر أراكنها وأذاكرها.

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10

َ
صحة الصالة يف ثوب أو ىلع بِساط ُمزخرف بنقوش مجيلة مع الكراهية؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -أتم صالته يف اخل َ ِميصة ،ولم يقطعها.
ُ َ َّ
ُْ
فيه جواز لبس املالبِس المعلمة للرجال.
ُْ
ْ
ْ َ
َ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يَلبس من أحسن اللباس إذا تيرس هل ذلك ،ولوال أن األن ِبجانية أشغلته أو خِش أن تش ِغله عن صالته
َّ
ما ردها أليب َجهم -ريض اهلل عنه.-
ُّ ً
ً َ
فيه استحباب قبول َ
لقلب َ
المهدي ،وتوددا إيله.
الهدية؛ جربا
َ
ْ
َّ
ْ
ُ
رد عليه ال َ
ك َساء اذلي ليس فيه أعالم؛ يلُعلمه أنه غري ُمرتفع
فيه ُحسن أخالق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث
كساء المعلم ،وطلب ال ِ
ِ
َ
عن هديته.
َّ َّ
َّ
َْ
َْ
أن انلَّ َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -يعرض هل ما يعرض لغريه من البَرش من اخلَواطر ،إال أنها ال تتمكن منه ،فيه خطرات بَسيطة ثم يعود إىل
ُمنَاجاة اهلل -تعاىل ،-واالتصال ب ِّ
ربه.
ُ ِ ِّ
َ َ
استحباب َ
وزخارف ،وصيانة الصالة عن لك ما يليه املصيل ،وهو إمجاع.
المصيل ،من ألوان
إزالة لك ما يُشغل
ِّ
ُ
َ ْ
َ َ
َ
َ
َ
ُّ
ُ
وانلقوش فيها ،مما يليه المصلني ،ويشغلهم عن تدبر صالتهم ،بتتبع هذه ُّ
خ َرفة املساجد وتزويقها ،وجعل الكتابات ُّ
انلقوش والزخارف،
كراهة ز
ِ
لمنْ ُقوشة ُ
وكذلك الصالة ىلع املفارش ا َ
الم َزخرفة.
ُ ِّ
للمصيل أن يقصد األماكن اليت ال يكون بها ما يُلهيه ،أو يُشغله عن صالته ،وحضور قلبه فيها.
األفضل
ُ
ُ
َ
َ
مرشوعية اخلشوع يف الصالة ،وفعل األسباب اجل ِابلة هل ،واالبتعاد عن لك ما يشغل يف الصالة.
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.11
.12
.13
.14

ُ َ َّ
ِّ
َّ
َْ
للمصيل يف صالته ال تبطل صالته ،والريب أن َ
أن اخلواطر َ
الوساوس لكما قلت يف الصالة اكن أكمل
والو َساوس وانشغال القلب اليت تع ِرض
َُ
وأقرب إىل القبول.
ُ
َّ
ِّ
ً
ُّ
أن للصور واألشياء الظاهرة تأثريا يف القلوب وانلفوس الزكية ،فضال عما دونها.
ْ
َّ
فيه أن جمرد االشتغال عن صالته بِنَظر إىل يشء أو ِفكر فيه ،إذا لم يوجب هل ذلك الشك يف عدد الركعات ،ال يسجد هل للسهو.
َ
ِّ
فيه أنه ال بأس من رد اهلدية لسبب ،ولكن مع بيان السبب لصاحبها؛ حىت ال يَقع يف قلبه يشء.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،زين ادلين عبد الرمحن بن رجب ابلغدادي ،حتقيق :حممود بن شعبان بن عبد املقصود وجمدي بن عبد اخلالق
الشافيع وغريهم ،انلارش :مكتبة الغرباء األثرية ،املدينة انلبوية ،احلقوق :مكتب حتقيق دار احلرمني ،القاهرة الطبعة :األوىل 1417ه1996 ،م.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة:
1379ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،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.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش:
مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه1990 ،م.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.

الرقم املوحد)10882( :
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ً
ْ ُ َ
َ ُ
ارموا ب ِين إسماعيل ،فإن أباكم اكن َرامِيا

ْ
َ
األك َوع -ريض اهلل عنه -قالَ :م َّر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع َن َفر يَنْتَضلُون ،فقالْ « :
ار ُموا
احلديث :عن َسل َمة بن
ٍ ِ
ً
ُ
بَ ِين إسماعيل ،فإن أبَاكم اكن َرا ِميا».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
َ
األك َوع -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
مر ىلع بعض أصحابه وهم يرتامون بالسهام ،أيهم
خيرب َسل َمة بن
يفوز ىلع صاحبه ،فأقرهم ىلع ما هم عليه ،بل َ
وح َّثهم بقوهلْ " :
ار ُموا بَ ِين إسماعيل" أي داوموا ىلع الريم وحافظوا عليه ،فإنه
من نِ َعم اهلل تعاىل عليكم يا بين إسماعيل -ويقصد :العرب -أن أباكم إسماعيل بن إبراهيم -عليهما السالم -اكن ممن
ُ
جييد الريم وحيسنه.
ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
َ ْ
َ َ
راوي احلديثَ :سل َمة ب ْ ِن األك َو ِع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• نفر  :مجاعة من الرجال ما بني اثلالثة إىل العرشة.
• ينتضلون  :يرتامون بالسهام للسبق.
• بنو إسماعيل  :يقصد بهم العرب.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

بالريم ألجل َّ
الرتغيب َّ
اتلمرن عليه.
ُ
اجلد األىلع يسىم أبا.
حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومعرفته بأمور احلرب.
استحباب العمل خبصال اآلباء املحمودة.
اإلمام العادل يرَع أمته ،وحيضها ىلع تعلم ما ينفعها ،ويشجعها ىلع تعلم فنون احلرب لدلفاع عن دينها.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3559( :
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ارجع فأحسن وضوءك

َ
َ
فرتك َم ْوضع ُظ ُفر ىلع قَ َد ِمه ،فَأبْ َ َ
رص ُه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال:
احلديث :عن عمر بن اخلطاب :أن رجال توضأ،
ِ
َّ
ْ ََ ْ
وء َك» َ
ح ِس ْن ُو ُض َ
فرجع ،ثم صىل.
«ار ِجع فأ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ ُ
َ
ََ
خيرب عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -أن رجال توضأ ولم يتم وضوؤه كما أمره اهلل ،بل ترك َم ْو ِضع ظفر ىلع قد ِمه ،فتجاوزه
َ
من غري أن ي ُم َّر عليه املاء ،فرأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذلك ،فأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يرجع فيتوضأ
وضوءا يأيت به ىلع الوجه املرشوع ،حبيث ال يرتك أي جزء من أجزاء األعضاء اليت جيب استيعابها باملاء ،فرجع الرجل فتوضأ

ثم صىل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > أراكن الوضوء
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
َ ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
• ق َدمه  :القدم ما يطأ األرض من ِرج ِل اإلنسان.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

ُّ
تعني املاء يف الوضوء؛ فال يقوم غريه مقامه.
َ
َ
تلصحيح عبادته.
اجلاهل والغافل؛
األمر باملعروف ،وإرشا ِد
وجوب املبَادرة إىل
ِ
ِ
ِ
حسن طريقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف إنكار املنكر.
َّ
وأن من ترك ً
جزءا من العضو -ولو يسريا -لم يصح معه الوضوء ولزمته اإلاعدة إذا اكن الفاصل طويال.
وجوب تعميم أعضاء الوضوء باملاء،
مرشوعية إحسان الوضوء ،وذلك بإتمامه ْ
وإسبَاغه ىلع الوجه املأمور به رشاع.
َّ
َّ
َّ
أن القدمني من أعضاء الوضوء ،وأنه ال يكيف فيهما املسح ،بل البد من الغسل؛ كما جاء رصحيًا (يا أيها اذلين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة
َ
َ
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني) [املائدة ]6 :األرجل معطوفة ىلع الوجوه ذللك
نصبت.
ْ
َّ
ِّ ْ
جل عن َّ
فإن َّ
بقية
الر
غسل
تأخري
أجل
من
لكه،
وضوءه
يلحسن
يرجع
بأن
أمره
وسلم
عليه
اهلل
صىل
يب
انل
وء؛
الوض
أعضاء
بني
املواالة
وجوب
ِ
َ
ْ
ْ
األعضاء ،ولو لم تعترب املواالة القترص ىلع أمره بِغس ِل ما تركه فقط .واملواالة :أن ال يؤخر غسل عضو حىت ينشف اذلي قبله يف زمن معتدل.
أن اجلهل والنسيان ال يسقطان الواجب ،وإنما يسقطان اإلثم؛ فهذا الرجل اذلي لم ي ُ ْس ِبغ وضوءه جلهله لم يسقط عنه انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -الواجب ،وهو الوضوء ،وإنما أمره أن ِّ
حيسنه ،أي :يعيده كما جاء رصحيا يف الرواية األخرى.

املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة:
األوىل 1427ه2006 ،م.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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ارجعوا إىل أهليكم ،فأقيموا فيهم ،وعلموهم ومروهم ،وصلوا صالة كذا يف حني كذا ،وصلوا كذا يف حني
كذا ،فإذا حرضت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ويلؤمكم أكربكم

َّ
َ َ ٌ
َّ
احلديث :عن أيب سليمان مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه -قال :أَتَينَا ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحن ُن شبَبَة
ُ
َُ ْ َ َ ًَ َ
َّ
َ
ً َ َ َ َّ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َ
َََ َْ
صىل اهلل عليه وسلَّمَ -رح ً
يما َر ِفيقا ،فظ َّن أنا قد اشتَقنا أهلنا،
ين يللةَ ،واكن َر ُسول اهلل -
رش
ع
ه
ند
ع
ا
ن
ار ُبون ،فأقم
ُمتَق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ََ َ َ
َْ
ُ
ِّ ُ
ُ
خربنَاه ،فقالْ « :
فَ َس َأنلا َّ
عم ْن تَ َر ْكنا م ْن أَهلنا ،فأَ َ
يكم ،فَأَق ُ
يموا فيهمَ ،و َعل ُموهم َو ُم ُروهمَ ،و َصلوا َصالة كذا
ار ِج ُعوا إىل أه ِل
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ ْ ِّ
َ
ُ ْ َّ ُ
كذاَ ،
وصلُّوا َك َذا يف ِحني َك َذا ،فَإذا َح َ َ
رض ِت الصالة فليُؤذن لكم أ َح ُدكم َويلَ ُؤمكم أكربكم».
ني
ِ
يف ِح ِ
ِ
َ ُّ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ِّ
وين أصيل».
زاد ابلخاري يف رواية هل« :وصلوا كما رأيتم ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قال مالك -ريض اهلل عنه" :-أتينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحنن شببة متقاربون" ،وهذا يف اعم الوفود يف السنة
اتلاسعة من اهلجرة ،واكنوا شبابا فأقاموا عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عرشين يللة.

جاءوا من أجل أن يتفقهوا يف دين اهلل ،قال مالك" :واكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا
أهلنا" يعين اشتقنا إيلهم" ،فسأنلا عمن تركنا من أهلنا فأخربناه فقال :ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم

وصلوا صالة كذا يف حني كذا ،فإذا حرضت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ويلؤمكم أكربكم" زاد ابلخاري "وصلوا كما
رأيتموين أصيل".

فدل هذا أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن مشهورا بالرمحة والرفق ،فاكن أرحم انلاس بانلاس ،واكن أرفق انلاس بانلاس
َّ
عليه الصالة والسالم -رحيما رفيقا ،فلما رأى أنهم اشتاقوا إىل أهلهم وسأهلم من خلفوا وراءهم وأخربوه ،أمرهم أن يرجعواإىل أهليهم.

"ويلؤمكم أكربكم" ديلل ىلع تقديم الكبري يف اإلمامة ،وهذا ال ينايف قوهل -عليه الصالة والسالم" :-يؤم القوم أقرؤهم لكتاب
اهلل"؛ ألن هؤالء الشباب لكهم وفدوا يف وقت واحد ،والظاهر أنه ليس بينهم فرق ِّ
بني يف قراءة القرآن ،وأنهم متقاربون ليس
بعضهم أقرأ من بعض؛ وهلذا قال" :ويلؤمكم أكربكم" ألنهم متساوون يف القراءة أو متقاربون ،فإذا تساووا يف القراءة والسنة

واهلجرة ،فإنه يرجع إىل األكرب سنا ويقدمونه.

ويف قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" : -صلوا كما رأيتموين أصيل" وهذا مؤكد ملا اكن عليه اهلدي انلبوي من تعليم انلاس بالقول

وبالفعل.
َّ
َّ
فعلم اذلي صىل بغري طمأنينة بالقول قال" :إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء ،ثم استقبل القبلة ،فكرب ،ثم اقرأ ما تيرس معك
من القرآن ،ثم اركع" إىل آخره.

أما هؤالء الشباب فعلمهم بالفعل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العلم  -األذان  -الصالة  -املساجد  -خرب الواحد.
راوي احلديث :أبو سليمان مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

َ ٌََ ُ ََ
ار ُبون  :مجع شاب ،ومعناه :متقاربون يف السن.
• شبب ًة متق ِ
• َر ِفيقا  :رقيق القلب.
ْ ْ
• اشتَقنَا  :نزعت أنفسنا ومالت ،والشوق :نزوع انلفس إىل الِشء.
َّ
َّ
َّ َ ُ َّ ُ
اعءَّ ،
ُّ
الة يف اللُّغةُّ :
اتلعب ُد ََّّلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتَحة َّ
ادل ُ
باتلكبري ،خمتتَمة بالتسليم.
أما يف الرشع :فيه
• الصالة  :الص
ِ
• لكم َ
أح ُدكم  :أي الواحد منكم.
ْ
ً
أك ُ
ربكم  :أي أكربكم سنا.
•

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

.11
.12
.13

بيان شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أصحابه.
وجوب الرحلة يف طلب العلم ،إن لم َّ
يتهيأ لإلنسان يف بدله.
من أراد العلم فعليه بابلحث عنه ،والصرب ىلع حتصيله ،ومفارقة األهل واألحبة من أجل الوصول إيله.
الشباب أقوى ىلع محل العلم والرحلة إيله.
وجوب األمر باملعروف وانليه عن املنكر.
وجوب تعليم العالم انلاس اذلين ال يعلمون وتفقيههم يف ادلين.
إذا اعد املتعلم إىل قوم هم أقل منه علما وجب عليه تعليمهم.
للصلوات املفروضة أوقات ال حيصل معرفتها إال باتلعليم.
تقديم األكرب سنا يف اإلمامة إذا استوى مع غريه يف العلم أو اكن أعلم منهم.
القوم يؤمهم أعلمهم بكتاب اهلل وسنة رسوهل ،ولكنهم ملا اكنوا قد تعلموا معا عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ويف وقت واحد واكنوا
مجيعا حيرصون ىلع جملسه لم يبق يف اإلمامة إال السن.
مرشوعية األذان للصلوات.
َ ِّ
َّ
َّ
َّ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يعلم انلاس بالقول وبالفعل.
استحباب سؤال ويل األمر أفراد رعيته عن حاهلم.

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  -بدون تاريخ.
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 ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الطبعة األوىل 1430ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3059( :
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ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ
َ ْ ْ ُ َّ
استأذن العباس بن عب ِد المطلِب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أن يبيت بمكة يلايل مِىن ،من أجل
َ َ
ِسقايتِه فأذن هل

ْ ََْ َ ْ
َْ ْ
ُ
ُ
َّ
َ
ُ
َّ
احلديث :عن عبد اهلل بن ع َمر -ريض اهلل عنه -قال« :استأذن العباس بن عب ِد المط ِلب رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ
وسلم :-أن يبيت بمكة يلايل ِمىن ،من أجل ِسقايَ ِته فأذن هل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

املبيت ب ِمىن يلايل الترشيق أحد واجبات احلج اليت فعلها انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فإن اإلقامة بـ"مىن" تلك الليايل واأليام

من الطاعة هلل -تعاىل -ومن شعائر احلج.
ُ
وملا اكنت ِسقاية احلجيج من الق َر ِب املفضلة ،ألنها خدمة حلجاج بيته وأضيافه ،رخص -صىل اهلل عليه وسلم -لعمه العباس
ً
َّ
ْ
يف ترك املبيت بـ ِمىن؛ لكونه قائما ىلع السقاية ،فيقوم ب ِ َسيق احلجاج ،ويه مصلحة اعمة ،مما دل ىلع أن غريه ،ممن ال يعمل
مثل عمله وليس هل عذر ليس هل هذه الرخصة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ
ِسقايَ ِته  :املراد بها سقاية احلجيج ،فخدمة احلجاج وابليت مقسمة بني قريش.
ً
يبيت  :ينام أو يمكث يلال.
يلايل ِمىن  :الليايل اليت يبيت فيها احلجاج ب ِمىن ويه احلادية عرشة واثلانية عرشة واثلاثلة عرشة من ذي احلجة.
َّ
فأذن هل  :رخص هل يف املبيت بمكة.

.1
.2
.3
.4

.5
.6

وجوب املبيت بـ"مىن" يلايل أيام الترشيق.
املراد باملبيت ،اإلقامة بـ"مىن" أكرث الليل.
ُّ
الرخصة يف ترك املبيت لسقاة احلاج ،وأحلقوا بهم الراعة وأصحاب احلاجات الرضورية ،كمن هل مال خياف ضياعه ،أو مريض ليس عنده من
يمرضه ،ومن هل حاجة تتعلق بمصلحة احلج أو احلجاج اكلعاملني يف املستشفيات وأصحاب احلافالت اذلين لو توقفوا ألرض ذلك بمصلحة
احلجاج واحلج وما إىل ذلك من هذه األمور .
ما اكن عليه أهل مكة يف جاهليتهم من إكرام احلجاج والقيام خبدمتهم وتسهيل أمورهم ،ويعتربون هذا من املفاخر اجلليلة فجاء اإلسالم
فزاد من إكرامهم.
ْ
َ
فضيلة َ
الع َّباس بْن عبْ ِد ال ُم َّط ِلب -ريض اهلل عنه.-
فضل ال ِعناية بمصالح املسلمني.

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 1426ه.
صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.
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ْ َْ َ َ ْ ُ ْ ُ َُ ََ َ ُ َ
َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ِّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ
ذر اكن ىلع أم ِه ،توفيت قبل أن تق ِضيه ،قال رسول اهلل-صىل اهلل
ن
يف
اهلل
ول
استفىت سعد بن عبادة رس
ِ
ٍ
َ ْ
َْ
عليه وسلم :-فاق ِض ِه عنها

َْ
ْ
ُ ََ
ِّ ُ ِّ ْ
َُْ
ْ َ َّ
اس -ريض اهلل عنه -قال« :استَف َىت سعد بن عبَادة رسول اهلل يف نذ ٍر اكن ىلع أمه ،ت ُوف َيت
احلديث :عن عبد اهلل ب ُن عب ٍ
ْ
َْ
ُ
قبل أن تقضيَه ،قال رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم :-فاق ِض ِه عنها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َْ َْ ُ َْ
ُْ َ ْ ُ ْ ُ َُ َ
تُوفيَت أُ ُّم َس ْعد ول َ ْم َت ْقض نَ ْذرا ً َعلَيْ َ
ادة َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يق ِضيَه عن َها ،فأجاز هل
ب
ع
ن
ب
د
ع
س
ها
ن
اب
فسأل
ا،
ه
ِ
ٍ
ِ
ِ
ذلك ،وقال( :اقضه عنها).

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب  -املناقب  -العلم  -الصيام  -اجلنائز.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• نذر  :انلذر اصطالحا :إلزام ملكف خمتار نفسه هلل -تعاىل -بالقول شيئًا غري الزم عليه بأصل الرشع.
• يقضيه  :يفعله.

فوائد احلديث:

َ َّ َّ ْ َ َ َ ٌ َ
ْ َ
ََ َُ
جيب ال َوفاء بِهاَ ،وأداؤها.
 .1أن انلذر ِعبادة،
ِ
َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ٌ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ
 .2أن من مات وعلي ِه نذر ،قضاه عنه وارثه.
ْ
ْ َ ُّ ِ َ َ ً َ َ َ ْ َ َ ِّ ُ َ ْ ُ ُ
َ َ َ َ
َ
ُّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ
اجبات ،سواء اكنت هلل تعاىل أو لآلدميني.
 .3بِر الو ِادلي ِْن َ ب َعد وفا ُتِ ِهما وأعظم بِرهما وفاء ما علي ِهما ِمن ادلي ِ
ون أو احلقوق والو ِ
ْ َْ ُ ْ
ُ
ِّ
ين.
 .4اس ِتفتاء األعلم ِيف أم ِ
ور ادل ِ

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،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 ،القاهرة1426 ،ه.
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
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استعمل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال من األزد يقال هل :ابن اللتبية ىلع الصدقة ،فلما قدم ،قال :هذا
لكم ،وهذا أهدي إيل ،فقام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع املنرب فحمد اهلل وأثىن عليه

احلديث :عن أيب محيد الساعدي -ريض اهلل عنه -قال :استعمل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال من األزد يقال هل:
َ
ُْ
ُّ ْ
ابن اللت ِب َّي ِة ىلع الصدقة ،فلما قدم ،قال :هذا لكم ،وهذا أه ِد َي إِ َّيل ،فقام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع املنرب
َّ
فحمد اهلل وأثىن عليه ،ثم قال« :أما بعد ،فإين أستعمل الرجل منكم ىلع العمل مما َوال ِين اهلل ،فيأيت فيقول :هذا لكم
ً
وهذا هدية أهديت إيل ،أفال جلس يف بيت أبيه أو أمه حىت تأتيه هديته إن اكن صادقا ،واهلل ال يأخذ أحد منكم شيئًا
َ
ً
ً
بقرة هلا ُخ َو ٌ
أحدا منكم ليق اهلل حيمل ً
ار،
بعريا هل ُراغ ٌء ،أو
بغري حقه إال ليق اهلل تعاىل ،حيمله يوم القيامة ،فال أعرفن
َّ
أو شاة َتيْ َع ُر» ثم رفع يديه حىت ُرؤي بياض إ ْب َطيْه ،فقال« :امهلل هل بَل ْغ ُ
ت».
ِ ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
لكف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال من األزد يقال هل ابن اللتبية جبمع الصدقة ،فلما قدم املدينة بعد رجوعه من العمل،
أشار إىل بعض ما معه من املال ،وقال هذا لكم معرش املسلمني ،وهذا أهدي ّ
إيل ،فقام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع

املنرب يلعلم انلاس وحيذرهم من هذا الفعل ،فحمد اهلل وأثىن عليه ثم قال :أما بعد فإين أجعل الرجل منكم اعمال ىلع العمل

من العمل اذلي جعل اهلل يل اتلرصف فيه من الزكوات والغنائم ،فيأيت أحدهم من عمله ،فيقول :هذا لكم وهذه هدية
ً
أهديت يل! أفال جلس يف بيت أبيه أو بيت أمه حىت تأتيه هديته إن اكن صادقا يف قوهل ،واهلل ال يأخذ أحد منكم معارش
العمال ىلع األعمال شيئا مما يعطاه وهو اعمل بغري حق إال ليق اهلل حيمله يوم القيامة ىلع رقبته ،وإن اكن بعريا أو بقرة أو شاة.

ثم رفع يديه وبالغ يف الرفع حىت رأى الصحابة ريض اهلل عنهم بياض إبطية ،ثم قال امهلل قد بلغت ثالث مرات.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > اهلبة والعطية
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
راوي احلديث :أبو محيد عبد الرمحن بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• استعمل  :لكف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جبمع الصدقة.
• األزد  :قبيلة من قبائل العرب.
• أهدي إيل  :اهلدية :الِشء يعطى ىلع وجه اتلودد.
• املنرب  :هو الِشء املرتفع اذلي خيطب من فوقه الواعظ أو خطيب اجلمعة.
• أثىن عليه  :اثلناء :هو اذلكر اجلميل.
• والين اهلل  :جعل يل ترصفا فيه ووالية عليه.
• بعري  :انلاقة أو اجلمل.
• راغء  :صوت اإلبل.
• خوار  :صوت ابلقر.
َ
• تيْ َعر  :تصيح.
• بياض إبطيه  :ابلياض اذلي ليس بانلاصع .واإلبط :اجلزء اذلي حتت الكتف.
فوائد احلديث:
 .1من أخذ أموال انلاس بابلاطل فضحه اهلل ىلع رؤوس األشهاد.
 .2ما من ظالم إال ويأيت بما ظلم به يوم القيامة.
 .3األسلوب انلبوي يف انلصيحة هو اتلعميم ال التشهري.
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 .4الرزق جيلب بالسيع ال باجللوس يف ابليت.
 .5استحباب رفع ايلدين يف ادلاعء.

املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ،ط .1422
املسند الصحيح (صحيح مسلم) ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
مجهرة اللغة ،تأيلف :أبوبكر حممد بن احلسن األزدي ،املحقق :رمزي منري بعلبيك ،انلارش :دار العلم للماليني ،ط 1اعم 1987م.
املعجم الوسيط ،تأيلف :جممع اللغة العربية بالقاهرة ،انلارش :دار ادلعوة.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطرز رياض الصاحلني ،تأيلف :فيصل مبارك ،دار العاصمة ،ط2002 - 1423
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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استزنهوا من ابلول؛ فإن اعمة عذاب القرب منه

ْ َْ
َّ َّ
ً
زنهوا من ابلول؛ فإن اعمة عذاب القرب منه».
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :است ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
يبني نلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أحد أسباب عذاب القرب ،وهو األكرث شيواع ،أال وهو عدم االستزناه
والطهارة من ابلول.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ايلوم اآلخر :عذاب القرب ونعيمه.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ادلارقطين.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• استزنهوا  :اطلبوا الزناهة بابتعادكم عن ابلول.
• اعمة  :أكرث.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

احلرص ىلع اتلزنه واالبتعاد من ابلول ،بأن ال يصيبه يف بدنه وال ثوبه .
األفضل املبادرة بغسله ،والطهارة منه بعد إصابته؛ ئلال تصاحبه انلجاسة ،أما وجوب إزاتلها فيكون عند الصالة.
ً
ً
أن ابلول ُنس ،فإذا أصاب بدنا أو ثوبا أو بقعةُ ،نسها؛ فال تصح بذلك الصالة؛ ألن الطهارة من انلجاسة أحد رشوطها.
أن ترك اتلزنه من ابلول من كبائر اذلنوب.
ثبوت عذاب القرب ،وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع.
إثبات اجلزاء يف اآلخرة ،فأول مراحل اآلخرة يه القبور ،فالقرب :إما روضة من رياض اجلنة ،أو حفرة من حفر انلار.

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1424 ،ه،
2004م.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه،
1985م.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
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.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
1427ه.
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استوصوا بالنساء خريا؛ فإن املرأة خلقت من ضلع ،وإن أعوج ما يف الضلع أعاله ،فإن ذهبت تقيمه كرسته،
وإن تركته ،لم يزل أعوج ،فاستوصوا بالنساء

َ ْ ً َ َّ
ِّ
ْ
ريا؛ فإِن
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-استَ ْو ُصوا بالنسا ِء خ
َّ ْ
ِّ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ ُ
ُ َ ْ
رسته ،وإن تركته ،لم يزل أعوج ،فاستوصوا
لعَ ،وإن أع َو َج َما يف الضل ِع أعاله ،فإن ذهبت تقيمه ك
املرأة خ ِلقت ِمن ِض ٍ
بالنساء».
ِّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
َْ َْ
َ ٌ
َ
َ
َ
ويف رواية« :املرأة اكلضل ِع إن أقمتها كرستها ،وإن استمتعت بها ،استمتعت وفيها عوج».
ْ َ َْ َْ َ َ َ َ َ
ْ
َّ َ َ ُ َ
يم لك َىلع َطريقة ،فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج ،وإن
المرأة خ ِلقت ِمن ِضلع ،لن تست ِق
ويف رواية« :إن
َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َُ
ذهبت ت ِقيمها كرستها ،وكرسها طالقها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -يف معارشة النساء أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال :اقبلوا هذه الوصية اليت أوصيكم
بها ،وذلك أن تفعلوا ً
خريا مع النساء؛ ألن النساء قارصات يف العقول ،وقارصات يف ادلين ،وقارصات يف اتلفكري ،وقارصات
يف مجيع شؤونهن ،فإنهن خلقن من ضلع.

وذلك أن آدم -عليه الصالة والسالم -خلقه اهلل من غري أب وال أم ،بل خلقه من تراب ،ثم قال هل كن فيكون ،وملا أراد اهلل

تعاىل -أن يبث منه هذه اخلليقة ،خلق منه زوجه ،فخلقها من ضلعه األعوج ،فخلقت من الضلع األعوج ،والضلع األعوجإن استمتعت به استمتعت به وفيه العوج ،وإن ذهبت تقيمه انكرس.

فهذه امل رأة أيضا إن استمتع بها اإلنسان استمتع بها ىلع عوج ،فريَض بما تيرس ،وإن أراد أن تستقيم فإنها لن تستقيم ،ولن
يتمكن من ذلك ،فيه وإن استقامت يف دينها فلن تستقيم فيما تقتضيه طبيعتها ،وال تكون لزوجها ىلع ما يريد يف لك يشء،

بل البد من خمالفة ،والبد من تقصري ،مع القصور اذلي فيها ،فإن ذهبت تقيمها كرستها وكرسها طالقها ،ومعناه أنك إن
حاولت أن تستقيم لك ىلع ما تريد فال يمكن ذلك ،وحينئذ تسأم منها وتطلقها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلاكح.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليها
الرواية اثلانية :متفق عليها
الرواية اثلاثلة :رواها مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ْ
استَ ْو ُصوا بالنِّسا ِء َخ ْ ً
ريا  :اقبلوا وصييت بالنساء واعملوا بها.
َ ْ
ُ َ
ُ
ْ
ْ
لع  :أي :خ ِلقن خلقا فيه اعوجاج ختالف به الرجل.
خ ِلقت ِمن ِض ٍ
ِّ َ ْ
َّ ْ
أع ُ
اله  :مبالغة يف إثبات االعوجاج.
َوإن أع َو َج َما يف الضل ِع
الضلع  :االعوجاج.

 .1توجيه ملعاملة النساء بالتسامح والصرب.
 .2راعية اإلسالم باملرأة ،ويف راعيتها حمافظة ىلع سالمة املجتمع.
 .3اإلشارة إىل أن حواء خلقت من ضلع آدم -عليهما السالم.-
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 .4توجيه الرجال بتحمل ما قد يظهر من النساء من ترصفات؛ ألنهم أقدر ىلع االحتمال والصرب منهن.
 .5أهمية معرفة املريب لطبيعة من أراد تقويمه وتهذيبه ،وهذه املعرفة من املعينات ىلع أداء املهام الرتبوية وادلعوية.
 .6تكرار الوصية بالنساء توكيد ىلع رضورتها؛ وذلك لضعفهن واحتياجهن إىل من يقوم بأمرهن.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى ،حممود حممد الطنايح ،نرش :املكتبة العلمية،
بريوت ،الطبعة1399 :ه1979 ،م.

الرقم املوحد)3049( :
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اشُتى رجل من رجل عقارا ،فوجد اذلي اشُتى العقار يف عقاره جرة فيها ذهب

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال :اشرتى رجل من رجل َع َق ً
ارا ،فوجد
ََ
ً
اذلي اشرتى َ
الع َق َ
اره َج َّرة فيها ذهب ،فقال هل اذلي اشرتى العقار :خذ ذهبك ،إنما اشرتيت منك األرض ولم
ار يف عق
ِ
ََ ُ
ْ َ
َْ َ
رت اذلهب ،وقال اذلي هل األرض :إنما بِعتُك األرض وما فيها ،فتحاكما إىل رجل ،فقال اذلي حتاكما إيله :ألك َما ودل؟
أش ِ
َ َ َّ َ
قال أحدهما :يل غالم ،وقال اآلخر :يل جارية قال :أنكحا الغالم اجلارية ،وأنفقا ىلع أنفسهما منه وتصدقا.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
خيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن رجال اشرتى من رجل أرضا فوجد املشرتي بها ذهبا ولشدة ورعه رد هذا اذلهب إىل

ابلائع؛ ألنه اشرتى األرض ولم يشرت اذلهب اذلي أودع فيه ،فأىب ابلائع أيضا أن يأخذه؛ لشدة حتريه وورعه ،وألنه باع األرض
بما فيها ،فاختصما وقاال للقايض :ابعث من يقبضه وتضعه حيث رأيت ،فامتنع ،فسأهلما هل عندهما أوالد؟ فأخرب أحدهما
أن عنده غالم ،وأخرب اآلخر أن عنده جارية ،فاقرتح عليهما أن يزوج الشاب ابلنت وينفق عليهما من هذا اذلهب وأن

يتصدقا منه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• العقار  :اكألرايض واملنازل و العمائر.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فيه تورع ابلائع واملشرتي ،وإنصاف احلاكم بينهما ،وعدم طمعه.
وجوب رد احلقوق إىل أهلها إذا عرف أصحابها.
استحباب نكاح أبناء الرجال الصاحلني بعضهم بلعض.
فضل الورع وترك ما فيه شبهة من املال.
فضل اتلصدق واإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3119( :
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َْ ُ
َْ ُ ْ
َْ ْ َ َ
اعت ِدلوا يف السجود ،وال يبسط أحدكم ذ َِراعي ِه انبِساط اللكب

َ
َ َ
ْ ُ
ْ
احلديث :عن أنَس بن مالك -ريض اهلل عنهَ -ع ْن َّ
انل ِّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اع َت ِدلوا يف السجود ،وال يَب ُس ْط
ِ
َ َ
اعيْه انْب َس َ
اط اللكب».
أحدكم ِذر ِ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باالعتدال يف السجود ،وذلك بأن يكون املصيل ىلع هيئة حسنة يف السجود ،حيث جيعل
ْ
كفيه ىلع األرض ،ويرفع ذراعيه ويبعدهما عن َجنبيه ،ألن هذه احلال عنوان النشاط والرغبة املطلوبني يف الصالة ،وألن
ُ ِّ
هذه اهليئة احلسنة تمكن أعضاء السجود لكها من األخذ حبظها من العبادة.
ونُ ِ َ
يه عن بسط اذلراعني يف السجود؛ ألنه ديلل الكسل وامللل ،وفيه تشبه باللكب ،وهو تشبه بما ال يليق.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انليه عن التشبه باحليوانات.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• اعتدلوا يف السجود  :كونوا فيه ىلع العدل واالستقامة بني االفرتاش والقبض.
• السجود  :اهلوي إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
َ
• يبسط أحدكم ِذ َراعيْ ِه  :يمدها ىلع األرض.
• انْب َس َ
اط اللكب  :أي اكنبساطه ،وأضيف لللكب للتنفري منه.
ِ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

وجوب االعتدال يف السجود ،ىلع اهليئة املرشوعة.
حتريم بسط اذلراعني يف السجود ،ألنه ديلل الكسل ،وفيه تشبه جبلوس اللكب.
ً
اتلحذير من مشابهة احليوانات ،خصوصا يف حال أداء العبادة.
يف هذه اهليئة ويه بسط اذلراعني قلة االعتناء بالصالة  ،واتلهاون بها.
االعتدال يف السجود أبلغ يف تمكني اجلبهة من األرض.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية 1392ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم -حممد بن صالح العثيمني -رمحه اهلل -مكتبة الصحابة -الشارقة -اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة األوىل،1426ه.
 -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -عبد اهلل البسام -حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.

الرقم املوحد)3111( :
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اغسل الطيب اذلي بك ثالث مرات ،وانزع عنك اجلبة ،واصنع يف عمرتك كما تصنع يف حجتك

َ
َ ْ َ َّ
َ
أن َي ْع َىل قال لعمر -ريض اهلل عنه :-أرين َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -حني يُوىح إيله،
احلديث :عن صفوان بن يعىل:
ِ
َ ٌَ
َْ
باجل ِع َّرانة ،ومعه نفر من أصحابه ،جاءه رجل فقال :يا رسول اهلل ،كيف ترى
قال« :فبينما انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -
ْ
ُ َ َ ِّ ٌ
َْ
بطيب ،فسكت ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ساعة ،فجاءه الويح ،فأشار عمر -ريض
يف رجل أحرم بعمرة ،وهو متضمخ ِ
ُ َّ
َ َ
اهلل عنه -إىل َي ْع َىل ،فجاء َي ْع َىل وىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمْ -
ثوب قد أ ِظل به ،فأدخل رأسه ،فإذا رسول اهلل -
ُ
صىل اهلل عليه وسلمُ -حمْ َم ُّر الوجه ،وهو يَغ ُّط ،ثم ُ ِّ
رس َي عنه ،فقال« :أين اذلي سأل عن العمرة؟» فأيت برجل ،فقال:
ِ
ْ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
ِّ َ
ُ
وانزع عنك اجلُبة ،واصنع يف عمرتك كما تصنع يف حجتك» قلت لعطاء :أراد
«اغسل الطيب اذلي ِبك ثالث مراتِ ،
اإلنقاء حني أمره أن يغسل ثالث مرات؟ قال« :نعم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قال يعىل بن أمية لعمر-ريض اهلل عنهما :-أخربين عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا جاءه الويح ألراه يف أثناء ذلك وأتعرف
ىلع كيفية نزوهل عليه .فبينما انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باجلعرانة -وهو موضع بني مكة والطائف ،حيرم منه مريد العمرة

ملن اكن بمكة -إذ جاءه رجل فأخربه أنه أحرم بعمرة وهو متلطخ بالطيب يف ثوبه وبدنه فماذا يفعل؟ فسكت انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -عن إجابته ،ولم جيبه ً
فورا بعد سؤاهل ،فجاءه الويح فأشار عمر بيده يلعىل ليك حيرض عند انليب -صىل اهلل عليه
ُ
وسلم -ويرى كيفية نزول الويح عليه ،فجاء يعىل واكن ىلع رأس رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ثوب قد أ ِظل به ،فأدخل
رأسه من حتت اثلوب ،فرأى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حممر الوجه ،ترتدد أنفاسه بصوت مسموع ،ثم انقطع عنه نزول
الويح فهدأت نفسه .فقال للرجل :كرر غسل الطيب اذلي بك ثالث مرات ،فأمره بإزالة أثر الطيب عن بدنه وثوبه ،وأمره

خبلع اجلبة ألنها خميط  ،وأن يصنع يف عمرته كما يصنع يف حجته من اجتناب الطيب وغريه؛ ألن حمظورات احلج والعمرة

واحدة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > حمظورات اإلحرام
راوي احلديث :يعىل بن أمية -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
اجل ِع َّرانة  :ماكن بني الطائف ومكة وهو إىل مكة أقرب.
• ِ
َُ َ
ِّ
• متضمخ  :متلطخ.
• يَ ِغ ُّط  :ينفخ.
• نفر من أصحابه  :مجاعة منهم.
• ثوب قد أظل به  :أي :جعل اثلوب هل اكلظلة يستظل به.
ُ
• ُ ِّ
رس َي عنه  :كشف عنه شيئًا بعد يشء باتلدريج.
• اجل ُ َّبة  :بلاس واسع اكلعباءة.
فوائد احلديث:

ً
ً
 .1حتريم اتلطيب عند اإلحرام بالنسبة إىل اثلياب ،بكل ما يبىق أثره لونا أو راحئة ،أما الطيب ىلع ابلدن عند اإلحرام فاجلمهور ىلع أنه ال يكره،
بل يستحب.
ً
ً
ً
 .2من لبس ً
خميطا أو أصاب طيبا وهو حمرم ناسيا أو جاهال ،ثم بادر بإزاتله ال فدية عليه ،وكذلك املحظورات األخرى.
ّ
 .3أن حمظورات احلج والعمرة واحدة.
 .4أن السنة ويح من اهلل -تعاىل.-
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 .5ما اكن حيصل للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -من الشدة أثناء نزول الويح.
 .6أن املفيت إذا لم يعلم حكم املسألة أمسك عن جوابها حىت يعلمه.
 .7جواز نظر الرجل إىل غريه وهو مغطى بِشء وإدخال رأسه يف غطائه إذا علم أنه ال يكره ذلك منه.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،اعم النرش  1410 :ـه 1990 -م.
 معجم لغة الفقهاء ،املؤلف :حممد رواس قلعيج  -حامد صادق قنييب ،انلارش :دار انلفائس للطباعة والنرش واتلوزيع ،الطبعة :اثلانية  1408 ،ـه- 1988م.
 -املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.
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ْ َ َ َ ْ ْ ََ َ
َْ َ
ْ ُ َ ْ ََ َ ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ََ َ َْ َ َ َ
ان مِن هذي ٍل ،فرمت إحداهما األخرى ِِبج ٍر ،فقتلتها وما ِيف بطنِها
اقتتلت امرأت ِ

ََ َْ
َََْ ْ ْ
ُ
ام َرأَتَان م ْن ُه َذيْلَ ،
فرمت إحداهما األخرى حبجر ،فقتَلت َها
احلديث :عن أيب ه َريْرة -ريض اهلل عنه -قال« :اقتتلت
ِ ِ
ٍ
ُ ٌ ٌَْ َ
َْ َ َ َْ َ ُ َ
َ َّ َ
ٌَ َ َ
ََ َ
إىل َّ
انل ِّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -فقىض رسول اهلل :أن ِديَة َج ِني ِن َها غ َّرة -عبد ،أ ْو َو ِيلدةَ -وقىض
َو َما ِيف بط ِنها فاختصموا
ِ
َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ ُ َ َ َ َ
الهذ ِ ُّيل ،فقال :يا رسول اهلل ،كيف أغرم من ال
بِ ِديَ ِة املرأة ىلع اعقِل ِتها ،وورثها ودلها ومن معهم ،فقام محل بن انلابِغ ِة
ْ َّ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ
َ ََ
َ
َ
رش َب َوال أكلَ ،وال ن َط َق َوال استَ َهل ،ف ِمثل ذلِك ي َطل؟ فقال َرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إنما هذا من إخوان
ِ
ْ َ ْ
ُ َّ
جعه َّاذلي َس َ
ج َع.
الكهان» من أجل س ِ ِ ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
َ
َّ
َ
حبجر صغري ،ال يَقتل اغبلا ،ولكنه قتلها وقتل جنينَها
اختصمت امرأتان رضتان من قبيلة ُهذيْل ،فرمت إحداهما األخرى
ٍ

اذلي يف بطنها.

ً

ً

ُ
ً
اجلنني ذكرا أم أنىث ،وتكون ديته ىلع القاتلة.
سواء أكان
فقىض انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن دية اجلنني ،عبدا أو أمة،
ُ
اتلنارص واتلعادل ،ولكون القتل
وقىض للمرأة املقتولة بادلية ،لكون قتلها شبه عمد ،وتكون ىلع اعقلة املرأة ،ألن مبناها ىلع
غري عمد.

وبما أن ادلية مرياث بعد املقتولة فقد أخذها ودلها ومن معهم من الورثة ،وليس للعاقلة منه يشء.
ً
فقال َ َ
ُ
نغرم َمن َ
مح ُل ُ
سقط ميتا ،فلم يأكل ،ولم يرشب ،ولم ينطق ،حىت
بن انلابغة -وهو وادل القاتلة :-يا رسول اهلل ،كيف
ُ ََ
ُ
مسجوع.
بأسلوب خطايب
عرف بذلك حياته؟ يقول ذلك
ت
ٍ
َ
ِّ
فكره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مقاتله ،ملا فيها من رد األحاكم الرشعية بهذه األسجاع املتلكفة املشابهة ألسجاع الكهان
ِ
اذلين يأكلون بها أموال انلاس بابلاطل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
َ ْ
َُ ُ
َُ ُ
ُ
القاتل.س ُّموا (اعقلة) ألنهم يمنعون عن القاتل ،فالعقل :املنع.
قريبهم
• اعقِل ِتها  :العاقِلة هم
األقارب اذلين يقومون بِدفع دي َ ِة اخلطأ عن ِ
ِ
ْ َ َ َّ
ُ
ُ
ُ
ْ ْ
ُ
َّ
طق أو بكاء.
• وال استهل  :االس ِتهالل :رفع الص ِ
وت يريد :أنه لم تعلم حياته بصوت ن ٍ
• يُطل  :يُهدر ُ
ويلىغ.
َ
ُ
ُ
واملذموم ما جاء متلكفا ،أو قصد به نرص ابلاطل ،وإَخاد احلق ،وإال
بفواصل ،كقوايف الشعر،
قرات الالكم ،منتهية
ِ
• سجع  :السجع هو اإلتيان بف ِ
فقد ورد يف الالكم انلبوي.

فوائد احلديث:
.1

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

ً
َ
ٌ
َ
قصد اجلاين اجلناية بما ال يقتل اغبلا ،اكلقتل باحلجر الصغري ،أو
هذا احلديث أصل يف انلوع اثلالث من القتل ،وهو ِ
[شبه العمد] ،وهو أن ي ِ
ُ َ َّ َ ِّ ُ
ادليَة ىلع القاتل وال يقتل.
العصا الصغرية فحكم هذا انلوع من القتل ،أن تغلظ
َّ
َ
َ
َ
أن دية ِشبه العمد ومثله اخلطأ تكون ىلع اعقِلة القاتل ،وهم اذلكور من عصب ِته القريبون وابلعيدون ،ولو لم يكونوا وارثني.
َّ
َّ
اجلنني اذلي سقط ميتا بسبب اجلناية غرة عبد أو أمة ،قدر الفقهاء قيمة هذه الغرة خبمس من اإلبل.
أن ِدية
ِ
أن ادلية تكون مرياثا بعد املقتول ،لورثة اجلنني؛ ألنها بدل نفسه ،وليس للعاقلة فيها يشء.
رفع اجلناية للحاكم.
ذم التشبه بالكفار يف ألفاظهم.
ذم السجع املتلكف يف معرض مدافعة احلق ،وأما ما يقع منه عفوا فال يشمله املنع.
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املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،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.

الرقم املوحد)2940( :
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اقبل احلديقة وطلقها تطليقة
احلديث :عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقالت :يا رسول اهلل ،ثابت بن
ُ ُ
ْ
أعت ُ
ب عليه يف خل ٍق وال ِديْ ٍن ،ولكين أكره الكفر يف اإلسالم ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
قيس ،ما ِ
«أتردين عليه حديقته؟» قالت :نعم ،قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اقبل احلديقة وطلقها تطليقة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا احلديث أن امرأة ثابت بن قيس -ريض اهلل عنه وعنها -واكن ثابت من خيار الصحابة :جاءت إىل رسول اهلل -صىل
ً
ً
ُ ًُ
ً
اهلل عليه وسلم ،-وأخربته أنها ال تنكر من أمر ثابت -ريض اهلل عنه -خلقا وال دينا ،فهو من أحسن الصحابة خلقا وديانة،

ولكنها كرهت إن بقيت معه أن حيصل منها كفران العشري باتلقصري يف حقه ،وكفران العشري خمالف لرشع اهلل ،و اكن
ً
َ َ َ ُ َْ
امة ِخلق ِت ِه -ريض اهلل عنه -كما يف بعض الروايات ،فلم يكن مجيال ،فعرض -عليه الصالة والسالم-
سبب كراهتها هل دم
ىلع ثابت أن ترد عليه امرأته احلديقة اليت أعطاها إياها ً
مهرا ،ويطلقها تطليقة تكون بها بائنًا ،ففعل -ريض اهلل عنه ،-وهذا
احلديث أصل يف باب اخللع عند الفقهاء -رمحهم اهلل.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اخللع
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ما أعيب عليه  :ما أجد عيبًا فيه ،ال يف دينه ،وال يف خلقه وعرشته.
ُ ُ
خل ٍق  :بضم اخلاء املعجمة ،وضم الالم :صفات محيدة باطنة ،ينشأ عنها معارشة كريمة.
أكره الكفر يف اإلسالم  :املراد بالكفر :كفران العشري واتلقصري فيما جيب هل بسبب شدة ابلغض هل.
ً
حديقته  :هو البستان يكون عليه حائط ،واكن قد أصدقها بستانا.
اقبل احلديقة وطلقها تطليقة  :واألمر هل أمر إجياب ما دام أنه تعذرت العرشة بينهما ،فيطلقها تطليقة واحدة وال يزيد ويه طلقة بائنة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ثبوت اخللع ،وأنه فرقة جائزة يف الرشيعة بأن تفتدي الزوجة بما تدفعه للزوج مقابل الفسخ.
أن طلب الزوجة للخلع مباح إذا كرهت الزوج ،إما لسوء عرشته معها ،أو دمامته ،أو حنو ذلك من األمور املنفرة.
قيد بعض العلماء اإلباحة للزوجة بالطلب بما إذا لم يكن زوجها حيبها ،فإن اكن حيبها ،فيستحب هلا الصرب عليه.
أنه ينبيغ للزوج إجابة طلبها إىل اخللع إذا طلبته؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-اقبل احلديقة ،وطلقها تطليقة".
جيب أن يكون اخللع ىلع عوض؛ لقوهل تعاىل-صىل اهلل عليه وسلم" :-اقبل احلديقة ،وطلقها تطليقة".
أنه البد يف اخللع من صيغة قويلة؛ لقوهل" :وطلقها تطليقة".
يستدل باحلديث ىلع أنه جيوز إيقاع اخللع زمن احليض ،ألن انليب -عليه الصالة والسالم -لم يستفصل امرأة ثابت أيه ىلع طهر أم حيض،
فدل ذلك ىلع اجلواز.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 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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اقتلوا األسودين يف الصالة :احلية ،والعقرب

َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اقتلوا األسودين يف الصالة:
َّ
احلية ،والعقرب».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف استحباب قتل احلية والعقرب حال الصالة؛ ألنه ورد األمر بذلك وذلك ألن حركة القتل حمدودة ال

تبطل الصالة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

• اقتلوا األسودين  :تثنية أسود ،يطلق ىلع احلية والعقرب ىلع ِّ
أي لون اكنا ،ولو لم يكونا أسودين ،وتسميتهما بذلك من باب اتلغليب؛ ألن
املسىم باألسود يف األصل :احلية.
• احلية والعقرب  :بيان لألسودين ،واحلية :دابة من الزواحف ،طويلة ابلطن ،جسمها حمرشف ،عديم األطراف ،ويه أنواع ،بعضها أخبث من
ِّ
بعض ،ويه تدلغ بواسطة العض بفمها ،ثم تفرز مادة سامة تنتقل إىل الدليغ.والعقرب :دابة معروفة ،تلسع بشوكة يف طرف ذيلها ،فتفرز مادة
سامة ،وهو لفظ يطلق ىلع اذلكر واألنىث.

فوائد احلديث:

 .1استحباب قتل احلية والعقرب يف الصالة.
َّ
 .2أن هذه حركة قليلة حممودة ،فال تبطل الصالة وال تنقصها ،ولو لم تكن من مصلحة الصالة.
َّ
 .3مرشوعية قتل لك مؤ ٍذ من اهلوام وغريها ،يف الصالة أو خارجها؛ فإنه إذا استحب قتل هذه الفواسق يف الصالة ،فقتلها خارجها يكون أوىل.

املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
سنن الرتمذي ،أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم – بريوت.
السنن ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،تعليق :حممود خليل ،مكتبة أيب املعايط.
السنن ،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسايئ ،حتقيق :عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة اثلانية  1406 ،ـه– 1986
م.
مسند أمحد بن حنبل ،إليب عبد اهلل أمحد بن حممد َبن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب
مسند ادلاريم املعروف بسنن ادلاريم ،تأيلف اإل َمام أيب ُحمَ َّمد َعبْد ا ْ َ ْ َّ ْ َ
محن بن الفضل َّ
ادلار ِ َّ
يم ،حتقيق :حسني سليم أسد.
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
هلل ب ِن عب ِد الر ِ
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه:
عبد السالم السليمان،ط  1427، 1ه 2006/م.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة  1423ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط  1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.
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َ ْ َ
رشخهم
اقتلوا شيوخ املرشكني واستبقوا

ْ ُ
ْ َُْ َ ْ َ
رشخ ُهم».
احلديث :عن سمرة بن جندب ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اقتُلوا شيوخ املرشكني واستبقوا

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث -إن صح -حكما من أحاكم قتال الكفار ،وهو األمر بقتال الشيوخ وهم كبار السن ومن جاوز األربعني وحنو

ذلك ،ويلحق بهم من بلغ؛ ملا فيهم من القوة والشدة ىلع قتال املسلمني ،وألنه قلما أن يسلموا وال أمان منهم ىلع املسلمني لو

بقوا ،خبالف صغار السن ومن اكن يف بداية الشباب ،فإنهم بمخالطتهم للمسلمني وبقاءهم يف األرس ربما تأثروا بأحاكم
اإلسالم وهدايته فيسلمون ،وأما من قاتل من الشيوخ فال خالف يف قتله.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
ْ
راوي احلديثَ :س ُمرة بن ُجن َدب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
المس ُّنون ،أهل اجلَدل والقوة ىلع القتال ،ولم يردَ :
ُ
اله ْرِم.
• شيوخ املرشكني  :الشيخ :من استبانت فيه السن ،واملراد هنا :الرجال ِ
َ ْ َ
رشخ ُه ْم  :الصغار اذلين لم يبلغوا.
•

فوائد احلديث:

 .1احلديث ديلل ىلع أنه يقتل ابلالغون من الرجال الكفار يف احلرب ملا فيهم من قوة وبأس ىلع املسلمني.
 .2وجوب استبقاء الصغار وعدم قتلهم.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
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.
سنن الرتمذي  ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص
الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -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 ِ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
سبل السالم  /حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ.
ضعيف اجلامع الصغري وزيادته /حممد نارص ادلين األبلاين  -أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش -املكتب اإلساليم-بريوت بلنان.
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.

الرقم املوحد)64606( :

230

َْ ْ ُ َ ْ َ ٌ
احلرب خدعة

ْ
َّ َ ّ ُ َ َ ْ َ َّ
َ
َ ْ ٌ
َّ
وسلم -قال« :احلَ ْر ُب خد َعة».
احلديث :عن أيب هريرة وجابر -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل علي ِه

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

احل َ ْر ُب َخ ْد َعة أي أن خداع الكفار َ
والمكر بهم يف احلرب جائز ،ألجل إصابتهم وإحلاق الرضر بهم ،مع انعدام اخلسائر بني
ُ ُّ
املسلمني ،وال ي َعد هذا مذموما ًيف الرشع ،بل هو من األمور املطلوبة.
قال ابن ّ
املنري -رمحه اهلل" :-احلرب اجليدة لصاحبها الاكملة يف مقصودها إنما يه املخادعة ال املواجهة ،وذلك خل َ ِطر املواجهة
َ َ
وحصول الظفر مع املخادعة بغري خطر".

وال يدخل يف اخلدعة الغدر ،وهو خمالفة العهد واالتفاق بني املسلمني وأعدائهم ،قال -تعاىل( :-فإما ختافن من قوم خيانة

فانبذ إيلهم ىلع سواء إن اهلل ال حيب اخلائنني) أي :إن اكن بينكم وبني قوم عهد فأعلمهم بإلغائه قبل حماربتهم ،تلكونوا

وإياهم ىلع حد سواء.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ ْ ٌ
• خد َعة  :احتيال ىلع العدو.
فوائد احلديث:

 .1األمر باستعمال احليلة يف هزيمة العدو مهما أمكن.
 .2اتلحريض ىلع أخذ احلذر يف احلرب.
 .3جواز استخدام الرأي واملشورة يف احلرب ،بل هو آكد من الشجاعة.
 .4استخدام احليل يف حرب الكفار؛ ألنه حيقق مصالح نافعة لإلسالم وأهله.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،حتقيق عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،اتلحقيق برئاسة محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
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َّ
ُْ ْ
ُ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ٌ ْ َّ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ
المؤم ُِن اذلِي خيال ِط انلاس ،ويص ِرب ىلع أذاهم خري مِن اذلِي ال خيال ِط انلاس وال يص ِرب ىلع أذاهم
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :املؤمن اذلي خيالط انلاس،
ويصرب ىلع أذاهم خري من اذلي ال خيالط انلاس وال يصرب ىلع أذاهم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث ديلل ىلع فضل خمالطة انلاس واالجتماع بهم ،وأن املؤمن اذلي يداخل انلاس وجيتمع بهم ،ويصرب ىلع ما يصيبه

من األذى بسبب نصحهم وتوجيههم ،أفضل من املؤمن اذلي ال خيالط انلاس ،بل ينفرد عن جمالسهم ويزنوي عنهم أو يعيش
بمفرده ،ألنه ال يصرب ىلع أذاهم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > املجتمع املسلم
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• -:-
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

أن اخللطة إذا اكن يرتتب عليها خري فيه أفضل من العزلة.
ٍّ
ً
قارصا ىلع نفسه فقد تفضل هل العزلة.
فضل االختالط بانلاس ما لم يؤد إىل ارتكاب حمرم ،خاصة إذا اكن نفعه متعد ،أما إذا اكن نفعه
تفاضل انلاس يف اإليمان.
َ َُ
أن اإلنسان إذا خاف ىلع دينه بكرثة الرشور وانتشار الفنت وضعف عن اإلنكار فالعزلة يف حقه أفضل ،وهذا هو املؤمن الضعيف وفيه
خري.
حث انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع االختالط بانلاس ،ملعرفة أحواهلم ،ومعاجلة أمورهم.
الصرب ىلع أذى انلاس يف سبيل ادلعوة إىل اهلل -عز وجل.-

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس بن َس ْورة الرتمذي ،أبو عيىس ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج ،)2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج ،)3وإبراهيم
عطوة عوض ( ـج ،)5 ،4ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص.
سنن ابن ماجه ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،ط املكتب اإلساليم.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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اإلسالم يعلو وال يعىل

َُْ
َُْ
احلديث :عن اعئذ بن عمرو املزين -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اإلسالم يعلو وال يعىل».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم ،ويه أن هذا ادلين قد كتب اهلل هل الرفعة والعلو ،وأن أهله ال يزالون يف علو
وماكنة حسنة ما داموا متمسكني به ،فهذا رشط ذلك ،وهو خرب بمعىن األمر ،كما قال -تعاىل( :-وال تهنوا وال حتزنوا وأنتم

األعلون إن كنتم مؤمنني) ،واحلديث اعم يف مجيع األحوال ،ويستدل به الفقهاء يف فروع ومسائل كثرية ،ومنها باب اجلزية،
فإن أهل اذلمة إذا دفعوا اجلزية واكنوا بني أظهرنا فإنهم ال يُمكنون من إظهار نواقيسهم وصلبانهم وال تعلو بنيانهم بنيان
ً
مسلما ،وال تزوج املسلمة للاكفر ،وهكذا لك حكم
املسلمني ،وإذا أسلم أحد الزوجني تبع الودل خري أبويه دينًا وهو من اكن
ترتب عليه علو شأن اإلسالم فهو املقدم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم أهل اذلمة
راوي احلديث :اعئذ بن عمرو املزين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ادلارقطين وابليهيق.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
اإلسالم يعلو  :اإلسالم يرتفع ىلع األديان لكها وال يزال ينمو.
• ِ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

َّ
أن اإلسالم يعلو ،وال يُعىل عليه ،وهو ادلين اذلي أراد اهلل -تعاىل -أن يظهره ىلع ادلين لكه ،فنحن بعملنا ننفذ إرادة اهلل -تعاىل -الرشعية.
أنه جيب ىلع اذلميني الزتام أحاكم اإلسالم فيما يعتقدون حتريمه؛ اكلزنا والرسقة ،دون ما يعتقدون حله اكخلمر.
جيب عليهم اتلمزي عن املسلمني يف قبورهم ،فال يدفنون مع املسلمني.
جيب عليهم اتلمزي عن املسلمني بلباس خاص يُعرفون به.
ال جيوز تصديرهم يف املجالس ،وال القيام هلم عند قدومهم.
ُ
وابليع واملعابد ،وبناء ما انهدم منها ،أو جتديد ما خرب من أجزائها.
يمنعون من إحداث الكنائس ِ
ُ
وخزنير ،ومن اجلهر بنواقيسهم ،واجلهر بقراءة كتبهم.
َخر
ٍ
يمنعون من إظهار ٍ
يمنعون من تعلية مبانيهم السكنية ىلع مساكن املسلمني ،سواء مالصقة ،أو مقاربة ،وهذا لكه من مقتىض علو اإلسالم عليهم.
ً
خادما عند الاكفر بمقتىض هذا احلديث.
كره العلماء أن يكون املسلم
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املصادر واملراجع:

السنن الكربى ،للبيهيق ،املحقق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،بلنان الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -م.
سنن ادلارقطين ،أبو احلسن ادلارقطين ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد
برهوم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -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 ِ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
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية   1405ـه-
1985م.
سبل السالم ملحمد بن إسماعيل الصنعاين - ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ.
رش ُح اجلَامع َّ
حممد إسحاق َّ
الصغري حممد بن إسماعيل الصنعاين ،أبو إبراهيم ،عز ادلين ،املعروف كأسالفه باألمري املحقق :دَّ .
نوير َ ْ
َّ
اتل ُ
حممد إبراهيم
ِ
ِ ِ
مكتبة دار السالم ،الرياض -الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
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الزباق يف املسجد خطيئة وكفارتها دفنها

َ َ َّ َ ُ
َ
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ ُ « :-
ارت َها
الزباق يف املسجد خطيئة ،وكف
َْ
دفنُها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ َْ
الزباق -ويف روايةُ :
جدرانه ذنب وإثم ،يستحق فاعله عقوبة اهلل -تعاىل ،-فال جيوز للمسلم
(ابلصاق) -ىلع أرضية املسجد أو
َْ
حبال من األحوال أن يَبصق يف املسجد؛ ألن فيه إهانة بليوت اهلل وتلويثها وتق ِذيرها ،بل الواجب َص ْونها من لك ما يُنجسها
ُ َ ِّ
َّ َ ُ َ َ ْ ٌ َ ُ ْ َ
َ َ ْ ُ َ ِّ ْ ُ َ
هل ِعند َر ِّب ِه) [احلج ،]30 :أما
اَّلل فهو خري
ويقذرها؛ ألن ذلك من تعظيم شعائر اهلل -تعاىل ،-قال تعاىل( :ومن يعظم ح ُرم ِ
ات ِ
إذا بَصق يف ثوبه أو شماغه أو منديله فال يشء عليه؛ النتفاء العلة.
ً
ُ
وابلصاق إذا وقع خطأ من غري إرادة فهو خطيئة معفو عن إثمها ،وليس املعىن أن يتعمد ابلصق يف املسجد ثم يقوم بدفنها؛

ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جعل جمرد ابلصاق يف املسجد خطيئة ،ويؤيد هذا اتلقييد :ما جاء يف ابلخاري (،)414
َ
َ
َّ
ومسلم (" :)548من أنه -صىل اهلل عليه وسلم -رأى خنامة يف جدار املسجد ،فش َّق عليه ،فقام فحكه بيده".
َ
ومن بَصق يف املسجد من غري قصد منه ،وأراد أن يعفو اهلل عنه ويمحو عنه سيئته هذه؛ فليبادر إىل إزاتلها من املسجد،
بِدفنها إن اكن املسجد من َحصباء ،أما إذا اكن املسجد مفروشا؛ فإن كفارتها فركها حىت تزول ،أما إذا بقيت فإنها خطيئة
يلع أعمال َّ
يأثم بها ما بقيت ،وقد ورد عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قالُ :
(عرضت َّ
أميت
َْ
ََ
َ َ ُ َ َ َ ِّ ُ َ َ ْ
األ َذى يُماط عن الطريق ،ووجدت يف َم َساوي أعماهلا ُّ
انلخاعة تكون يف املسجد
فو َجدت يف حماسن أعماهلا
حسنها وسيئها،
ِ
ُ
ال تدفن) رواه مسلم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الكفارات  -اتلعليم وادلعوة.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َُ
َ
• َُ
خنامة أو غري ُخنامة ،وأما ِّ
الزباق  :إخراج ِّ
الريق اخلفيف اذلي ال يؤثر فهذا ال يُسىم بُزاقا.
الريق الغليظ من الفم ،سواء اكن

فوائد احلديث:

َ َ
َ
 .1أن ُ
ابلصاق يف املسجد خطيئة ولو أراد دفنها؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وصفها بأنها خطيئة ،ثم ذكر كفارتها ،ومن املعلوم أنه ال جيوز
َ
ُ
ّ
للمسلم أن يفعل املعصية ثم يكفرها ،لكن الكفارة تكون إذا وقعت اخلطيئة دون قصد ،أما إذا فعلت اخلطيئة بنية َّ
اتلكفري فهذا ال
ْ
جيوز ،وإن اكن الواجب عليه دفنُها.
َّ ُ
 .2أن املعصية ولو اكنت صغرية تُسىم خطيئة؛ ألن اخلطأ :ما جانب َّ
الصواب ،ومعلوم أن املعصية وإن قلت جتانب الصواب.
 .3وجوب ال ِعنَاية باملساجد وتنظيفها واحرتامها ،وحتريم االستهانة بها.
ْ
ابلصاق أو ُ
 .4أن ُ
الزباق طاهر؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر بدفنها ولم يأمر بغسلها ،كما قال يف بول األعرايب( :أريقوا ىلع بوهل َسجال
من ماء).
َ
َ ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
 .5أن مسجد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن مفروشا باحلصباء ،ويؤيده قوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-من مس احلصا فقد لغا).
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،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.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش:
مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه1990 ،م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل
1435ه 2014 ،م.
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اتلثاؤب يف الصالة من الشيطان ،فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع

َ ْ
َّ
َّ َ ُ
ً
الشيطان؛ فإذا َت َث َ
اء َب أحدكم فليَك ِظم ما
اتلثاؤ ُب يف الصالة من
مرفواع« :
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
ْ
استَطاع».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
َّ
َّ َ ُ
ابلدن واسرتخائه وامتالئهَ ،
الشيطان؛ ألنه يكون مع ثِقل َ
وميله إىل الك َسل وانلوم ،فالشيطان هو
اتلثاؤ ُب يف الصالة من
َ
انل ْفس َشهواتها ،وتوسعها يف املآلك َ
َّ
ادلايع إىل إعطاء َّ
والمشارب ،فإذا رشع املصيل باتلثاؤب أو أراد أن يتثاءب؛ فإنه يَدفعه
َّ
َ
ْ
وحيبسه ما استطاع ،وذلك بأن يَك ِظمه بإطباق أسنانه وشفتيه ما استطاع؛ ئلال يَبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته،
َ
ودخوهل فمه وضحكه منه ،فإلم يستطع فإنه يضع يده.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب الرشعية.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
َ
َّ َ ُ
اؤ ُب َ :
حركة للفم ليست إرادية ،تكون هذه احلَركة من كسل أو نوم.
• اتلث
َْ ْ
َ
َ
َ ْ
َ
• فليك ِظم  :الكظم سد الفم بإطباق الشفتني.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

َ
َ َ
أنه ينبيغ ُ
وضم شفتيه.
للمتثائب أن يرد تثاؤبه ما استطاع؛ وذلك بإطباق ف ِمه
َّ
أنه ال يُرشع عند اتلثاؤب االستعاذة من الشيطان؛ ألنها لو اكنت مرشوعة ألرشد إيلها انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
َ
الكسل يف َّ
الطاعة.
أن َعداوة الشيطان تكون يف األمر باملعصية ،ويف إجياد
ُ
َ
إثبات القدرة ونفيها ىلع اإلنسان؛ لقوهل( :ما استطاع).
أن اهلل يريد من املسلم القوة والنشاط يف العبادة ،فاملؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف؛ وهذا حىت يتباعد املؤمن عن صفات املنافقني،
حيث إن الفتور والكسل من أهم سماتهم.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م.
مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس
اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،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.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
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التسبيح للرجال ،واتلصفيق للنساء

َّ ْ
ً
مرفواع« :التَّ ْسب ُ
واتلص ِفيق للنساء».
يح للرجال،
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
َّ ْ
معىن احلديث" :التَّ ْسب ُ
واتلص ِفيق للنساء" ،ويف رواية ملسلم( :يف الصالة) ،واملعىن :أن َمن نابه يشء يف الصالة،
يح للرجال،
ِ
َ َ
ِّ
َّ
َ
إعالم غريه بِشءِ ،من تنبيه إمامه ىلع خل ٍل يف الصالة ،أو رؤية أعىم يقع يف برئ ،أو استئذان داخل ،أو كون املصيل
يقتيض
َ
َّ ُ
ُ
ِّ
َ
ُ
يريد إعالم غريه بأمر -فإنه يف هذه األحوال وأمثاهلا يسبح ،فيقول" :سبحان اهلل"؛ إلفهام ما يريد اتلنبيه عليه ،وهذا يف حق
ُ ِّ
َ
َ
َّ
الرجل ،أما املرأة إذا نابها يشء يف صالتها ،فإنها ت َصفق ،وكيفيته :أن ترضب إحدى يديها باألخرى بأي طريقة ،ولك هذا إبعاد
ُ
ُ َ
َّ َ
ُ َُ َ
َّ َ
َّ
َّ
َ
رشع ما هو
للصالة عما ليس منها ِمن األقوال؛ ألنها موضع مناجاة مع اهلل -سبحانه وتعاىل ،-فلما دعت احلاجة إىل الالكمِ ،
ْ
َّ
ِمن ِجن ِس أقوال الصالة ،وهو التسبيح.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
َّ َ
الس َّن ُة ف َ
امة َّ
الس ْهو  -إقَ َ
َْ ُ َ َ
الص َالة َو ُّ
الة َّ -
يها.
ِ
ِ
ِ ِ ِ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :أب َواب العم ِل ِيف الص ِ
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
ِّ
َّ
• التَّ ْسبيح ُ :
المراد بالتسبيح هنا :قول املصيلُ :سبحان اهلل.
ِ
ْ
ُ
َّ ْ
املرأة إحدى يديها باألخرى؛ للتنبيه ىلع يشء نابها يف َّ
الصالة.
اتلص ِفيق  :معناه :أن ترضب
•

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

َ
ُ
استحباب التَّسبيح يف ِّ
ٌ
حق ِّ
يشء يف صالتهم ،وذلك بقول :سبحان اهلل.
الرجال ،إذا نابهم
ِّ
ُ
َّ
َ
َّ
َّ
َّ
ٌ
يشء يف صالتهن؛ وذلك أسرت هلن ،السيما وهن يف عبادة.
استحباب اتلصفيق للنساء ،إذا نابهن
الرجل واملرأة يف الصالة ،إال ما استثين ،كما يف هذا احلديث ادلال ىلع اتلفريق بني َّ
األصل تساوي األحاكم بني َّ
الرجل واملرأة يف اتلنبيه يف
ُ
فرشع هل التَّسبيح ولم يُرشع هلا ،بل َّ
اتلصفيق.
الصالة،
َ
َّ
ُ
ُ
َّ
فيه بيان أن صوت املرأة فتنة وهلذا رشع هلا اتلصفيق ولم يرشع هلا التسبيح .
َ
أرشد إيله النَّساء ولم يُرشد إيله َّ
فيه ديلل ىلع عدم جواز َّ
الرجال ،فدل ىلع أنه من
اتلص ِفيق للرجال؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َُّ
َ
َّ َ
ِّ
صهن وال جيوز للرجل التشبه بالنساء ،وفيه تشبه بالكفار يف عبادتهم ،قال -تعاىل( : -وما اكن صالتهم عند ابليت إال ماكء وتصدية)
خصائِ ِ
ُ َ
َّ
ََ
ََ
ِّ
َّ ْ
ْ
َّ
َّ
[األنفال.]35 :الماكء :الصفري.واتلص ِدية :اتلص ِفيق.ففيه تشبه بالنساء وتشبه بالكفار؛ ذللك ال يصلح اتلص ِفيق للرجال يف أي حال من
األحوال.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،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.
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اتليمم رضبتان :رضبة للوجه ،ورضبة لليدين إىل املرفقني

ٌ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر  -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمُّ « :-
رضبتان :رضبة
اتليم ُم
ِ
ٌ
للوجه ،ورضبة لليدين إىل املرفقني».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف صفة اتليمم ،وأنه عبارة عن رضبتني؛ األوىل يمسح بها الوجه ،واثلانية يمسح بها ايلدين إىل املرفقني.

وهذا احلديث ضعيف ،والصحيح أنه تكيف رضبة واحدة للوجه والكفني؛ حلديث عمار بن يارس -ريض اهلل عنه( :-إنما اكن

يكفيك أن تقول بيديك هكذا) .متفق عليه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابليهيق والطرباين وادلارقطين.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• اتليمم  :اتليمم يف اللغة :هو القصد إىل الِشء ،تقول :تيمم كذا ،إذا قصده ،وتيمم ابليت ،يعين قصده.ويف الرشع :قصد صعيد طاهر مباح،
واستعماهل بصفة خمصوصة؛ الستباحة الصالة وحنوها ،وامتثال األمر.

فوائد احلديث:

 .1يدل احلديث ىلع أن اتليمم يكون برضبتني ،ال رضبة واحدة ،وسبق بيان الصواب.
 .2تكون أوىل الرضبتني ملسح الوجه ،والرضبة اثلانية تكون ملسح ايلدين.
 .3احلديث ديلل ىلع أن اتليمم يف ايلدين يمتد إىل املرفقني ،ولكن ُعلم أنه ضعيف.
ً
 .4الصواب أن اتليمم يكون يف الكفني فقط ،تيسريا من اهلل -تعاىل ،-وأما حديث ابلاب فهو ضعيف ،وال حجة فيه.

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1424 ،ه،
2004م.
السنن الكربى ،أمحد بن احلسني أبو بكر ابليهيق ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :اثلاثلة1424 ،ه،
2003م.
املعجم الكبري ،سليمان بن أمحد أبو القاسم الطرباين ،حتقيق :محدي بن عبد املجيد السليف ،دار النرش :مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،الطبعة :اثلانية.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة
األوىل1412 ،ه1992 ،م.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
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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اثليب أحق بنفسها من ويلها ،وابلكر تستأمر ،وإذنها سكوتها

احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اثلَّ ِّيب ُّ
أحق بنفسها ِمن َو ِيلِّها،
ُ
ُْ
وابلكر ت ُ ْستَ َ
أمر ،وإذنها ُسكوتها».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع أن اثليب أحق بنفسها من ويلها يف اإلذن بمعىن أنه ال يزوجها حىت تأذن هل بانلطق ألنها أحق منه بالعقد

فإن لم ترض فليس للويل مع اثليب أمر ،وابلكر ابلالغ يستأذنها ويلها يف تزوجيها ،وإذنها سكوتها ،وسكوتها إقرارها وال جيوز

إجبارها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• اثلَّيِّب  :يطلق ىلع اذلكر واألنىث ،وهو من ليس ببكر.
ًّ
ًّ
• أحق بنفسها  ً :صيغة اتلفضيل املقتضية للمشاركة يف احلق ،واملعىن أن هلا يف نفسها يف انلاكح حقا ،ولويلها حقا ،وحقها أوكد من حقه ،فلو
أراد تزوجيها كفأ وامتنعت لم جترب ،ولو أرادت الزواج من كفء فامتنع الويل أجرب ،فإن أرص زوجها القايض.
• ويلها  :الويل هو أقرب الرجال إىل املرأة من عصبتها.
• ابلكر  :بكرس ابلاء مجعه أبكار ،وهو اذلي لم يزتوج من ذكر وأنىث.
• حىت تستأمر  :من االستئمار طلب األمر ،أي حىت يؤخذ أمرها.

فوائد احلديث:
.1

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

انليه عن نكاح اثليب قبل استئمارها ،وإذنها يف ذلك إذنًا رصحيًا ،وقد ورد َّ
َّ
انليه بصيغة انليف ،يلكون أبلغ ،فيكون عقد انلاكح اخلايل من
ً
إذنها باطال.
َّ
ً
َّ
انليه عن نكاح ابلكر قبل استئذانها ،ويقتيض طلب إذنها فيه ،أن نكاحها بدونه باطل أيضا.
َّ
ٌ
يفيد طلب إذنها أن املراد بها ابلنت ابلالغة اليت عرفت أمور انلاكح ،والزوج الصالح من غريه؛ يلكون إلذنها اعتبار ومعىن ،هذه يه اليت يؤخذ
إذنها.
ً
َّ
ً
ابلكر يكيف يف إذنها السكوت؛ حليائها اغبلا عن انلطق ،واألحسن أن جيعل ملوافقتها بالسكوت أجال ،تعلم به أنها بعد انتهاء مدته راضية،
ً
ً
يعترب سكوتها إذنا منها وموافقة.
ً
ً
ال يكيف يف استئمار اثليب واستئذان ابلكر جمرد اإلخبار بالزواج ،واسم الزوج ،بل البد من تعريفها بالزوج تعريفا اكمال.
حكمة الرشع يف اتلفريق بني اثليب وابلكر.
مرااعة العلل واملعاين يف األحاكم ،ووجهه :أنه إنما فرق بني ابلكر واثليب؛ ألن ابلكر تستيح اغبلا وال تتمكن من املشاورة واالئتمار فجعل
هلا اإلذن فقط.
احلديث ديلل ىلع اشرتاط الويل يف انلاكح ،مليجء صيغة اتلفضيل ادلالة ىلع املشاركة واملفاضلة.

240

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،ط .دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.ّ
َ
لوغ َ
َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة 1423 ،ـه2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م. سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث. فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى ،الطبعة األوىل.1356 ،ُ
 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.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه1431 -ه. -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل1427 ،ه – 2006م.
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َ ُ َ ْ َ
احل ْرب خدعة

َ ْ
احلديث :عن أيب هريرة وجابر -ريض اهلل عنهما :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :احلَ ْر ُب خد َعة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

احل َ ْر ُب َخ ْد َعة أي أن خداع الكفار َ
والمكر بهم يف احلرب جائز ،ألجل إصابتهم وإحلاق الرضر بهم ،مع انعدام اخلسائر بني
ُ ُّ
املسلمني ،وال ي َعد هذا مذموما ًيف الرشع ،بل هو من األمور املطلوبة.
قال ابن ّ
املنري -رمحه اهلل" :-احلرب اجليدة لصاحبها الاكملة يف مقصودها إنما يه املخادعة ال املواجهة ،وذلك خل َ ِطر املواجهة
َ َ
وحصول الظفر مع املخادعة بغري خطر".

وال يدخل يف اخلدعة الغدر ،وهو خمالفة العهد واالتفاق بني املسلمني وأعدائهم ،قال -تعاىل( :-فإما ختافن من قوم خيانة

فانبذ إيلهم ىلع سواء إن اهلل ال حيب اخلائنني) أي :إن اكن بينكم وبني قوم عهد فأعلمهم بإلغائه قبل حماربتهم ،تلكونوا

وإياهم ىلع حد سواء.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• خدعة  :احتيال ىلع العدو.

فوائد احلديث:

 .1جواز استعمال احلِيل عند قتال العدو.
 .2اتلحريض ىلع أخذ احلَذر يف احلرب.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه . نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة  -بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبدابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
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ُ
احل َّّم من فيح جهنم فأبردوها باملاء

َْ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :احل ُ َّىم من في ِح جهنم فأبردوها باملاء».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن احلىم من شدة حرارة جهنم ،فما جيده املريض من ذلك فهو منها ،واحلث ىلع إزالة تلك
احلرارة باملاء.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الطب انلبوي
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• فيح جهنم  :شدة حرها وفورانها.
• احلىم  :املرض اذلي يصيب اإلنسان باحلرارة يف جسمه.
• فأبردوها  :أسكنوا حرارتها.
فوائد احلديث:

ً
 .1استحباب وضع املاء ىلع وجه املحموم وأطرافه تطببا ،وهذا الطب أكدته علوم الطب العرصي.
ً
 .2بيان أن احلىم من شدة حر جهنم ،وذللك إذا أصابت مؤمنا فيه حظه منها.
 .3هذا احلديث ديلل ألهل السنة أن جهنم خملوقة اآلن موجودة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق
انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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.
رشح رياض الصاحلني ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة،
ط:الرابعة عرش1407
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن ،دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :الرابعة1425 ،
 ـه 2004 -م.
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َ َْ
َْ َ ُ ٌ ََ
اصيها اخلري إىل يوم ال ِقيامة
اخليل معقود يف نو ِ

َْ َ ُ ٌ
ْ
ود يف نَ َواص َ
يها اخلَري
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اخليل معق
ِ

إىل يوم ال ِقيامة».
ََ
َ ُ ٌ
َ َْ
اصيها اخلري إىل يوم
وعن عروة ابلاريق -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اخليل معقود يف نو ِ
ََْ
والمغنم».
القيامة :األجر،

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اخليل مالزم هلا اخلري إىل يوم القيامة ،اثلواب املرتتب ىلع ربطها وهو خري آجل ،واملغنم اذلي يكتسبه املجاهد من مال

األعداء وهو خري اعجل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
عروة ابلاريق -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث ابن عمر متفق عليه .وهذا لفظ ابلخاري.
حديث عروة ابلاريق متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• معقود  :مربوط.
• نواصيها  :املراد بانلاصية هنا :الشعر املسرتسل ىلع اجلبهة.
• األجر  :اثلواب املرتتب ىلع ربطها ،وهو من اخلري اآلجل.
• املغنم  :هو املال املكتسب من مال الكفرة ،وهو من اخلري العاجل.
فوائد احلديث:

 .1استحباب اقتناء اخليل وإعدادها.
 .2اجلهاد ماض إىل يوم القيامة ؛ ألنه ذكر -صىل اهلل عليه وسلم -بقاء اخلري يف نوايص اخليل إىل يوم القيامة.
 .3فضيلة اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل.-
 .4تفضيل اخليل ىلع غريها من احليوانات.

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 األوىل 1418ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،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.َ
ْ
َ ُ ُْ
ْ
َ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم ،لعياض بن موىس ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حي َىي إِسما ِعيل  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص-
 إِكمالالطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م
 -رشح صحيح ابلخارى البن بطال  -حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض الطبعة :اثلانية 1423 ،ـه2003 -م.
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ادلنيا متاع ،وخري متاعها املرأة الصاحلة

ً
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ادلنيا متاع ،وخري متاعها املرأة الصاحلة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

ادلنيا بما فيها يشء يتمتع به حينا من الوقت ثم يزول ،ولكن أفضل متاع هذه ادلنيا الزائلة املرأة الصاحلة ،اليت تعني ىلع
اآلخرة ،وقد فرسها انليب صىل اهلل عليه وسلم بقوهل(( :إذا نظر إيلها رسته وإذا أمرها أطاعته وإذا اغب عنها حفظته يف نفسها

وماهل)).

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• متاع  :ما ينتفع به ويستمتع.
فوائد احلديث:

 .1جيوز اتلمتع بطيبات ادلنيا اليت أحلها اهلل لعباده دون رسف أو خميلة.
 .2الرتغيب يف اختيار املرأة الصاحلة ألنها عون للزوج ىلع طاعة ربه.
 .3خري متاع ادلنيا ما اكن يف طاعة اهلل أو أاعن عليها.

املصادر واملراجع:

املسند الصحيح (صحيح مسلم) ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،تأيلف :مجال ادلين أبو الفرج عبدالرمحن بن يلع اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط  14اعم
.1987 - 1407
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اذلهب باذلهب ربا ،إال هاء وهاء ،والفضة بالفضة ربا ،إال هاء وهاء ،والرب بالرب ربا ،إال هاء وهاء .والشعري
بالشعري ربا ،إال هاء وهاء

اء َو َه َ
احلديث :عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :اذلهب باذلهب رباً ،إال َه َ
اء ،والفضة بالفضة ربا ،إال
ِ
َ َ َ
والرب ُ ِّ
اءُّ ُ ،
وه َ
بالرب ربا ،إال هاء وهاء .والشعري بالشعري ربا ،إال هاء وهاء».
هاء

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث ،كيفية ابليع الصحيح بني هذه األنواع ،اليت جيرى فيها الربا ،فمن باع
ً
ربويا جبنسه ،اكذلهب باذلهب أو الرب بالرب ،فيجب أن يكونا متساويني وبال تأجيل ،ولو اكنا خمتلفني يف اجلودة أو
شيئًا
انلوع ،ومن باع ذهبًا بفض ٍة فال بد من احللول واتلقابض يف جملس العقد ،وبدونه ال يصح العقد ،ألن هذه مصارفة يشرتط
لصحتها اتلقابض ،وال يشرتط التساوي الختالف اجلنس.

كما أن من باع برا بشعري فالبد من اتلقابض بينهما يف جملس العقد التفاق ابلدلني يف علة الربا.
اخلالصة :إذا اتفق اجلنس فال بد من اتلقابض واملساواة اكذلهب باذلهب ،ولو اختلفت اجلودة.

وإذا اختلف اجلنس واتفقت العلة فال بد من اتلقابض وال تشرتط املساواة اكذلهب بالعمالت انلقدية.

وإذا اختلفت العلة أو لم يكن املال ربويا فال يشرتط يشء ،وجيوز اتلأجيل واملفاضلة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الربا
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• اذلهب  :بيع اذلهب فحذف املضاف للعلم به ،أو املعىن :اذلهب يباع ،ويشمل اسم اذلهب مجيع أنواعه السبائك واحليل وادلنانري وغريها.
• بالورق  :بفتح الواو وكرس الراء وجيوز إساكنها :الفضة جبميع أنواعها أيضا.
• إال هاء وهاء  :بمعىن :خذ وهات واملراد اتلقابض وعدم تأجيل أحد ابلدلني.
• الرب  :بيع الرب ،والرب-بضم املوحدة -من أسماء احلنطة
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

حتريم بيع اذلهب بالفضة أو العكس ،وفساده إذا لم يتقابض املتبايعان قبل اتلفرق من جملس العقد ،وهذه يه املصارفة.
حتريم بيع الرب بالرب ،أو الشعري بالشعري ،وفساده ،إذا لم يتقابض املتبايعان قبل اتلفرق من جملس العقد ولم يتساويا.
صحة العقد إذا حصل القبض يف املصارفة .أو بيع الرب بالرب ،أو الشعري بالشعري ،يف جملس العقد.
ً
ُ
َ
يراد بمجلس العقد ماكن اتلبايع ،سواء أكانا جالسني ،أم ماضيني ،أم راكبني ،ويراد باتلفرق ما يعد تفرقا عرفا بني انلاس.
أن اشرتاط اتلقابض ال خيتص باحتاد اجلنس ،فإن اذلهب بالورق جنسان منع فيهما اتلأجيل كما منع يف الرب بالرب والشعري بالشعري وهما جنس
واحد .

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة-
1426ه
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َّ
الرضاعة َترم ما َترم الوالدة
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالَّ « :
الرضاعة حترم ما حترم الوالدة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

املحرمات من النساء بسبب النسب اكألم واألخت حيرم مثلهن بسبب الرضاعة اكألم املرضعة واألخت من الرضاعة؛ ذلا

جاء يف حديث آخر( :حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب) ،سواء من قبل الزوجة أو من قبل الزوج ،فلك ما حيرم ىلع اإلنسان
من قراباته من النسب بأن يزتوجها كأخته وخاتله وعمته ،فحرام عليه أن يزتوج بهؤالء إذا اكنت قرابتهن بالرضاع ،وكذلك
الزوجة حيرم عليها أن تزتوج بودلها وأخيها وعمها وخاهلا ،فكذلك حرام عليها أن تزتوج بهؤالء إذا اكنوا من الرضاع.

ونوع اتلحريم هو حتريم انلاكح وانتشار احلرمة بني الرضيع واألوالد املرضعة ،وتزنيلهم مزنلة األقارب يف حل نظر وخلوة

وسفر ،ال يف بايق األحاكم ،كتوارث ووجوب اإلنفاق وحنو ذلك ،ثم اتلحريم املذكور بانلظر إىل املرضع فإن أقاربه أقارب للرضيع

وأما أقارب الرضيع ما عدا أوالده فال عالقة بينهم وبني املرضع ،فال يثبت هلم يشء من األحاكم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرضاع
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :تتمة األربعني انلووية البن رجب.

معاين املفردات:
• الرضاعة  :بفتح الراء ،اإلرضاع.
• ما حترم الوالدة  :مثل ما حترمه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5

الرضاع اكلنسب يف اتلحريم ،وهو باإلمجاع فيما يتعلق بتحريم اتلناكح وتوابعه ،كما يف املعىن اإلمجايل.
ً
ً
إثبات حكم اتلحريم بالرضاع حتريما مؤبدا.
األصل يف سبب اتلحريم الوالدة.
ِّ
ُ ُ
َ َ
(و َال َتنْك ُ
إمجال املحرمات يف انلاكح من النسب والرضاع ،وتفصيل املحرمات يف آييت النساء ،قال -تعاىلَ :-
حوا َما نك َح آبَاؤك ْم ِم َن الن َسا ِء
ِ
ً
َّ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ
ُ
َ ُ ُ َ َ ُ ُ
ُ ُ َ َ ُ ُ
ُ ِّ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ
اح َش ًة َو َم ْقتًا َو َس َ
ت َعليْك ْم أ َّم ُ َهاتك ْم َو َبنَاتك ْم َوأخ َواتك ْم َوع َّماتك ْم َوخاالتك ْم َو َبنَات
اء َس ِبيال) ( َ( )22حرم
إال ما قد سل
ف إِنه اك ُن ف ِ
َ
ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َّ
ِ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ ُ ُ َّ
ُ ُ ُ
ُ
ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ ُ
ْ
ْ
َ
َ
كمُ
سائِكم و َربائِبكم الاليت يف حجوركم ِمن نِسائِ
ت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم ِمن الرضاع ِة وأمهات ن ِ
األ ِخ وبنات األخ ِ
ُ ْ َ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ُ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ ْ َّ
َّ
َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ِ َ ْ ُ ْ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َّ َ ْ ْ َ
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الال ِيت دخلتم بِ ِهن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ورا َرح ً
قَ ْد َسلَ َف إ َّن َّ َ
اَّلل َاك َن َغ ُف ً
يما) (.)23
ِ
ِ
دلت األحاديث األخرى أن اتلحريم يثبت خبمس رضعات مشبعات معلومات.

املصادر واملراجع:

ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،ه.
الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض.
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 1404 ،ـه-
1984م.
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ِّ
َ ْ َ َ ٌ ْ َ َ ْ َ ٌ َّ ِّ
ِلرب
السواك مطهرة للفم مرضاة ل

َ ْ َ َ ٌ ْ َ َ ْ َ ٌ َّ ِّ
ِّ
لرب».
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :السواك مطهرة للفم مرضاة ل ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ِّ َ ُ َ ِّ َ
ري حصلت سنة َّ
اتل َغ ُّ َ
الفم من األوساخ والروائح الكريهة وغري ذلك مما يَ ُرض ،وبأي يشء استاك مما يزيل َّ
الس َواك،
السواك يطهر
َ َ
كما لو نظف أسنانه بالفرشاة واملعجون وغريه من املزيالت لألوساخ ،وهو مرضاة للرب أي أن االستياك من أسباب رضا اهلل
ْ
تعاىل -عن ال َعبد.َ
َ
ُ
ُ ُّ
بابللْ َغم ،ويوافق السنةُ ،
ابل َرص ،ويذهب َ
وجيْلُو َ
ويفرح
وقد ذكروا للسواك فوائد أخرى ،منها :ي َط ِّيب الفم ،ويَشد اللثة،
املالئكة ،ويزيد يف احلسنات ،ويصحح املعدة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصفات :صفة الرَض.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه النسايئ وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• مطهرة  :سبب طهارة الفم.
• مرضاة للرب  :سبب رضا اهلل -عز وجل.-
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

َ
أن السواك وسيلة تلطهري الفم.
اهلل -تعاىل -حيب انلظافة وحيب املتطهرين ،وذللك رشع هلم ما يعينهم ىلع ابتغاء مرضاته.
فضيلة السواك.
ترغيب انليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
أمته لإلكثار من االستياك.
مرشوعية السواك للصائم سواء اكن أول انلهار أو آخره؛ إلطالق احلديث.
ْ
االستيَاك من أسباب ر َضا اهلل -تعاىل -عن َ
العبْد.
ِ
ِ
إثبات صفة ِّ
الر َضا هلل -عز وجل.-

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 تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،اتلمييم حتقيق :حسني سليم أسد
ادلاراين  -دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.
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َ
ُ
ُ َ
شاء ُ
أهل ادليار من املؤمنني واملسلمني ،وإنا إن َ
اهلل بكم لالحقون ،أسأل اهلل نلا ولكم
السالم عليكم
ِ
العافية

َّ
ُ
َ
َ
هلل -
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -لكما اكن يللتُها من
رسول ا ِ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :اكن رسول ا ِ
ِ
ُ
َ ُ
اكم ما تُ ُ
ُ ُ
ُ
"السالم عليكم َ
آخر الليل إىل َ
وعدون،
دار قومٍ مؤمنني ،وأت
يع ،فيقول:
ابل ِق ِ
صىل اهلل عليه وسلم -خيرج من ِ ِ
ِ
ّ
ْ
ً ُ َّ ُ
َ َ
ُ
َّ َ ُ ُ
َ
اغف ْ
يع الغ ْرق ِد"
ر
هم
الل
ون،
ق
الح
م
ك
ب
اهلل
شاء
إن
وإنا
ون،
غدا مؤجل
ِ
ِ
ألهل ب ِق ِ
ِ
ِ
ُ ّ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ُّ
املقابر أن يقول قائلهم:
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يعلمهم إذا خرجوا إىل
وعن بريدة -ريض اهلل عنه -قال :اكن
ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ادليار من املؤمنني واملسلمني ،وإنا إن شاء اهلل بكم لالحقون ،أسأل اهلل نلا ولكم العافية".
"السالم عليكم أهل
ِ
ُ
َ
َ َّ
بوجه ِه،
بقبور باملدين ِة فأقبل عليهم
هلل -صىل اهلل عليه وسلم-
وعن ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-قال :مر رسول ا ِ
ِ
ٍ
َ
ُ
ُ
يغفر ُ
أهل القبورُ ،
باألثر".
اهلل نلا ولكم ،أنتم سلفنا وحنن
"السالم عليكم يا
فقال:
ِ
ِ

درجة احلديث :حديث اعئشة وبريدة صحيحان ،وحديث ابن عباس ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

يف األحاديث ديلل الستحباب زيارة القبور ،والسالم ىلع أهلها وادلاعء هلم والرتحم عليهم ،فينبيغ أن نزور القبور ،ولكن

نزورها نلفعها أو لالنتفاع بها؟ ،األول :نزورها نلفعها نلدعو لألموات ال نلدعوهم ،ولرقة القلوب ،ولكما غفل قلبك واندجمت
نفسك يف احلياة ادلنيا فاخرج إىل القبور ،وتفكر يف هؤالء القوم اذلين اكنوا باألمس مثلك ىلع األرض يأكلون ويرشبون

ويتمتعون واآلن أين ذهبوا؟ ،صاروا مرتهنني بأعماهلم لم ينفعهم إال ما قدموا ،ففكر يف هؤالء القوم ثم سلم عليهم :السالم

عليكم دار قوم مؤمنني والظاهر -واهلل أعلم -أنهم يردون السالم ألنه يسلم عليهم بصيغة اخلطاب السالم عليكم،
وحيتمل أن يراد بذلك السالم جمرد ادلاعء فقط ،سواء سمعوا أم لم يسمعوا أجابوا أم لم جييبوا؟.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > زيارة القبور وأحاكمها
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
َ
بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األ ْسلَ ِ ّ
يم -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :حديث اعئشة رواه مسلم.
حديث بريدة رواه مسلم.
حديث ابن عباس رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يللتها من رسول اهلل  :معىن نصيبها ،أي :اليت ختصها منه.
• ابلقيع  :املاكن املتسع ،واملراد به مقربة أهل املدينة.
ُ
ً
• أتاكم ما توعدون غدا  :جاءكم ما كنتم ختربون بوقوعه يف الغد.
• مؤجلون  :املراد باألجل هنا مدة ما بني املوت والنشور.
ً
• الغرقد  :نوع من شجر الشوك ،وسميت مقربة املدينة بذلك؛ ألن هذا انلوع من الشجر اكن موجودا فيها.
• العافية  :حمو األسقام ،واملراد هنا حمو اذلنوب واألمن من املكروه.
• سلفنا  :من مات قبل اإلنسان ممن يعز عليه.
• وحنن باألثر  :تابعون لكم عن قرب.
فوائد احلديث:
 .1استحباب زيارة القبور.
 .2استحباب االستغفار للمؤمنني ،وأن ذلك ينفعهم.
 .3جواز زيارة املقابر يف الليل.
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 .4حرص انليب –صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تعليم أمته ما ينفعهم.

املصادر واملراجع:

-1بهجة 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.
-3اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه.
-4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
-5رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
-6سبل السالم رشح بلوغ املرام؛ لإلمام حممد بن إسماعيل األمري الصنعاين ،توزيع الرئاسة العامة لإلفتاء-الرياض.
-7رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
-8رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
-9صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
-10كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
-11مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه.
-12نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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الشفق احلمرة ،فإذا اغب الشفق وجبت الصالة

َ
َّ َ
َّ َ
ْ
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-الشفق احلُم َرة ،فإذا اغب الشفق؛
َ
وجبَت الصالة».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َّ
وقت املغرب يستمر إىل أن يغيب الشفق ،فإذا اغب الشفق انتىه وقت املغرب ،ودخل وقت العشاء.
ُ
َّ
إذا تقرر ذلك :فما هو الشفق اذلي به حيدد وقت خروج املغرب ،ودخول وقت صالة العشاء؟
َّ َ
َّ
ْ
فالشفق :احلُمرة اليت َتبْ َىق يف َّ
السماء
قال ابن عمر -ريض اهلل عنهما -يرفعه إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-الشفق احلُم َرة"،
ُ
َّ
َّ ُ
ُ
أهل اللغة ،فإذا اغبت محرة الشفق يف األفق خرج وقت املغرب ،ودخل وقت
قول
بقية شعاعها ،وهذا
بعد َم ِغيب الشمس ،وهو
ِ
صالة العشاء ،وهذا قول مجهور العلماء -رمحهم اهلل ،-هذا احلديث يفرس قوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-ووقت املغرب إذا
غربت الشمس ما لم يغب الشفق).

أما تقدير الوقت بني املغرب والعشاء بادلقائق ،فيختلف باختالف الفصول ،فيف بعضها :يكون بني غروب الشمس ودخول
ً
ً
ً
ً
وقت العشاء ساعة وربع ساعة ،وأحيانا ساعة وثلث الساعة ،وأحيانا ساعة وَخسا وعرشين دقيقة ،وأحيانا ساعة وثالثني
دقيقة ،ال يمكن أن يُضبط يف مجيع الفصول.
ُ
َّ
َّ
وهذا حيتاج إىل العناية بالشفق يف الصحراء ،اذلي يَرقب الشفق وينظره يستطيع أن حيدد بادلقائق ،لكن
َّ
َّ
املعتمد اآلن يف اململكة ىلع سبيل االحتياط ساعة ونصف ،من غروب الشمس إىل غروب الشفق.
واحلديث ضعيف مرفواع ،ولكن معناه صحيح؛ ألمور:

 -1أنه قول الصحابة :اكبن عمر وأيب هريرة وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت -ريض اهلل عنهم.-

 -2أنه األصح عند أهل اللغة.
 -3ما رواه ُّ
انلعمان بن بشري -ريض اهلل عنهما -قال( :أنا أعلم انلاس بوقت هذه الصالة -صالة العشاء اآلخرة ،-اكن رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يُصليها ُ
لسقوط القمر ثلاثلة) رواه الرتمذي وغريه ،وهذا يبني أنه -صىل اهلل عليه وسلم -اكن
يصيل العشاء اآلخرة قبل مغيب ابلياض ؛ ألن القمر يف الليلة اثلاثلة يغيب أو يسقط إىل الغروب قبل مغيب ابلياض ،فدل
َّ
ذلك ىلع أن الشفق احلُمرة ،وليس ابلياض.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ادلارقطين.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ َ
َّ ُ
َ َ
بقية شعاعها.
• الشفق  :احلُمرة :اليت تبْىق يف السماء بعد َم ِغيب الشمس ،وهو

فوائد احلديث:

َّ
الشفق احلمرة ال َ
ابلياض.
 .1بيان أن
َ
َّ
َّ
 .2أن وقت صالة العشاء يدخل بِغياب الشفق األمحر من غري فصل بينهما ،فإذا اغب الشفق دخل وقت العشاء.
َّ
َّ َ
َّ
 .3أن وقت صالة املغرب يَمتد إىل َم ِغيب الشفق األمحر ،فمن صالها قبل َمغيب الشفق فقد صالها يف وقتها.
ُ
 .4أوقات الصالة حتدد بالعالمات الكونية ،وال مانع من اعتماد اتلقاويم احلادثة ما لم يظهر فيها خالف العالمات الكونية ىلع وجه ال َريب فيه.
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املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1424 ،ه،
2004م.
ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،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.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
فتاوى نور ىلع ادلرب ،عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،مجعها :حممد بن سعد الشويعر ،قدم هلا :عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد آل الشيخ.
جلسات رمضانية ،حممد بن صالح العثيمني ،مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية.

الرقم املوحد)10608( :
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الشهداء مخسة :املطعون واملبطون ،والغريق ،وصاحب اهلدم ،والشهيد يف سبيل اهلل

ُ َ َ ْ َ َّ
َ
َ
ّ
ُ َّ
وسلم« :-الشهداء َخسة :املطعون
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال َر ُسول اَّلل َ -صىل اهلل علي ِه
َ ْ
الهدمِ  ،والشهيد يف سبيل اهلل».
واملبطون ،والغريق ،وصاحب
َ ُّ َ
ويف رواية «ما ت ُعدون الشهداء فيكم؟» قالوا :يا رسول اهلل ،من قتل يف سبيل اهلل فهو شهيد .قال« :إن شهداء أميت إذا
لقليل» قالوا :فمن هم يا رسول اهلل؟ قال« :من قتل يف سبيل اهلل فهو شهيد ،ومن مات يف سبيل اهلل فهو شهيد ،ومن مات
يف الطاعون فهو شهيد ،ومن مات يف ابلطن فهو شهيد ،والغريق شهيد».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

الشهداء يف اجلملة َخسة ،اذلي رضبه الطاعون ومات به وهو وباء فتاك ،واذلي يموت بمرض ابلطن ،واذلي يموت من الغرق
وقد ركب ابلحر ركوبا غري حمرم ،أو يف السيول واملسابح وحنوها ،واذلي يموت حتت اهلدم كأن سقط عليه جدار ،واملقتول يف

سبيل اهلل -تعاىل ،-وهو أىلع األنواع ،وكذلك من مات يف سبيل اهلل بسبب غري القتال ،والشهداء األربعة األول شهداء يف
أحاكم اآلخرة ال ادلنيا فيغسلون ويصىل عليهم ،والعدد يف احلديث ليس للحرص.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلنائز  -الطب  -احلج.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• الشهداء  :مجع شهيد  :وهم أصحاب درجة اعيلة يف اجلنة ،واألصل عند اإلطالق أن يراد به املقتول يف سبيل اهلل إلعالء لكمة اهلل.
• َخسة  :أي َخسة أصناف.
• املطعون  :هو اذلي مات بالطاعون.
• املبطون  :اذلي يموت بمرض بطنه.
• الغريق  :أي من مات بالغرق.
• صاحب اهلدم  :اذلي مات حتت اهلدم.
• ومن مات يف سبيل اهلل  :أي يف اجلهاد بسبب غري القتل كأن سقط من فرسه أو مات حتف أنفه.
• يف ابلطن  :أي بسبب دا ٍء يف ابلطن.
فوائد احلديث:
 .1فضل اهلل ورمحته بعباده املؤمنني.
 .2الشهداء قسمان  :شهيد ادلنيا ،وشهيد اآلخرة.
 .3تصحيح املفاهيم اخلاطئة املستقرة يف أذهان املدعوين.
 .4العدد يف احلديث ليس للحرص.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى _ مرص ،الطبعة األوىل 1356 ،ه
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة  ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)4971( :
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الصعيد الطيب وضوء املسلم ولو إىل عرش سنني ،فإذا وجدت املاء فأمسه جدلك فإن ذلك خري
احلديث :عن أيب ذر جندب بن جنادة -ريض اهلل عنه -قال :اجتمعت غنيمة عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ
َّ َ
ََ ُ
والس َّ
ُ
بذة فاكنت تُصيبين اجلنابة فأمكث اخل َ ْم َس ِّ
فأتيت انليب -صىل اهلل
ت،
فبد ْوت إىل الر
فقال« :يا أبا ذر ابْ ُد فيها»
ِّ َ َ ُ
َ َْ َ
َ َ َ ُّ
الويْل» فداع يل جبارية سوداء فجاءت بِ ُع ٍّس فيه
كلتك أمك أبا ذر ألمك
عليه وسلم -فقال« :أبو ذر» فسكت فقال« :ث ِ
ً
َ َ
َ ْ َ
ََْ ُ
ُ
الصعيد ِّ
الطي ُ
لقيْ ُ
ُ
ت َّ
ب ُو ُض ُ
وء املسلم ولو إىل
ت عين َجبَال فقال «
واغتسلت فكأين أ
بالراحلة،
ماء فسرتت ِين بثوب واسترت
َ
وجدت املاء فأَ ِم َّس ُه ج َدل َك فإن ذلك َخ ٌ
ري».
عرش سنني ،فإذا
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

يبني هذا احلديث معلما من معالم يرس هذه الرشيعة ،وهو اإلرشاد إىل طهارة اتليمم عند فقد املاء.

(الصعيد الطيب) :أي تراب األرض الطهور وحنوه مما عال فوق األرض من جنسها ،سيم به ألن اآلدميني يصعدونها ويمشون

عليها.
َ
(وضوء املسلم) ويف هذا الالكم تشبيه الصعيد الطيب باملاء يف الطهارة ،فأطلق الشارع ىلع اتليمم أنه وضوء لكونه قام مقامه.

وهذا اتلخفيف بابلديلة مستمر ما وجد العذر؛ وذللك قال عليه الصالة والسالم( :وإن لم جيد املاء عرش سنني) أو عرشين

أو ثالثني أو أكرث فاملراد بالعرش اتلكثري ال اتلحديد ،وكذا إن وجده وهناك مانع حيس أو رشيع.

فهذا يفيد أن اتليمم يقوم مقام الوضوء ولو اكنت الطهارة به ضعيفة لكنها طهارة رضورة ألداء الصالة قبل خروج الوقت.

ومع ذلك فالرتخص باتليمم منقطع حلظة وجود املاء والقدرة ىلع استعماهل؛ وذللك أرشد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أبا ذر

برضورة الرجوع إىل األصل يف الطهارة -وهو استعمال املاء -فقال عليه -الصالة والسالم:-
ْ
وأسله ُعليها يف الطهارة من وضوء أو غسل ،ويف رواية الرتمذي" :فإذا وجد
(فإذا وجدت املاء فأصبه برشتك) أي أوصله إيلها ِ
املاء فليمسه برشته فإن ذلك خري" فأفاد أن اتليمم ينقضه رؤية املاء إذا قدر ىلع استعماهل؛ ألن القدرة يه املرادة بالوجود.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
• الصعيد  :وجه األرض ابلارز ،ترابا اكن أو غريه.
• عرش سنني  :املقصود منه :املبالغة دون حتديد.
• فليمسه برشته  :فليجعل املاء يصيب بدنه باتلطهر به ،ملا يأيت من العبادات.
• البرشة  :ظاهر اجلدل.
• عس  :العس :القدح الكبري.
ُ
• ابد فيها  :أي اخرج إىل ابلادية.
فوائد احلديث:
ً

 .1مرشوعية اتليمم عند فقد املاء ،وعدم حصوهل.
 .2أن اتليمم طهور ،واكف عن املاء يف رفع األحداث ،مهما طالت املدة عند املاء.
 .3جواز اتليمم ىلع مجيع ما تصاعد ىلع وجه األرض ،من أي نوع من أنواع الرتبة ،وىلع لك ما ىلع األرض من طاهر ،من فرش وبلد وحيطان
وصخور وغريها.
 .4إذا وجد املاء ،بطل اتليمم ،فيجب ىلع املسلم العدول عن اتليمم إىل استعمال املاء ،ملا يستقبل من العبادات اليت من رشطها الطهارة ،وذلك أن
وجود املاء يرفع استصحاب الطهارة اليت اكنت بالرتاب ،كما هو املفهوم من احلديث .
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ً
 .5قوهل اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-عرش سنني ،ليس توقيتا نلهاية مدة اتليمم ،وإنما مثال لطول املدة.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.
تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
السنن الصغرى للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،ط ،2مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب1406 ،ه.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي  ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص1356 ،ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
1421ه.
مشاكة املصابيح للتربيزي ، ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1985 ،ه.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح ،ط 1399ه ،املكتبة العلمية ،بريوت.
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته -حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،أبو
عبد الرمحن ،رشف احلق ،الصدييق ،العظيم آبادي  -دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.

الرقم املوحد)10023( :
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الضبع صيد يه؟ قال جابر« :نعم»

ُ ُ
ٌْ
َ
َّ ْ
آكلُها؟ قال« :نعم» ،قالُ :
قلت هل:
احلديث :عن ابن أيب ع َّمار قال :قلت جلابر :الضبع َصيد يه؟ قال« :نعم» ،قال :قلت:
أَقَ َ ُ
اهل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قال« :نعم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -عن حكم الضبع ،وهل جيوز صيدها وأكلها؟
سأل اتلابيع ابن أيب عمار -رمحه اهلل-
فأجابه بأن ذلك جائز ،ثم استفهم ابن أيب عمار من جابر عن هذه الفتوى هل هو يشء قاهل برأيه ،أو سمعه من رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم-؟ فأخربه بأنه سمع ذلك من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > الصيد
موضواعت احلديث الفرعية األخرىَّ :
الصيْد َ -
المنَاسك  -احلَجِّ.
ِ
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

َّ
الرأسّ ،
الضبع  :بسكون ابلاء وضمها ،وهو حيوان من رتبة اللواحم ،كبري َّ
قوي الفكني ،وذكر بعض أهل العلم أنه نواعن :نوع يأكل الزرع
•
وانلبات ،ويغلب وجوده يف اجلبال ،ونوع يعيش ىلع اجليف واللحوم.
• صيد يه؟  :أي هل يه يف حكم الصيد املباح اذلي جيوز أكله ،وجيب فيه الفداء إذا صاده املحرم ،كما هو احلال يف الظباء وحنوها؟

فوائد احلديث:

 .1حل أكل الضبع ،وأنه صيد ،والصيد مباح ،فهو خمصص من حديث حتريم لك ذي ناب من السباع.
 .2أنه جيوز لإلنسان أن يسأل العالم اذلي هو أعلم منه عن ادليلل.
 .3ينبيغ أن يكون هم اإلنسان ابلحث عن معرفة حدود اهلل -تعاىل -وأحاكمه والزتامها.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّالس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
 سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة اثلانية، 1395ه.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىسابلايب احلليب.
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 ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1412 ،ـه2000 -م.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلانية   1405ـه 1985م.سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ،بدون طبعة وبدون تاريخ.َ
ّ
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.تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة األوىل1427 ،ه 2006 ُ -م.فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبةاإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه1431 -ه.عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود ،حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،العظيم آبادي ،دار الكتبالعلمية – بريوت ،الطبعة اثلانية1415 ،ه.
فتاوى اللجنة ادلائمة  -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ،انلارش :رئاسة إدارة ابلحوث العلميةواإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض.
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َ ْ ُ َُ
َ
ِّ َ ْ ُ ْ ُ
ُ
اء ُج َب ٌ
الع ْج َم ُ
ار ،وابلرئ جبارَ ،والمع ِدن جبار ،ويف الراك ِز اخلمس

ً َ ْ
ِّ َ ْ ْ
بارَ ،و َ
الم ْعد ُن ُج ٌ
ار ،وابلرئ ُج ٌ
اء ُجبَ ٌ
ج َم ُ
الراك ِز اخلُم ُس».
بار ،ويف
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :الع
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن حكم ضمان اتللف أو انلقص احلاصل بفعل ابلهيمة

أو بزنول ابلرئ أو املعدن ،حيث بني -عليه الصالة والسالم -أن ما حصل من تلف أو نقص بفعل ابلهيمة فال ضمان فيه ىلع
َْ ُ
المع ِدن يزنل فيه فيهلك؛ ألن ابلهيمة وابلرئ
أحد ،وكذلك ما حصل من تلف أو نقص بابلرئ يزنل فيه الرجل فيهلك ،أو
ً
ً
واملعدن ال يمكن إحالة الضمان عليها ،وال ىلع مالكها إذا لم حيصل منه اعتداء أو تفريط ،ثم ذكر أن من وجد كزنا قليال
َُْ
ً
كثريا فعليه إخراج َخسه؛ ألنه حصله بال لكف ٍة وال تعب ،وابلايق هل.
أو

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > زاكة اخلارج من األرض
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
َ ْ
العجماء  :ابلهيمة ،سميت عجماء ألنها ال تتلكم.
•
ُ
ٌ
ٌ
• جبار  :هدر ،واملعىن :جناية ابلهيمة هدر غري مضمون.
َ ْ ُ
المع ِدن  :منبت اجلواهر من ذهب وحنوه.
•
ِّ َ
• الراك ِز  :املركوز (املغروز) يف األرض وهو دفن اجلاهلية.
• اخل ُ ْم ُس  :أي فيه اخلُمس ،جزء من َخسة أجزاء يرصف مصارف اليفء وابلايق لواجده.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

َ
جناية ابلهيمة ه َد ٌر ؛ ألنها ليست أهال للتضمني ،إال أن يكون حصل من مالكها اعتداء أو تفريط.
ٍّ
َْ
المع ِدن فيما تلف فيه ،إال إذا حصل منه تعد كأن حيفرها يف الطريق أو تفريط.
ال ضمان ىلع صاحب ابلرئ أو
أنه جيب إخراج اخل ُ ْمس مما وجد من الكنوز ،قليال اكن املوجود ،أو كثرياً.
ِّ َ
الراك ِز ملك لواجده وال يلزمه تعريفه.
أن
وجوب إخراج َخس الراكز ً
فورا.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
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.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل  1381 :ـه
صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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العائد يف هبته ،اكلعائد يف قيئه

ً
َْ
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفواع" :العائد يف ِهبَ ِت ِه ،اكلعائد يف قيئِ ِه".
ويف لفظ" :فإن اذلى يعود يف صدقته :اكللكب يَ ِقئ ُثم يعود يف قيئه".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
رضب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مثال للتنفري من العود يف اهلدية بأبشع صورة وىه أن العائد فيها ،اكللكب اذلي يىقء ثم
يعود إىل قيئه فيأكله مما يدل ىلع بشاعة هذه احلال وخستها ،ودناءة مرتكبها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > اهلبة والعطية
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• العائد يف هبته  :هنا مشبه ومشبه به ،املشبه :العائد اذلي يرجع يف هديته ،واملشبه به :اللكب ،واجلامع بينهما :أشار إيله بقوهل " :ييقء ثم يعود

يف قيئه" أي اكللكب يف رجوعه يف قيئه  ،يعين :أن اللكب ييقء ما يف بطنه من الطعام ثم يرجع فيأكل هذا اليقء ،وذلك ألن اللكب إذا جاع أكل ما
يليه ،فأي يشء يصادفه يأكله.
• ييقء  :مصدر قاء :أي أخرج ما بداخل بطنه من فمه.
• ثم يعود يف قيئه  :أي ما تقيأه ،أي يعود يأكل يف قيئه.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

احلديث ديلل ىلع حتريم العود يف اهلبة ،ألن هذا من لؤم الطبع وادلناءة ،يقول ابن دقيق العيد:وقد ورد التشديد يف التشبيه من وجهني :أحدهما:
تشبيه الراجع باللكب .اثلاين :تشبيه الرجوع فيه باليقء.
اتلنفري من ذلك بهذا املثل اذلي هو الغاية يف البشاعة وادلناءة.
استثىن مجهور العلماء من حتريم العودة يف اهلبة ما يهبه الوادل لودله ،فإن هل الرجوع يف ذلك ،عمال بما يف السنة من استثناء الوادل مع ودله
أنه ال فرق بني كون الراجع غنيا أو فقريا ،فلو افتقر الواهب ثم أراد أن يرجع ىلع املوهوب هل لم جيز.
ال فرق بني أن يرجع ىلع املوهوب هل بصيغة رصحية أو حبيلة ،مثال الصيغة الرصحية :أن يذهب إيله ويقول :أعطين ما وهبتك .واحليلة :أن
يشرتيه منه بأقل من ثمنه.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة-
1426ه.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428 فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل.1427
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الغسل يوم اجلمعة واجب ىلع لك حمتلم ،وأن يسنت ،وأن يمس طيبا إن وجد
احلديث :عن عمرو بن سليم األنصاري قال :أشهد ىلع أيب سعيد قال :أشهد ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ
نت ،وأن َي َم َّس طيبًا إن َ
الغ ْسل يوم اجلمعة واجب ىلع لك ُحمْتَلم ،وأن ي َ ْس َ َّ
وجد».
قال« :
ِ
ٍِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يقول أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه ":-أشهد ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم "-أي أخربكم عن انليب -صىل اهلل عليه
ً
ً
ً
وسلم -خربا أكيدا صادرا عن يقني وعلم قاطع ،أنه -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :الغسل يوم اجلمعة واجب ىلع لك حمتلم"
ً
أي :الغسل يوم اجلمعة متأكد ىلع لك ذكر بالغ من املسلمني مطلقا ،جامع أو لم جيامع ،أجنب أو لم جينب ،وخيرجه من
الوجوب حديث سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه -مرفواع" :من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ،ومن اغتسل فهو أفضل" ،أي:
من اكتىف يوم اجلمعة بالوضوء فقد أخذ بالرخصة ،وأجزأه الوضوء ،ونعمت الرخصة ،ومن اغتسل ،فالغسل أفضل؛ ألنه سنة

مستحبة.

قوهل" :وأن يسنت" أي :وأن يستاك ،من االستنان وهو االستياك.
وأما قوهل" :وأن يمس طيبا ً إن وجد" فيعين :وأن ّ
يتطيب بأي راحئة عطرية ،واجلملتان معطوفتان ىلع اجلملة األوىل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة > أحاكم صالة اجلمعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ابللوغ  -اجلمعة.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخل ُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
َ
• واجب  :متأكد ،وليس املراد هنا اللزوم ،ولكن أصل معىن واجب ما يُ ُ
ُّ
العقاب تاركه.
ويستحق
ثاب فاعله امتثاال،
ِ
َْ
• ُحمْتَ ِلم  :با ِلغ ،سواء اكن ً
ذكرا أو أنىث.
• ي َ ْس َ ّ
نت  :ي َ ْستَاك.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

غسل اجلمعة ال جيزئ قبل طلوع الفجر؛ لقوهل" :يوم اجلمعة".
ِّ
ُ
تأكد استحباب غسل يوم اجلمعة ىلع لك رجل بالغ ،رشيطة أن يكون قاصدا اجلمعة.
واتلهيؤ حلضور هذا اجل َ ْمع العظيم ،اكن من ُ
واتلجمل َّ
اتلنَظف َّ
ملا اكن املقصود األول من االغتسال َّ
المنَاسب االغتسال قبلها ال بعدها ،وهو
وقتها الرشيع.
َ
َ
أن َّ
انلظافة وإزالة الروائح الكريهة مطلوبة رشاع للمسلم خاصة عندما حيرض االجتمااعت ادلينية ،كيوم اجلمعة ويوم العيد وصالة اجلماعة،
انلظافة واجلَمال واآلداب َّ
فاإلسالم ِدين َّ
الطيبة احلَسنة.
َ
ُ
ُ
ُُ
َ
ُّ
َ
واتلفر ِغ
واللباس احلَسن،
سل والطيب
ِ
تعظ ِ
يم هذا ايلوم اجلليل ،ويكون تعظيمه بشعور القلب بذلك ،وباالستعدا ِد للصال ِة ،واجتما ِع ِه بالغ ِ
َ
لل ِعبادة فيه.
ْ
استحباب االس ِتيَاك للجمعة ،وأنه من األمور املؤكدة.
اتل َطيب؛ دلاللة ُّ
ُخيص من احلديث املرأة إذا راحت للجمعة فإنه ال جيوز هلا َّ
السنة ىلع ذلك.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
خمتار الصحاح ،زين ادلين حممد بن أيب بكر الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،انلارش :املكتبة العرصية ،ادلار انلموذجية ،بريوت ،صيدا ،الطبعة
اخلامسة  1420ـه1999 -م.
رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض ،السعودية ،الطبعة اثلانية 1423 ،ـه2003 -م.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة اثلانية1392 ،ه.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -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 1427 ،ـه2006 -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة األوىل1427 ،ه.
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش:
مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة 1410 :ـه1990 -م.
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الغالم مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ،ويسّم ،وحيلق رأسه

ْ
َ
َ
احلديث :عن سمرة قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-الغالم ُم ْرت َه ٌن بِ َع ِقيق ِت ِه يُذبَ ُح عنه يوم السابع ،وي ُ َس َّىم،
َُْ
وحيلق رأسه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

يف هذا احلديث خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن املولود يكون حمبوسا بعقيقته تذبح عنه يف ايلوم السابع من والدته،
ويُستحب يف نفس ايلوم تسمية املولود ،وحلق شعر رأسه ،واحللق خاص باملولود اذلكر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم املولود > تسمية املولود وتكنيته
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم املولود > العقيقة
ْ
راوي احلديثَ :س ُمرة بن ُجن َدب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
• الغالم  :بضم الغني ،وفتح الالم وختفيفها ،هو من الوالدة َّ
حىت ابللوغ ،وبعد ابللوغ إن سيم به ،فهو جماز باعتبار ما اكن.
• مرتهن بعقيقته  :أي َّ
شبه املولود يف لزوم العقيقة عنه ،وعدم انفاككه منها ،بالرهن يف يد املرتهن.
َّ
• بعقيقته  :األصل يف العقيقة :الشعر اذلي ىلع رأس املولود ،فسميت اذلبيحة عند حلق ذلك الشعر عقيقة ،فاشتهر َّ
حىت صار ال يفهم من
َّ
العقيقة عند اإلطالق إال اذلبيحة.
• يوم السابع  :أي من يوم الوالدة.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

َّ
َّ
سنة أمر بها َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
أن قوهل "مرتهن بعقيقته" يدل ىلع تأكيد هذه الشعرية ،وأنه ال ينبيغ إهماهلا ،فمن أحياها ،فقد أحيا
 ،وعمل بها.
معىن ارتهان الغالم بعقيقته أنها الزمة لزوم الرهن يف يد املرتهن.
أن وقت ذبح العقيقة هو ايلوم السابع استحبابًا ال وجوبًا.
أن تسمية املولود تكون يف ايلوم السابع.
مرشوعية حلق رأس املولود يف ايلوم السابع.

املصادر واملراجع:

 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 فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
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 السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت. سنن الرتمذي ،لإلمام الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون .انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص  ،-الطبعة :اثلانية،  1395ـه 1975 -م
 مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م سنن النسايئ ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة اثلانية1406 ، صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه سنن ادلاريم ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1407 ، -حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري ،دار الكتب العلمية  -بريوت.
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الفجر فجران :فأما الفجر اذلي يكون كذنب الرسحان فال َتل الصالة فيه وال حيرم الطعام ،وأما اذلي
يذهب مستطيال يف األفق فإنه حيل الصالة ،وحيرم الطعام

َ ْ َ
ان :فأما
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-الفجر فجر ِ
ً
َ ُّ
ُُ
ٌْ
َ ََ
َ ْ
ِّ ْ َ
حتل الصالة فيه وال حي ِّرم الطعام ،وأما اذلي يذهب ُم ْس َت ِطيال ِيف األفق فإنه
ان فال ِ
ب الرسح ِ
الفجر اذلي يكون كذن ِ
ُ ُّ
ُْ
حيل الصالة ،وحي ِّرم الطعام.
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قسم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الفجر من حيث احلكم إىل قسمني:
َ
ََ
الفجر األول :ويقال هل الفجر الاكذب ،يرتفع يف السماء اكلعمود ،فهو كذنب الرسحان؛ ألن ذنبه يمتد مرتفعا ،فهو يشبه ذنب
َ
َ
اذلئب يف امتداده إىل أىلع األفق ،ثم إنه يذهب وتعقبه ُظلمة ،فهذا الفجر ال حتل فيه الصالة ،أي صالة الفجر وحيل فيه
َ
األكل والرشب للصائم ،أي ملن َب َّيت نية الصوم؛ ألنه ليس الفجر احلقييق اذلي حتل به صالة الفجر ويمتنع فيه الصائم من
األكل والرشب.
ُ
والفجر اثلاين :ويقال هل الفجر الصادق ،هو اذلي يكون مستطيال ،أي :ممتدا يف األفق من الشمال إىل اجلنوب ،وال ظلمة
ُ
َ
ُ
بعده ،بل يَزداد نوره شيئا فشيئا ،حىت ينترش يف األفق ،فهذا اذلي حتل فيه صالة الفجر وحيرم فيه األكل والرشب ىلع الصائم.
والفرق بني الفجرين من حيث َّ
الزمن يتفاوت ،يطول أحيانا ،ويقرص أحيانا ،وال يظهر الاكذب أحيانا.

وخالصة الفروق بني الفجرين :أن الفجر الصادق يمتد من الشمال إىل اجلنوب ،والاكذب بالعكس.
اثلاين :الفجر َّ
الصادق ال ُظلمة بعده ،والاكذب تتبعه ُظلمة.
ُ
ُ
اثلالثَّ :
الصادق نوره متصل باألفق ،وهذا ُمنفصل.
َ
َ
وهذه الفروق اثلالثة من انلاحية الكونية القدرية ،أما من انلاحية الرشعية العملية ،فإن الفجر الاكذب ال حتل فيه الصالة،
َ
ُّ
أي :صالة الفجر وحيل فيه األكل والرشب ملن َعزم ىلع الصوم ،أما الفجر الصادق بالعكس ،فتَحل فيه الصالة أي :صالة
الفجر وحيرم األكل والرشب ىلع الصائم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصيام.
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه احلاكم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ
• ِّ ْ
الرس َحان  :هو :اذلئب.
ً
َّ
• ُم ُ ْستَ ِطيال  :طال وامتد وارتفع.
• األفُق َّ :
انلاحية ِم َن األرض و ِم َن السماء ،أو خط اتلقاء السماء واألرض.

فوائد احلديث:

ُّ
 .1أن الفجر الصادق يرتتب عليه من انلاحية الرشعية ،شيئانِ :حل الصالة ،أي :صالة الفجر ،وحرمة األكل والرشب ىلع الصائم ،والفجر
َ
َ
الاكذب حيل فيه األكل والرشب ملن عزم ىلع الصوم ،وال حتل صالة الفجر لعدم دخول وقتها.
 .2أن الصائم يُمنع من األكل والرشب بعد طلوع الفجر ،وهذا فيه َّ
الرد ىلع ما ذهب إيله بعض السلف من أن اإلنسان يأكل ويرشب إىل أن يَنترش
ُ
ُ
ُّ
الضوء يف األفق ،يعين إىل قرب طلوع الشمس.
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ُ
 .3حكمة اهلل -تعاىل -يف ظهور الفجر اذلي ن َس ِّميه الفجر الاكذب؛ وذلك من أجل أن يستعد اإلنسان للصيام والصالة ،أي صالة الفجر ،ويعرف
َ
أنه قد قرب طلوع الفجر حىت خيتم صالة الليل بالوتر.

املصادر واملراجع:

املستدرك ىلع الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم انليسابوري املعروف بابن ابليع ،حتقيق مصطىف عبد القادر عطا ،انلارش :دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل.1990 -1411 ،
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت.
اتليسري برشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد عبد الرؤوف املناوي ،انلارش :مكتبة اإلمام الشافيع ،الطبعة :اثلاثلة1408 ،ه1988 ،م.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
ّ
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.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل
1435ه 2014 ،م.
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الفطرة مخس :اخلتان ،واالستحداد ،وقص الشارب ،وتقليم األظفار ،ونتف اإلبط

َ ُ َ َ
َّ
ْ َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :الفطرة ََخْ ٌس :اخلتَ
حداد ،وقَ ُّ
ار،
ظف
األ
يم
ل
ق
وت
ب،
ار
الش
ص
ت
واالس
ان،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُْ
اإلبِط».
ونتف ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يذكر أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أنه سمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقولَ :خس خصال من دين اإلسالم ،اذلي فطر اهلل
انلاس عليه ،فمن أىت بها ،فقد قام خبصال عظام من ادلين احلنيف.

وهذه اخلمس املذكورة يف هذا احلديث ،من مجلة انلظافة ،اليت أىت بها اإلسالم.
ُْ
أوهلا :قطع قلفة اذلكر ،اليت يسبب بقاؤها تراكم انلجاسات واألوساخ فتحدث األمراض واجلروح.

وثانيها :حلق الشعور اليت حول الفرج ،سواء أكان قبال أم دبرا ،ألن بقاءها يف ماكنها جيعلها معرضة للتلوث بانلجاسات،

وربما أخلت بالطهارة الرشعية.

وثاثلها :قص الشارب ،اذلي بقاؤه ،يسبب تشويه اخللقة ،ويكره الرشاب بعد صاحبه ،وهو من التشبه باملجوس.

ورابعها:تقليم األظافر ،اليت يسبب بقاؤها جتمع األوساخ فيها ،فتخالط الطعام ،فيحدث املرض.

وأيضا ربما منعت كمال الطهارة لسرتها بعض الفرض.

وخامسها :نتف اإلبط ،اذلي جيلب بقاؤه الراحئة الكريهة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الفطرة  :ما فطر انلاس ىلع حسنه ،أي ما جبلوا ىلع حسنه ،وتأيت الفطرة بمعىن السنة.
• اخلتان  :قطع جزء خمصوص من ماكن خمصوص يف اذلكر واألنىث ،وصورته :قطع جدلة اذلكر اليت فوق احلشفة حىت تربز ،وقطع رأس جدلة يف
فرج األنىث فوق حمل اإليالج.
• االستحداد  :إزالة شعر العانة باملوىس ،وهو الشعر اخلشن اذلي ينبت حول القبل.
• الشارب  :هو ما ينبت ىلع الشفة العليا ،وقصه حبيث تظهر الشفة.
• تقليم األظافر  :قطع أطرافها اخلارجية عن منابتها يف اللحم.
• نتف اإلبط  :قطع شعره من أصله .واإلبط بكرس اهلمزة وسكون ابلاء باطن املنكب.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

فطرة اهلل -تعاىل -تدعو إىل لك خري ،وتبعد عن لك رش.
ً
حرصا ،فإن مفهوم العدد ليس حبجة ،وقد جاء يف صحيح مسلم :عرش من الفطرة.
الفطرة َخس ،هذا العدد ليس
مرشوعية تعاهد هذه األشياء ،وعدم الغفلة عنها.
َ
هذه اخلصال اخلمس الكريمة ،من فطرة اهلل ،اليت حيبها ويأمر بها.وجبل أصحاب األذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها.
ادلين اإلساليم جاء بانلظافة واجلمال والكمال.
هلذه اخلصال فوائد دينية ودنيوية منها :حسني اهليئة وتنظيف ابلدن واالحتياط للطهارة ،وخمالفة شعار الكفار ،وامتثال أمر الشارع.
ما يفعله اآلن بعض الشبان والشابات من تطويل األظافر ،وما يفعله بعض اذلكور من إعفاء الشوارب ،من األمور املمنوعة رشاع ،املستقبحة
عقال وذوقا ،واإلسالم ال يأمر إال بكل مجيل وال ينىه إال عن لك قبيح ،غري أن اتلقليد األعىم للفرُنة قد قلب احلقائق وحسن القبيح،
َّ
ونفر من احلسن ذوقا وعقال ورشاع.
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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 ،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 الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3144( :
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ني ،قالوا :وال ْ ُم َق ِّرص َ
ين يا رسول اهلل؟ قال :امهلل ارحم ال ْ ُم َحلِّق َ
ني ،قالوا :وال ْ ُم َق ِّرص َ
اللَّ ُه َّم ارحم ال ْ ُم َحلِّق َ
ين يا
ِ
ِ
ِ
ِ
ين يا رسول اهلل؟ قال :و ال ْ ُم َق ِّرصينَ
ني ،قالوا :وال ْ ُم َق ِّرص َ
رسول اهلل؟ قال :امهلل ارحم ال ْ ُم َحلِّق َ
ِ
ِ
ِ

َّ
احلديث :عن عبد اهلل بن ُعمر -ريض اهلل عنهما -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :الل ُه َّم ارحم
ين يا رسول اهلل؟ قال :امهلل ارحم ال ْ ُم َ
ال ْ ُم َ
حلِّق َ
حلِّق َ
ني .قالوا :وال ْ ُم َق ِّرص َ
ني .قالوا :وال ْ ُم َق ِّرص َ
ين يا رسول اهلل؟ قال :امهلل ارحم
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ َ ِّ
ْ ُ َ ِّ
ال ْ ُم َ
حلِّق َ
َ
َ
رصين».
ق
م
وال
قال:
اهلل؟
رسول
يا
ين
رص
ق
م
وال
قالوا:
.
ني
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

احللق واتلقصري من مناسك احلج والعمرة ،واحللق أفضل من اتلقصري؛ ألنه أبلغ يف اتلعبد ،واتلذلل هلل -تعاىل ،-باستئصال
ً
ّ
ْ ُ َ ِّ
حل ِقني بالرمحة ثالثا ،واحلارضون يذكرونه
شعر الرأس يف طاعة اهلل -تعاىل-؛ وذلا فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -داع للم
ين فيعرض عنهم ،ويف اثلاثلة أو الرابعة أدخل ال ْ ُم َق ِّرص َ
بال ْ ُم َق ِّرص َ
ين معهم يف ادلاعء ،مما يدل ىلع أن احللق يف حق الرجال هو
ِ
ِ
األفضل.
هذا ما لم يكن يف عمرة اتلمتع ،ويضيق الوقت حبيث ال ينبت الشعر حللق احلج ،فاتلقصري يف حقه أفضل؛ ألنه سيحلق بعد

ذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > فضل احلج والعمرة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > واجبات احلج
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• امهلل  :يا اهلل.
ْ ُ َ ِّ
حل ِقني  :احلالقني رؤوسهم يف احلج أو العمرة تعبد هلل تعاىل ،واحللق إزالة شعر الرأس لكه باملوىس وحنوه.
• الم
• قالوا  :أي :الصحابة.
• وال ْ ُم َق ِّرص َ
ين  :أي :أنهم يطلبون منه أن يضيف املقرصين ويلحقهم باملحلقني ،واتلقصري :قص أطراف شعر الرأس من مجيع نواحيه.
ِ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

ً
تشجيعا هل.
كمال نصح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ورمحته بأمته ،حيث داع ملن قام بالعبادة
مرشوعية ادلاعء ملن قام بالعبادة.
ً
فضل احللق ىلع اتلقصري يف حق الرجال ،وهو جممع عليه ،وهذا ما لم يكن يف عمرةٍ متمتعا بها إىل احلج ،ويضيق الوقت ،حبيث ال ينبت قبل
حلق احلج ،فحينئذ يكون اتلقصري أوىل.
اذلي يفهم من احللق يف هذا احلديث ،هو أخذ مجيع شعر الرأس ،وهو الصحيح اذلي يدل عليه الكتاب والسنة من قول انليب صىل اهلل عليه
وسلم وفعله.
فقط وإال ملا فضل أحدهما ىلع اآلخر.
استدل بتفضيل احللق ىلع اتلقصري ،بأنهما نساكن من مناسك احلج ،وليسا الستباحة املحظور
ً
َْ
ُ
بانلظر للمراد باحللق وأنه استئصال شعر الرأس بأي يشء ،واتلقصري وأنه األخذ من أطرافه بقدر أنملة؛ فاحللق باملكينة يعد تقصريا ولو اكن
ىلع الصفر.
حرص الصحابة ىلع شمول الرمحة لألمة.
جواز مراجعة الكبري والعالم بما فيه اخلري.
ُ
ُحسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
مرشوعية احللق أو اتلقصري ،وهو واجب للحج والعمرة.
ً
املرشوع هو االكتفاء باحللق أو اتلقصري ،ال اإلتيان بهما مجيعا.
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ً
ً
 .12ظهر يف هذا الزمن أناس يأيت أحدهم بعمرة من اتلنعيم وحيلق شيئا من رأسه ،ثم يأيت بعمرة أخرى وحيلق شيئا من رأسه وهكذا ،قد يكون
ً
أنه حيلق الرأس يف أربع عمر ،وهذا جهل وخمالفة للرشع لم يعهد أن أحدا من املسلمني السابقني صنعه.

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 1426ه2006 ،م.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه.
خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)7185( :
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َ
ْ
َ َ
َ
ُ ْ
ُ
َّ ُ َّ َ ُ
ُُ َ َ
ُ َ َ َ
ً
اللهم إين أعوذ ب ِ ِرضاك من سخ ِطك ،وبِمعافات ِك من عقوبتِك ،وأعوذ بِك مِنك ،ال أح ِِص ثناء عليك أنت
ََْْ َ
كما أثنيت ىلع نفسك

ََْ ْ ُ
ت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذات يللةَ ،فتَ َح َّس ْس ُ
ت ،فإذا هو
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :افتقد
ُ ْ َ َ
ََََ ْ
ْ
َ
َ
وحبَم ِد َك ،ال هلإ إال أنت» ويف رواية :فوقعت ي ِدي ىلع بطن قدميه ،وهو يف املسجد
راكع -أو ساجد -يقول« :سبحانك ِ
َ
َّ
ُُ َ َ
َ َ
َ
ْ
ُ ْ
َ
كُ ،
وهما َمنْ ُص َ
وأعوذ بِك ِمنك ،ال أح ِِص
ان ،وهو يقول« :الل ُه َّم إين أ ُعوذ بِ ِرضاك من َسخ ِطك ،وبِ ُم َعافاتِك من عقوب ِت
وب َت
ِ
ناء عليك أنت كما أَثْنَيْ َ
ثَ ً
ت ىلع نفسك».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أنها افتقدت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذات يللة ،فلم جتده ىلع فراشه؛

فذهبت تبحث عنه واكنت تظن -ريض اهلل عنها -أنه قد ذهب إىل بعض نسائه ،ثم وجدته -صىل اهلل عليه وسلم -وهو راكع
ُ ْ َ َ
وحبَ ْم ِد َك ،ال هلإ إال أنت .أي :أنزهك عن لك ما ال يليق بك ،وأمحدك ىلع مجيع أفعالك ،فأنت أهل
أو ساجد ،يقول :سبحانك ِ
اثلناء واحلمد املطلق ،ال هلإ إال أنت.
َ
َ
ويف رواية :أنها عندما اكنت تبحث عنه وقعت يدها ىلع بطن قدميه؛ ألنه ليس هناك إضاءة ترى فيها شخصه -صىل اهلل
َ
عليه وسلم ، -وإنما اكنت تتَلمس بيدها حىت وقعت يدها عليه ،وهو ساجد ،فلما وجدته -ريض اهلل عنها -سمعته يقول:
َ
َّ
َ َ
َ
فالسخط ضده الرضا ،فيستعيذ
"الل ُه َّم إين أ ُعوذ ِب ِر َضاك من َسخ ِطك" أي :أتلجئ إىل هذه من هذه ،والِشء إنما يُداوى بضده،
َ
برضا اهلل -تعاىل -من َسخطه.
ُُ َ َ
َ َ
ُ
وب ِتك" وأستعيذ بعفوك ،من ُعقوبتك.
"وبِ ُم َعافاتِك من عق
ُ
"وأعوذ بك منْك" أي استعيذ باهلل من اهلل -عز وجل -وذلك؛ ألنه ال َمنْ َىج وال َملْ َ
جأ من اهلل إال إيله ،ال أحد ينجيك من
ِ
ِ ِ
عذاب اهلل إال اهلل -عز وجل.-
َ
َ
ناء عليك" أي ال أستطيع أن أثين عليك بما تستحقه مهما بَالغت يف اثلناء عليك ،بل أنا ق ٌ
"ال أُ ْح ِِص ثَ ً
ارص عن أن يبلغ ثنايئ
َْ
قدر استحقاقك.
"أنت كما أَثْنَيْ َ
ت ىلع نفسك" يعين أثين عليك ثناء كما أثنيت ىلع نفسك ال يمكن ألحد أن حيِص ثناء ىلع اهلل كما أثىن
اهلل ىلع نفسه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلاعء.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• افتقدت انليب -صىل اهلل عليه وسلم : -لم أجده.
• حتسست  :طلبته وحبثت عنه.
• سخطك  :غضبك وانتقامك.
• بمعافاتك  :عفوك.
• أعوذ بك منك  :اتلجئ برمحتك من عذابك ،فال جيري من عذابك إال أنت ،إذ ال يملك أحد معك شيئًا.
• ال أحِص  :ال أطيق أن أحرص أو أعد أوصافك احلسنة اجلميلة ،وأفضالك الكثرية.
ً
• ثناء عليك ً :
ذكرا مجيال.
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• يف املسجد  :أي :يف السجود.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

تعاىل -ما هو أهل هل.
استحباب ذكر اهلل -تعاىل -يف السجود بهذه األذاكر؛ اليت مجعت بني صفة اتلزنيه ،واتلقديس هلل -
ُْ
مهما بالغ اإلنسان يف تقديس اهلل -تعاىل -واثلناء عليه ،فإنه ال يبلغ مدى عظمة اهلل -تعاىل ،-وما أث ِىن به هو ىلع نفسه -سبحانه وتعاىل -يف
كثري من آيات كتابه العزيز.
جواز قيام الليل دون إيقاظ األهل ،سواء اكن لعذر أو لغريه ،وإن اكن األكمل حثهم ىلع ذلك.
أن مس املرأة للرجل والعكس ال ينقض الوضوء.
استحباب نصب القدمني حال السجود.
ضم القدمني عند السجود؛ لقوهلا " :فوقعت يَ ِدي ىلع بطن قدميه" وال يمكن أن تقع يدها ىلع بطن قدميه مع تباعدهما.
جواز صالة اتلطوع يف املسجد يف بعض األحيان.
استحباب اثلناء ىلع اهلل بصفاته وداعئه بأسمائه اثلابتة يف الكتاب والسنة.
فيه تعظيم اخلالق يف الركوع والسجود.
َ
َ
غ ْرية اعئشة -ريض اهلل عنها-؛ ألنها ملا افتقدت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف الفراش ،خشيت أن يكون عند بعض زوجاته فقامت تبحث
عنه.
َ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
جواز الصالة يف الظلمة؛ لقوهلا" :فتحسست".
إثبات صفة الرضا والسخط هلل -تعاىل.-
جواز االستعاذة بصفات اهلل ،كما جيوز االستعاذة بذاته -سبحانه وتعاىل.-
فيه االعرتاف باتلقصري يف حقوق اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

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.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
طريق اهلجرتني وباب السعادتني البن قيم اجلوزية ،ط ،2دار السلفية ،القاهرة ،مرص1394 ،ه.

الرقم املوحد)3566( :
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امهلل اغفر حلينا وميتنا ،وصغرينا وكبرينا ،وذكرنا وأنثانا ،وشاهدنا واغئبنا ،امهلل من أحييته منا فأحيه ىلع
اإلسالم ،ومن توفيته منا فتوفه ىلع اإليمان ،امهلل ال َترمنا أجره ،وال تفتنا بعده

َ
احلديث :عن أيب هريرة وأيب قتادة َوأيب إبراهيم األشهيل عن أبيه -وأبوه َص َح ٌّ
ِّ
انليب -صىل
ايب- -ريض اهلل عنهم -عن
ُ
َ
َ
َ َ َ
َ ِّ َ َ َ
اهلل عليه وسلم -أنه صىل ىلع جنَ َ
وميِّتِنا ،وصغرينا وكبرينا ،وذكرنا وأنثانا ،وشا ِه ِدنا واغئِ ِبنا،
از ٍة ،فقال« :امهلل اغفر ِحلينا
ِ
َ ْ َ َ َّ ْ َ ُ َّ َ َ َ ِّ
َْ َْ َ ْ
َ ْ ْ ُ َّ َ َ ْ
َ ْ َّ َ ْ َ
ُ
ُ
َ
اإليمان ،امهلل ال حت ِرمنا أجره ،وال تف ِتنا بعده».
امهلل َم ْن أحيَيتَه ِمنا فأح ِي ِه ىلع اإلسالمِ  ،ومن توفيته ِمنا فتوف ِه ىلع
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا صىل ىلع جنازة قال ما معناه :امهلل اغفر جلميع أحيائنا وأمواتنا معرش املسلمني ،وصغرينا

وكبرينا ،وذكرنا وأنثانا ،وحارضنا واغئبنا ،امهلل من أحييته منا فأحيه ىلع اتلمسك برشائع االسالم  ،ومن قبضت روحه فاقبضها
ىلع اإليمان امهلل ال حترمنا أجر املصيبة فيه ،وال تضلنا بعده.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرتغيب والرتهيب  -اتلوحيد  -ادلاعء  -عمل ايلوم والليلة.
راوي احلديث :األشهيل -ريض اهلل عنه-
أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث أيب هريرة :رواه ابن ماجه ( 480 /1رقم ،)1498وأمحد ( 406 /14رقم.)8809
وحديث أيب قتادة :رواه أمحد ( 248 /37رقم.)22554
وحديث األشهيل :رواه أمحد ( 87 /29رقم.)17545
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

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

حلينا وميتنا  :أي  :جلميع أحيائنا وأمواتنا معرش املسلمني.
وشاهدنا  :وحارضنا.
فأحيه ىلع اإلسالم  :أي  :االستسالم واالنقياد لألوامر وانلوايه.
ومن توفيته  :أي  :قبضت روحه.
ال حترمنا أجره  :أي  :ال تمنعنا ثواب الصرب ىلع املصيبة.
وال تفتنا بعده  :ال تضلنا بعد موته.

.1
.2
.3
.4
.5

جواز ادلاعء لعامة املسلمني يف الصالة ىلع امليت.
ُّ
اخلري لكه أن يموت املرء ىلع اإليمان ،وأن حيىي ىلع اإلسالم.
املبالغة يف ادلاعء بما يشمل األحياء واألموات.
استحباب داعء العبد أن يصلح اهلل ظاهره وباطنه ،وأن يميته ىلع خري حال.
اتلحذير من أمن املرء ىلع نفسه من عدم االنقالب مما هو فيه من اخلري بل عليه أن يسأل اهلل اثلبات دوما ىلع اإليمان.
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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 ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب  -مرص
الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م
سنن أيب داود ،بتحقيق األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الطبعة اثلانية 1427ه
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف  :املال ىلع القاري .املصدر  :موقع املشاكة اإلسالمية
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة  ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه

الرقم املوحد)5021( :
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امهلل اغفر يل ما قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،وما أرسفت ،وما أنت أعلم به مين ،أنت املقدم
وأنت املؤخر ،ال هلإ إال أنت

َ
َّ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكن إذا َ
قام إىل الصالة ،قال:
احلديث :عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -أن
ُ
َ
ً
َّ
« َو َّج ُ
هت وجيه لُلي فطر السماوات واألرض حنيفا ،وما أنا من املرشكني ،إن صاليت ،ون ُسيك ،وحمياي ،وممايت هلل رب
َّ
ُ ُ
رت وأنا من املسلمني ،امهللَّ أنت َ
ُ
ظلمت
الم ِلك ال هلإ إال أنت ،أنت ريب ،وأنا عبدك،
العاملني ،ال رشيك هل ،وبذلك أ ِم
ً
ُ
واعرتفت بذنيب ،فاغفر يل ذنويب مجيعا ،إنه ال يغفر اذلنوب إال أنت ،واهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها
نفيس،
َ ْ َ
َّ ْ
ْ
َ
ُ
إال أنت ،وارصف عين سيئها ال يرصف عين سيئها إال أنت ،بليك وسعديك ،واخلري لكه يف يديك ،والرش ليس إيلك،

َ
أنا بك وإيلك ،تب َ
ُ
ُ
ُ
أسلمت،
آمنت ،ولك
ركعت ،وبك
مهلل لك
وتعايلت ،أستغفرك وأتوب إيلك» ،وإذا ركع ،قال« :ا َّ
اركت
وم ِّيخ ،وعظيمَ ،
خشع لك سميع ،وبرصيُ ،
لء السماوات ،و ِم َ
وع َصيب» ،وإذا رفع ،قال« :امهلل ربنا لك احلمد ِم َ
لء األرض،
ُ
َ
ُ
ُ
لء ما بينهما ،و ِم َ
و ِم َ
أسلمت ،سجد
آمنت ،ولك
سجدت ،وبك
شئت من يشء بعد» ،وإذا سجد ،قال« :امهلل لك
لء ما
ُّ
َ
وصورهَّ ،
َّ
ُ
َ
التشهد
أحسن اخلالقني» ،ثم يكون من آخر ما يقول بني
وبرصه ،تبارك اهلل
سمعه
وشق
وجيه لُلي خلقه،
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
والتسليم« :امهلل اغفر يل ما قد ُ
أرسفت ،وما أنت أعلم به مين ،أنت
أعلنت ،وما
مت وما أخرت ،وما أرسرت وما
َ ِّ
ُ َ ِّ
املؤخر ،ال هلإ إال أنت».
المقدم وأنت

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هت وجيه لُلي فطر السماوات واألرض» أيَّ :
اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا قام إىل الصالة قالَ « :و َّج ُ
توجهت بالعبادة،
َّ
ُ
ُ
وأعرضت عما سواه ،فإن من أوجد مثل هذه
أخلصت عباديت هلل اذلي خلق السماوات واألرض من غري مثال سبق،
بمعىن:
َّ
املخلوقات اليت يه ىلع اغية من اإلبداع واإلتقان حقيق بأن تتوجه الوجوه إيله ،وأن تعتمد القلوب يف سائر أحواهلا عليه،
ً
ً
وال تلتفت لغريه ،وال ترجو إال دوام رضاه وخريه« ،حنيفا وما أنا من املرشكني» أي :مائال عن لك دين باطل إىل ادلين احلق

دين اإلسالم ثابتا عليه ،وهو عند العرب غلب ىلع من اكن ىلع ملة إبراهيم عليه السالم.
ُ
َ
َّ
وحمياي ،وممايت هلل رب العاملني ،ال رشيك هل ،وبذلك أُم ُ
رت وأنا من املسلمني» أي :صاليت
ثم قال« :إن صاليت ،ون ُسيك،
ِ
ِّ
ومقدرهما ،ال ُّ
ُّ
ترصف
وتقريب لك ذلك خالص لوجه اهلل ،ال أرشك فيه غريه ،وكذلك حيايت ومويت هلل هو خالقهما
وعباديت
لغريه فيهما ،ال رشيك هل سبحانه يف ذاته وصفاته وأفعاهل ،وقد أمرين ريب بهذا اتلوحيد واإلخالص ،وأنا من املسلمني املنقادين

واملطيعني هل سبحانه.
َّ
ً
ثم قال« :امهللَّ أنت َ
ُ
ُ
مجيعا ،إنه ال
واعرتفت بذنيب ،فاغفر يل ذنويب
ظلمت نفيس،
الم ِلك ال هلإ إال أنت ،أنت ريب ،وأنا عبدك،
ْ
يغفر اذلنوب إال أنت» أي :يا اهلل ،أنت امللك فال َم ِلك غريك ،وال ُملك يف احلقيقة لغريك ،وأنت املنفرد باأللوهية فال معبود
ُ
ُ
اعرتفت بذنويب،
ظلمت نفيس بالغفلة عن ذكرك وبعمل املعايص واذلنوب ،وقد
حبق إال أنت ،وأنت ريب وأنا عبدك ،وقد
فاغفر يل ذنويب ،فإنه ال يغفر اذلنوب إال أنت؛ فإنك أنت الغفار الغفور.
َّ
َ
ثم قال« :واهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت ،وارصف عين سيئها ال يرصف عين سيئها إال أنت» أي :دلين
ِّ
ووفقين وثبِّتين وأوصلين ألحسن األخالق يف عبادتك وغريها من األخالق احلسنة الطيبة الظاهرة وابلاطنة ،فإنك أنت اهلادي
إيلها ،ال هادي غريك ،وأبعدين واحفظين من سيئ األخالق ،فإنه ال يبعدين وحيفظين منها إال أنت.
َ ْ
ً
دواما بعد دوام ،وأسعد بإقاميت ىلع طاعتك وإجابيت دلعوتك سعادة بعد
وسع َديْك» أي :أدوم ىلع طاعتك
ثم قالَّ « :بليْك
سعادة.
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ِّ
ُ
املترصف فيه كيف تشاء« .والرش ليس إيلك» أي:
واخلري لكه يف يديك» أي :واخلري لكه يف ترصفك ،أنت املالك هل
ثم قال« :
إنما يقع الرش يف مفعوالتك وخملوقاتك ال يف فعلك سبحانه ،فالرش ال يُضاف إيله سبحانه بوجه ،ال يف ذاته وال يف صفاته وال
ُ
وحيمد عليها ُ
ويثىن عليه
يف أفعاهل وال يف أسمائه ،فإن ذاته هلا الكمال املطلق من مجيع الوجوه ،وصفاته لكها صفات كمال،
بها ،وأفعاهل لكها خري ورمحة وعدل وحكمة ،ال رش فيها بوجه ما ،وأسماؤه لكها حسىن ،فكيف يُضاف الرش إيله؟ بل الرش يف
مفعوالته وخملوقاته وهو منفصل عنه؛ إذ فعله غري مفعوهل ،ففعله خري لكه ،وأما املخلوق املفعول ففيه اخلري والرش ،وإذا اكن
ً
ً
الرش خملوقا منفصال غري قائم بالرب سبحانه فهو ال يُضاف إيله ،وليس يف هذا حجة للمعزتلة اذلين يزعمون أن اهلل لم خيلق

الرش ،فاهلل خالق اخلري والرش وخالق لك يشء سبحانه.
َّ
َّ
«أنا بك وإيلك» أي :أعوذ وأعتمد وألوذ وأقوم بك ،وأتوجه وأتلجئ وأرجع إيلك ،أو بك وحدت وإيلك انتىه أمري ،فأنت
املبدأ واملنتىه ،وقيل :أستعني بك وأتوجه إيلك.
َّ
َّ
َ
َ
َّ
وتمجدت وتكاثر خريك ،وتعايلت عما توهمته األوهام وتصورته العقول ،وتزنهت عن لك
وتعايلت» أي :تعظمت
تباركت
«
نقص وعيب.

ِّ
متوج ًها إيلك باتلوفيق واثلبات إىل
«أستغفرك وأتوب إيلك» أي :أطلب املغفرة ملا مىض ،وأرجع عن فعل اذلنب فيما بيق،

املمات.
ِّ
وميخ ،وعظيمَ ،
أسلمت ،خشع لك سميع ،وبرصيُ ،
ُ
ُ
ُ
وع َصيب» أي ركويع
آمنت ،ولك
ركعت ،وبك
وإذا ركع ،قال« :امهللَّ لك
ُ
ً
خملصا لك ،وقد آمنت بك ،وانقدت لك ،وجواريح لكها ِ -من سمع وبرص ومخ وعظم وعصب -ذيللة منقادة ألمرك.
لك وحدك
َ
لء ما بينهما ،و ِم َ
لء األرض ،و ِم َ
لء السماوات ،و ِم َ
وإذا رفع رأسه من الركوع قال« :امهلل ربنا لك احلمد ِم َ
شئت من
لء ما
يشء بعد» أي :أمحدك ً
ً
أجساما ملأل السماوات واألرض ،ومأل ما يشاء من خلقك بعد السماوات واألرض.
محدا لو اكن
ُ
وشق َ
وصورهَّ ،
ُ
ُ
َّ
َ
وبرصه ،تبارك
سمعه
أسلمت ،سجد وجيه لُلي خلقه،
آمنت ،ولك
سجدت ،وبك
وإذا سجد ،قال« :امهلل لك
ُ
ً
َّ
ُ
أحسن اخلالقني» أي :سجودي لك وحدك خملصا لك ،وقد آمنت بك ،وانقدت لك ،وجواريح لكها اليت خلقتها وصورتها
اهلل

ُ
أحسن اخلالقني.
ذيللة منقادة ألمرك ،تبارك اهلل
َّ
َّ
ُ
ُ
ُّ
أعلنت ،وما أرسفتُ،
ُ
ُ
ثم يكون من آخر ما يقول بني التشهد والتسليم« :امهلل اغفر يل ما قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما
َّ
َ ِّ
َّ
ُ َ ِّ
ُ
قد ُ
مت من اذلنوب وما أخرت منها،
املؤخر ،ال هلإ إال أنت» أي :امهلل اغفر يل ما
المقدم وأنت
وما أنت أعلم به مين ،أنت
َّ
ُ
ُ
ُ
كأنه قال :اغفر يل القديم واحلديث «وما أرسرت وما أعلنت» أي :اغفر يل ما أخفيت وما أظهرت ،أو ما حدثت به نفيس
وما َّ
حترك به لساين «وما أرسفت» أي :اغفر يل ما جاوزت فيه احلد من اذلنوب واملعايص «وما أنت أعلم به مين» أي :واغفر
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يل ذنويب اليت ال أعلمها «أنت املقدم وأنت املؤخر» معناه :تقدم من شئت بطاعتك وغريها وتؤخر من شئت عن ذلك ،كما
تقتضيه حكمتك ،وتعز من تشاء وتذل من تشاء «ال هلإ إال أنت» أي :ال معبود حبق إال أنت.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلاعء – اتلوحيد – القدر.
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

هت وجيه َّ :
• َّ
وج ُ
توجهت بالعبادة.
َ
• ف َطر  :خلق وأوجد ىلع غري مثال سابق.
ً
ً
ً
• حنيفا  :مائال عن لك دين باطل إىل ادلين احلق ثابتا عليه.
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ُ
ن ُسيك  :ديين ،وقيل :عباديت ،أو تقريب ،أو حيج.
َ
حمياي  :حيايت.
ممايت  :مويت.
ارصف عين  :أبعدين وامنعين واحفظين.
َّبليك  :أدوم ىلع طاعتك ً
دواما بعد دوام.
ْ
َسع َديك  :أسعد بإقاميت ىلع طاعتك ،وإجابيت دلعوتك ،سعادة بعد سعادة.
َّ
َّ
وتمجدت ،أو جئت بالربكة ،أو تكاثر خريك.
تباركت  :تعظمت
خشع  :خضع وتواضع.
َّ
ُ ِّ
لمقدم  :قدم من شاء باتلوفيق إىل مقامات السابقني.
ا
ُ ِّ
المؤخر  :أخر من شاء عن مراتب السابقني.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

امللك ،واملقدم ،واملؤخر من األسماء احلسىن.
ً
استحباب داعء االفتتاح بما يف هذا احلديث إال أن يكون إماما لقوم ال يؤثرون اتلطويل.
ِّ
استحباب اذلكر يف الركوع والسجود واالعتدال وادلاعء قبل السالم.
إخالص العبادة لكها هلل وحده.
الرش ال يضاف إيله سبحانه بأي وجه ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاهل وال يف أسمائه ،بل الرش يف مفعوالته وخملوقاته ويه منفصلة عنه.
استعمال األدب يف اثلناء ىلع اهلل تعاىل ،وأن يضاف إيله حماسن األشياء دون مساويها.
اهلل خالق اخلري والرش وخالق لك يشء.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن
– الرياض.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.
حادي األرواح إىل بالد األفراح ،ملحمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس ادلين ابن قيم اجلوزية ،انلارش :مطبعة املدين ،القاهرة.
نيل األوطار ،ملحمد بن يلع بن حممد بن عبد اهلل الشواكين ايلمين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل 1413 ،ـه
 1993م.َّ َّ
صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد القادر السقاف دار اهلجرة الطبعة :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م.
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امهلل اهدنا فيمن هديت ،واعفنا فيمن اعفيت ،وتونلا فيمن تويلت ،وبارك نلا فيما أعطيت ،وقنا رش ما
قضيت ،إنك تقيض وال يقىض عليك ،إنه ال يذل من وايلت ،تباركت ربنا وتعايلت

ُ ِّ
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهل عنهما -قال :اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم -ي َعل ُمنا داعء ندعو به
ت ،وبارك يل ف َ
يم ْن تَ َو َّيلْ َ
تَ ،وتَ َولَّين ف َ
يم ْن َاع َفيْ َ
يف القنوت من صالة الصبح" :امهلل اهدين فيمن هديتَ ،و َاعفين ف َ
يما
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ
َْ َ
َ ُْ َ
َ َ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ
أَ ْع َطيْ َ
ت ،إِنك تق ِيض َوال يقىض َعليك ،وإنه ال ي ِذل من وايلت ،وال ي ِعز من اعديت ،تباركت ربنا
تَ ،و ِق ِين رش ما قضي
َو َت َع َايلْ َ
ت».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

اكن من هديه -عليه السالم -تعليم أصحابه جوامع ادلاعء ومن بينها داعء القنوت اذلي رواه ابن عباس -ريض اهلل عنهما-

 ،ولكنه حديث ضعيف فال يرشع الزتام هذا ادلاعء يف صالة الصبح ،وال يمنع ذلك من اتلعرف ىلع معاين ألفاظه( :يف

القنوت) ،القنوت يطلق ىلع معان ،واملراد به ههنا ادلاعء يف حمل خمصوص من القيام.

(امهلل اهدين) أي ثبتين ىلع اهلداية ،أو زدين من أسباب اهلداية( .فيمن هديت) أي يف مجلة من هديتهم ،أو هديته من األنبياء
واألويلاء ،قوهل( :واعفين) من املعافاة اليت يه دفع السوء ،وأما قوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-وتولين) أي تول أمري وأصلحه.
(فيمن تويلت) أمورهم وال تكلين إىل نفيس( .وبارك) أي أكرث اخلري( .يل) أي ملنفعيت( .فيما أعطيت) أي فيما أعطيتين من

العمر واملال والعلوم واألعمال .واملعىن أوقع الربكة فيما أعطيتين من خري ادلارين( .وقين) أي احفظين من (رش ما قضيت)
ُْ َ
أي رش ما قضيته أي قدرته يل( ،تقيض) أي تقدر أو حتكم بكل ما أردت (وال يقىض عليك) أي :ال يقع حكم أحد
عليك ،فال معقب حلكمك وال جيب عليك يشء إال ما أوجبته ىلع نفسك بمقتىض وعدك( .إنه) أي الشأن ،ويف بعض
ُّ
ً
يذل) أي ال يصري ذيلال (من وايلت) املواالة ضد املعاداة ،وهذا يف مقابلة :ال يعز من اعديت،
الروايات :وإنه بزيادة الواو( ،ال ِ
كما جاء يف بعض الروايات ،زاد ابليهيق ،وكذا الطرباين من عدة طرق" :وال يعز من اعديت" ،قال ابن حجر :أي ال يذل من
ً
وايلت من عبادك يف اآلخرة أو مطلقا وإن ابتيل بما ابتيل به ،وسلط عليه من أهانه وأذهل باعتبار الظاهر؛ ألن ذلك اغية الرفعة

والعزة عند اهلل وعند أويلائه ،وال عربة إال بهم ،ومن ثم وقع لألنبياء -عليهم الصالة والسالم -من االمتحانات العجيبة ما
ً
هو مشهور ،وال يعز من اعديت يف اآلخرة أو مطلقا وإن أعطي من نعيم ادلنيا وملكها ما أعطي ،لكونه لم يمتثل أوامرك ،ولم

جيتنب نواهيك.
ُ
وختم احلديث بقوهل( :تباركت) أي تكاثر خريك يف ادلارينَّ .
(ربنا) أي يا ربنا( .وتعايلت) أي ارتفع عظمتك وظهر قهرك
ِ
وقدرتك ىلع من يف الكونني.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العقيدة :القضاء والقدر
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابليهيق.
مصدر منت احلديث :السنن الكربى للبيهيق.

معاين املفردات:
•
•
•
•

فيمن هديت  :من انلبيني ،والصديقني ،والشهداء ،والصاحلني ،و"يف" يف هذه الفقرة واليت بعدها بمعىن "مع".
ً
مندرجا فيمن اعفيت.
اعفين  :احفظين من لك نقص ظاهر ،أو باطن يف ادلنيا واآلخرة ،واجعلين
ً
مندرجا فيمن تويلت ،واملواالة ضد املعاداة.
حبفظك عن لك خمالفة ،ونظر إىل غريك ،واجعلين
تولين :
َْ
َ
َّ
بارك يل  :أن ِزل يلع بركتك العظىم ،من الترشيف والكرامة ،وزدين من فضلك.
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ً
قين  :اجعل يل وقاية من عندك ،تقيين رش ما خلقته ودبرته.
َّ
َّ
إنك تقيض  :تعليل ملا قبله؛ إذ ال يعطي تلك األمور املهمة العظام إال من كملت قدرته وقضاؤه ،ولم يوجد منها يشء يف غري اهلل تعاىل.
يذل  :أي :ال يضعف وال يهون من وايلت ،واذلل ضد العز.
ال ِ
ال يَ ِعز  :بفتح ايلاء وكرس العني؛ أي :ال ينترص من اعديت ،فهو ضد اذلل.
تباركت  :تعاظمت وتزايد برك وإحسانك ،وكرث خريك.
ً
تعايلت  :تزنها عما ال يليق بك.

•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

 .1استحباب هذا ادلاعء اجلامع خلريي ادلنيا واآلخرة.
 .2القنوت يف صالة الصبح بهذا ادلاعء لم يثبت ،واهلل أعلم.

املصادر واملراجع:

سنن ابليهيق الكربى ،ألمحد بن احلسني بن يلع بن موىس أبو بكر ابليهيق ،مكتبة دار ابلاز  -مكة املكرمة  ،1994 – 1414 ،حتقيق :حممد عبد
القادر عطا.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم – بريوت ،ط .اثلانية .1985 – 1405-
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.
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امهلل إن فالن ابن فالن يف ذمتك وحبل جوارك ،فقه فتنة القرب ،وعذاب انلار ،وأنت أهل الوفاء واحلمد؛
امهلل فاغفر هل وارْحه ،إنك أنت الغفور الرحيم

ً
احلديث :عن واثلة بن األسقع -ريض اهلل عنه -مرفواع « :صىل بنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع رجل من
ََْ
َ
َ
ار َك ،ف ِق ِه فِتنة القرب ،وعذاب انلار ،وأنت أهل
املسلمني ،فسمعته يقول« :امهلل إن فالن ابن فالن يف ذمتك وحبل ِجو ِ
الوفاء واحلمد؛ امهلل فاغفر هل وارمحه ،إنك أنت الغفور الرحيم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

صىل انليب صىل اهلل عليه وسلم صالة اجلنازة ىلع رجل من املسلمني ،ثم قال ما معناه :امهلل إن فالن بن فالن يف أمانك
وحفظك وطلب مغفرتك؛ فثبته عند سؤال االمتحان يف القرب ،وُنِّه من عذاب انلار ،فإنك ال ختلف امليعاد ،وأنت أهل احلق،
فامهلل اغفر هل وارمحه ،إنك كثري املغفرة للسيئات ،وكثري الرمحة بقبول الطااعت ومضاعفة احلسنات.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد  -ادلاعء.
راوي احلديث :واثلة بن األسقع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
معاين املفرداتَ :
• يف ذمتك  :يف أمانِك.
• حبل جوارك  :كنف حفظك وطلب مغفرتك.
• فقه فتنة القرب  :احفظه من فتنة القرب وعذاب القرب.
• أهل الوفاء واحلمد  :أهل العطاء والشكر.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

حرص الرسول – صىل اهلل عليه وسلم – ىلع اختيار ادلعوات اجلامعة خلري أصحابه ،وتعليما ألمته.
إثبات عذاب القرب وفتنته وأنهما حق.
استحباب سؤال اهلل تعاىل يف إاعذة امليت من عذاب القرب وعذاب جهنم.
استحباب اثلناء ىلع اهلل بما هو أهله عند ادلاعء واالبتهال.
يُنسب الرجل يف ادلنيا واآلخرة ألبيه ،وليس ألمه كما زعم بعضهم.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق حممد ميح ادلين صيدا -بريوت
سنن أيب داود ،بتحقيق األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الطبعة اثلانية 1427ه
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .
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امهلل إين أحرج حق الضعيفني :ايلتيم واملرأة
احلديث :عن أيب رشيح خويدل بن عمرو اخلزايع و أيب هريرة -ريض اهلل عنهما -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ َ
ِّ ُ
َّ
َ َ
والم ْرأة».
قال« :الل ُه َّم ِإين أ َح ِّر ُج َح َّق الض ِعيفني :ايلَتِيم
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث مؤكد للمبدأ اإلساليم يف الرفق بالضعيف اكيلتيم واملرأة ،ويالحظ يف هذ احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -بالغ يف العناية حبق ايلتيم واملرأة؛ ألنهما ال جاه هلما يَلتَ ِج َئان إيله ويدافع عنهما ،فأوقع -عليه الصالة والسالم -احلرج
والعنت واملشقة ىلع من أخذ حقهما.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :عرشة النساء.
ُ
ُ
راوي احلديث :أبو رشيح خويدل بن عمرو اخلزايع العدوي -ريض اهلل عنه-
أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث أيب رشيح رواه النسايئ.
وحديث أيب هريرة رواه ابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
ً
ُ
• أُ َح ِّر ُج  :أُحلِق احل َ َرج وهو اإلثم بمن َض َّيع َح َّق ُهماَ ،وأُ َ
وأزجر عنه ً
ح ِّذر ِمن ذلك َحت ً
أكيدا.
زجرا
ذيرا بليغا،
َ
َّ
َ َّ َ َ
أوغريهَ ،و َ
يشمل احلقوق املايلة وغريها.
الض ِعيفني  :ما يَستَ ِحقانِه بِ ِملك
• حق
• ايلَتِيم  :من ال أب هل من بين آدم وهو دون ابللوغ.

فوائد احلديث:

ُّ
اتلعرض للمرأة وايلتيم بأي سوء.
 .1الرتهيب من
اتلعرض هلم ،فمن َّ
ُّ
تعرض هلم استحق اإلثم والعذاب.
 .2الوصية بالضعفاء اذلين اليستطيعون حيلة من النساء وايلتاِم وعدم

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.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
السنن الكربى للنسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة  -بريوت1421 ،ه.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك( ،ط ،)1مؤسسة
الرسالة1421 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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امهلل إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث

َ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن إذا دخل اخلَالء قال(( :امهلل إين أ ُعوذ
ُُ
ث واخلَبَائِث)).
بك من اخلب ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يذكر نلا أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -وهو املترشف خبدمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أدبًا ًّ
نبويا حني

قضاء احلاجة ،وهو أنه -صىل اهلل عليه وسلم -من كرثة حمبته واتلجائه إىل ربه ال يدع ذكره واالستعانة به ىلع أية حال ،فهو

صىل اهلل عليه وسلم -إذا أراد دخول املاكن اذلي سيقيض فيه حاجته استعاذ باهلل ،واتلجأ إيله أن يقيه الشياطني من ذكوروإناث؛ ألنهم اذلين حياولون يف لك حال أن يفسدوا ىلع املسلم أمر دينه وعبادته ،وفُ ِّرس اخلبث واخلبائث ً
أيضا بالرش
وبانلجاسات.

وسبب االستعاذة أن بيت اخلالء -وهو ما يسميه بعض انلاس باحلمامات أو دورات املياه -أماكن الشياطني ،وقد قال -صىل

اهلل عليه وسلم" : -إن هذه احلشوش حمترضة ،فإذا دخل أحدكم ،فليقل :امهلل إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث" رواه ابن
ماجه وغريه وصححه األبلاين ،وهناك سبب آخر وهو أن اإلنسان حيتاج كشف عورته إذا دخل هذه املواضع ،وقد قال رسول

اهلل صىل اهلل علي ه وسلم" :سرت ما بني اجلن وعورات بين آدم إذا دخل الكنيف أن يقول :بسم اهلل" رواه ابن ماجه وغريه
وصححه األبلاين ً
أيضا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األذاكر.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

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

إذا دخل  :إذا أراد ادلخول.
اخلَالء  :املاكن اخلايل املعد لقضاء احلاجة.
ُ
الله َّم  :يا اهلل.
َ
أ ُعوذ بك  :أستجري باهلل وأعتصم.
اخلُبُث  :ذكور الشياطني.
اخلَبَائِث  :إناث الشياطني.

.1
.2
.3
.4
.5

.6

استيعاب هذه الرشيعة الغراء جلميع اآلداب انلافعة.
استحباب هذا ادلاعء عند إرادة دخول اخلالء ،يلأمن من الشياطني ورشهم.
بيان لفظ االستعاذة املرشوعة يف ذلك الوقت ،واحلكمة يف هذا اذلكر ما يف حديث زيد بن أرقم عند أصحاب السنن مرفواع" :إن هذه احلشوش
َ
حمترضة ،فإذا دخل أحدكم اخلالء فليقل" احلديث.
ٌ
اتقاء رشهم.
إن من أذى الشياطني أنهم يسبِّبُون اتلنجس تلفسد صالة العبد ،ويف االستعاذة منهم
وجوب اجتناب انلجاسات ،وعمل األسباب املنجية منه ا ،اكألذاكر ،فقد صح أن عدم اتلحرز من ابلول من أسباب عذاب القرب ،ومما فرس به
اخلبث انلجاسات.
أن مجيع اخللق مفتقرون إىل ربهم يف دفع ما يؤذيهم أو يرضهم.
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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 ،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 الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3150( :
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امهلل أغن املقداد من فضلك

َ
ْ
ثالثة َر ْهط من قريش َص ْرباُ :
الم ْط ِعم
احلديث :عن سعيد بن جبري أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قتل يوم بَد ٍر
ٍ ِ
َ
ّ َ
ُ
ْ
وانلرض بن احلارث ُ
قداد ُ
فلما أ َم َر بقتل َّ
بن َع ِدي َّ
بن األسود :أ ِسريي يا رسول اهلل،
انلرض قال ال ِم
وعقبة بن أيب ُم َعيط،
ِ
َ
قال :إنه اكن يقول يف كتاب اهلل ويف رسول اهلل ما اكن يقول ،فقال :ذاك َم َّرتني أو ثالثة ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم« :-امهلل أَ ْغن المقداد ِمن فضلك» واكن املقداد أَ َ َ
رس انلرض.
ِ ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
هذا احلديث فيه أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قتل ثالثة من املرشكني من أرسى غزوة بدر صربا ،أي :حمبوسني ،وذلك
ُ
لكفرهم باهلل -عز وجل -وأذيتهم املسلمني ،وهم :طعيمة بن عدي ،أما املط ِعم فهذا غلط ،واثلاين انلرض بن احلارث،
واثلالث :عقبة بن أيب معيط ،لكهم من قريش واكنوا مؤذين للرسول -صىل اهلل عليه وسلمُ ،-
ومؤ ِذين للمسلمني يف مكة ،فلما
ِ
َّ
َ
ُ
نرصه اهلل عليهم يف بدر َ
أرس منهم سبعني ،وقتل منهم سبعني يف املعركة من رؤسائهم ،ومن مجلة األرسى هؤالء اثلالثة ،فدل
َ
ىلع أن َّ
ويل األمر هل أن يقتل األرسى إذا رأى املصلحة يف ذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :سعيد بن جبري -رمحه اهلل-
اتلخريج :رواه أبو داود يف املراسيل.
مصدر منت احلديث :مراسيل أيب داود ،وهو يف بلوغ املرام خمترصا.

معاين املفردات:

ْ
وأخذ األسارى.
• قتل يوم بَد ٍر  :أي :بعد نهاية املعركة
ِ
ْ
• َرهط َ :ما دون العرشة من الرجال ال يكون فيهم امرأة.
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
• َصربا  :أن حيبس َوي ْرِم حىت يموت.
َّ
• املطعم بن عدي  :قوهل :املطعم بن عدي .حتريف ،والصواب َطعيمة بن عدي ،واحلقيقة أن َطعيمة قتل يف معركة بدر ،وأنه لم يكن مع
األرسى.
• إنه اكن يقول يف كتاب اهلل ويف رسول اهلل ما اكن يقول  :أي أنه اكن يؤذي الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويؤذي املسلمني يف مكة.

فوائد احلديث:

 .1جواز قتل األرسى إذا اكن يف ذلك مصلحة.
َْ
َّ ْ
رب.
 .2مرشوعية قت ِل الص ِ

املصادر واملراجع:

 املراسيل ،أليب داود سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين ،ت :شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل.1408 ،
 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين ،املكتب اإلساليم الطبعة :اثلانية  1405ه. بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه.ّ
َ
لوغ َ
َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423 ،ه.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث.َ
ُ
غريب ،ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ،دار هجر ،الطبعة :األوىل  1428ه.
 ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ -خمتار الصحاح لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر الرازي ،ت :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة العرصية ،الطبعة :اخلامسة1420 ،ه.
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امهلل أنج عياش بن أيب ربيعة ،امهلل أنج سلمة بن هشام ،امهلل أنج الويلد بن الويلد ،امهلل أنج املستضعفني
من املؤمنني ،امهلل اشدد وطأتك ىلع مرض ،امهلل اجعلها سنني كسين يوسف

َّ
َّ
آلخرة ،يقول:
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن
انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن إذا رفع رأسه من الركعة ا ِ
َْ
َْ
«امهللَّ أَنْج َع َّياش بن أيب ربيعة ،امهللَّ أَنْج َسلَ َمة َ
بن هشام ،امهلل أن ِج الويلد بن الويلد ،امهلل أن ِج املستضعفني من املؤمنني،
ِ
ْ ُِ ْ ْ َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
انليب صىل اهلل عليه وسلم قالِ « :غفار غفر اهلل
كس ِين يوسف» .وأن
امهللَّ اشدد َوطأتك ىلع مرض ،امهللَّ اجعلها سنني ِ
ُّ
َْ َ
هلا ،وأسل ُم ساملها اهلل» قال ابن أيب الزناد عن أبيه :هذا لكه يف الصبح.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

رفع َ
انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا َ
رأسه من الركعة اآلخرية من صالة الصبح ،يقول« :امهللَّ أَنْج َع َّياش َ
اكن ُّ
مهلل
بن أيب َربِيعة ،ا َّ
ِ
َْ
َْ
أَنْج َسلَ َمة َ
ُّ
انليب صىل اهلل
بن هشام ،امهلل أن ِج الويلد بن الويلد ،امهلل أن ِج املستضعفني من املؤمنني» وهؤالء صحابة داع هلم
ِ

عليه وسلم باإلُناء واخلالص من العذاب ،وقد اكنوا أرسى يف أيدي الكفار بمكة ،وعياش بن أيب ربيعة هو أخو أيب جهل
ِّ
ألمة حبسه أبو جهل بمكة ،وسلمة بن هشام هو أخو أيب جهل قديم اإلسالم ُعذب يف سبيل اهلل ومنعوه أن يهاجر ،والويلد

بن الويلد هو أخو خادل بن الويلد ُ
وح ِبس بمكة ثم أفلت منهم.
ُ َ
ْ ْ ََ
يوسف» أي :امهلل اشدد عذابك
ثم يقول صىل اهلل عليه وسلم« :امهللَّ اش ُدد َو ْطأتك ىلع ُم َرض ،امهللَّ اجعلها سنني ك ِس ِين
ً
وعقوبتك ىلع كفار قريش وهم من قبيلة مرض ،واجعل عذابك عليهم بأن تسلِّط عليهم ً
عظيما سبع سنني أو أكرث،
قحطا
اكلقحط اذلي حدث أيام يوسف عليه السالم.
ً
هذا وقد تكون الوطأة –ويه ادلوس بالقدم -صفة من صفات اهلل بمقتىض هذا احلديث ،ولكننا لم ُند أحدا من السلف

الصالح أو علماء املسلمني عدها من صفات اهلل عز وجل ،فيحمل الوطء ىلع الشدة والعذاب ،ونسبته إىل اهلل تعاىل ألنه

فعله وتقديره ،واهلل أعلم.
َ
ار غ َفر ُ
ثم قال صىل اهلل عليه وسلمِ « :غ َف ُ
اهلل هلا» حيتمل أن يكون داعء هلا باملغفرة ،أو إخبارا بأن اهلل تعاىل قد غفر هلا،
وكذلك قوهل« :وأَ ْسلَ ُم ساملها ُ
اهلل» حيتمل أن يكون داعء هلا أن يساملها اهلل تعاىل ،وال يأمر حبربها ،أو يكون إخبارا بأن اهلل
ُ
قد ساملها ومنع من حربها ،وإنما خ َّصت هاتان القبيلتان بادلاعء ألن غفارا أسلموا قديما ،وأسلم ساملوا انليب صىل اهلل عليه

وسلم.
ُّ
«قال ابن أيب الزناد عن أبيه :هذا لكه يف الصبح» يعين :أنه روى عن أبيه هذا احلديث بهذا اإلسناد ،فبني أن ادلاعء املذكور
اكن يف صالة الصبح.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أحاكم ادلاعء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة – القنوت – اتلفسري  -املناقب.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
ِّ
• أنج  :خلص.
• املستضعفني  :اذلين يتضعفهم انلاس ،ويتجربون عليهم يف ادلنيا للفقر ،ورثاثة احلال.
• اشدد وطأتك  :من الوطء ،وهو يف األصل :ادلوس بالقدم ،ومعناه ههنا :خذهم أخذا شديدا.
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ُم َرض  :إشارة إىل قريش ألنهم من أوالد مرض.
سنني  :مجع َسنة وهو القحط واجلدب.
ُ َ
يوسف  :السبع الشداد اليت أصابهم فيها القحط.
ِس ِين
َ
َ ِغفار  :قبيلة من كنانة.
ْ َ
أسلم  :قبيلة من خزاعة.

•
•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

جواز ادلاعء ىلع الكفار باجلوع واجلهد وغريه.
ادلاعء ىلع الظالم باهلالك.
ادلاعء ألرسى املؤمنني بانلجاة من أيدي العدو.
جواز ادلاعء يف صالة الفريضة بما ليس يف القرآن.
ادلاعء للمؤمنني باملغفرة.
ادلاعء بما يشتق من االسم.
جواز إضافة الوطأة إىل اهلل تعاىل ىلع ما جاء يف انلص.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،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 ابلواب ،انلارش :دار الوطن
– الرياض.
رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م.
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،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 – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
إبطال اتلأويالت ألخبار الصفات ،للقايض أيب يعىل حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء ،املحقق  :حممد بن محد احلمود انلجدي ،انلارش:
دار إيالف ادلويلة – الكويت.
تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
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امهلل باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املرشق واملغرب ،امهلل نقين من خطاياي كما ينىق اثلوب
األبيض من ادلنس ،امهلل اغسلين من خطاياي باثللج واملاء والربد

َ
َ َُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا ك َّرب يف الصالةَ ،سكت هن َّية
ّ
ِّ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ
ك بني َّ
اتلكبري وال ِقراءة ،ما تقول؟ قال "أقول :الل ُهم بَا ِعد
قبل أن يقرأ ،فقلت :يا رسول اهلل بِأيب أنت وأيم أرأيت سكوت
َّ َ
ِّ
ُ َ َّ
َ
ني َخطاياي كما بَ َ
اع ْدت بني َ
وب ْ َ
َبيْين َ
الم ْرشق وال ِمغرب ،اللَّهم نق َ
ين من خطاياي كما ينىق اثلوب األبيض من ادلنس،
ِ
ِ
ِ
ْ ْ
َّ
َ
َ
َّ
َ
اللهم اغ ِسل ِين من خطاياي باثللج واملاء والربد".
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
معىن احلديث" :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا ك َّرب يف الصالة" يعين :إذا أىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بتكبرية
َ َ
ً
كت ُهنَ َّية قبل أن يقرأ" يعين :بعد أن يُ ِّ
كرب تكبرية اإلحرام :يسكت سكوتا
اإلحرام ،ويه ركن ال تنعقد الصالة إال بها؛ "س

ً
يسريا قبل أن يقرأ فاحتة الكتاب.

ً
وأيم" أي :أفديك بأيب ِّ
"فقلت :يا رسول اهلل بأيب أنت ِّ
وأيم وأجعلهما فداءك فضال عن غريهما.
ِ
َ
ُ َ َ ْ
"أَ َرأَيْ َ
ُ
َّ
ت ُسكوتك بَني اتلكبري وال ِقراءة ،ما تقول؟" يعين :أخربين عن سكوتك بني تكبرية اإلحرام وال ِقراءة ما تقول؟
"قال :أقول ":يعين :أقول داعء االستفتاح وهو.
َ ْ
َ َ ْ
ََْ َ
َْ
َّ
ُّ َ
رشق واملغرب" واملعىن :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سأل ربه أن
"اللهم با ِعد بي ِين وبني خطاياي كما باعدت بني الم ِ
الم ْرشق َ
وب ْني خطاياه؛ كما باعد بَ ْني َ
والم ْغرب ،واملراد بهذه ُ
يُباعد بينه َ
الم َباعدة :إما حمو اخلطايا السابقة ،وترك املؤاخذة بها،
ِ
ِ

وإما املنع من الوقوع فيها ،وال ِعصمة منها ،بالنسبة لآلتية.
َْ
َْ َ ْ
ُ
والمغ ِرب هو اغية ما يُبالغ فيه انلاس ،فانلاس يبالغون يف الشيئني املتباعدين إما بما بني
رشق
واتلعبري بالمباعدة بني الم ِ
السماء واألرض ،وإما بما بني املرشق واملغرب.
َ
ين من خطاياي كما ُي َن َّىق اثلوب األبيض من َّ
"اللَّهم َن ِّق َ
ادلنس" يعين :أزل عين اخلطايا ،واحمها عين كما يُغسل اثلوب األبيض
ِ
ِّ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
إذا أصابه ادلنس فريجع أبيض ،وإنما خص اثلوب األبيض باذلكر؛ ألن الوسخ يظهر فيه ،زيادة ىلع ما يظهر يف سائر األلوان.
َّ
ْ
ُّ
اذلنوب هلا حرارة وحرقة يف القلب ،ويه سبب حلرارة َ
اغسلْين من َخ َطاياي باثلَّلج واملاء َ
العذاب،
والربد" ملا اكنت
"اللهم ِ ِ
ويطفئ حرارتها ،وهو اثلَّلج واملاء َ
َ
ناسب أن تُغسل بما يربدها ُ
والربد.
فهذا داعء يف اغية ُ
المناسبة يف هذا املقام الرشيف ،موقف املناجاة ،ألن املصىل يتوجه إىل اهلل تعاىل يف أن يمحو ذنوبه وأن
الم ْرشق َ
يبعد بينه وبينها إبعادا ً ال حيصل معه لقاء ،كما ال لقاء بَ ْني َ
والم ْغرب أبداً ،وأن يزيل عنه اذلنوب واخلطايا ُ
وينقيه
ِ
ِ
ُْ
ُ
الغسل فيه ،وأن يَغسله من خطاياه ُ
وي َ ِّ
منها ،كما يزال َ
المن ِقيات
ربد ِلهيبها وحرها بهذه
الو َسخ من اثلوب األبيض اذلي يظهر أثر
ابلاردة :املاء ،واثللجَ ،
والربد ،وهذه تشبيهات يف اغية املطابقة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األدعية واألذاكر.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ َ َّ َ ْ َ
لطيفة.
• هنية  :سكتة ِ
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ُّ
َ
َ ِّ
• نق ِين  :إزالة اذلنوب ،وحمو أثرها.
َ
ادلنس  :هو َّ
• َّ
ادل َرن َ
والو َسخ.
• ََ
الربد  :بفتح ابلاء والراء هو حب الغمام.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

ً
تكبرية اإلحرام يف الصالة ُركن ال تنعقد الصالة إال بها ،سواء اكنت الصالة ً
فرضا أو نفال.
استحباب داعء االستفتاح يف الصالة.
ِّ
َ
مرشوعية االستفتاح بهذا اذلكر؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يستفتح به ،وقد وردت صيغ أخرى فيكون من باب العبادات املتنوعة،
والصحيح أن العبادات املتنوعة أن اإلنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة.
أن موضع داعء االستفتاح بعد تَكبرية اإلحرام ،وقبل َّ
اتلعوذ والقراءة.
َّ
ِّ
َ
"سكت َّ
اإلرسار بداعء االستفتاح لقوهلَ :
هنية" ،إال إذا اكن هناك حاجة إىل اجلهر اليسري به ،يلعلمه من خلفه من املصلني ،كما فعله عمر -
ريض اهلل عنه -فال بأس.
أن داعء االستفتاح ال يُطال ،والسيما يف اجلَماعة للصلوات املكتوبة إال ً
نادرا.
ُ
ْ
ال جيمع بَني أذاكر االستفتاح يف صالة واحدة؛ ألن أبا هريرة ملا سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما تقول؟ قال أقول...وذكر احلديث ،وهذا
يدل ىلع أنه ال مجع بني األدعية يف صالة واحدة.
أن الصالة ليس فيها ُسكوت ،بل لكها ِذكر هلل تعاىل؛ ألن أبا هريرة -ريض اهلل عنه -قال للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-ماذا تقول؟ ولم يقل:
َ َ َ
ك َّ
ت.
لِم س
َّ
تأدب الصحابة -ريض اهلل عنهم -مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -؛ ألن أبا هريرة -ريض اهلل عنه -قدم ما يدل ىلع اتلوقري واالحرتام يف قوهل:
"بأيب أنت ِّ
وأيم".
ِ
حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع حتصيل العلم من خالل تتبع أحوال الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف حراكته وسكناته.
جواز فِداء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باألبوين؛ إلقرار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ذلك ،ويؤخذ منه :جواز فداء غري انليب -صىل اهلل
ً
عليه وسلم -إذا اكن أهال ذللك.
ُّ
ْ
ُ
اذلنوب هلا حرارة ،ويه سبب حلرارة َ
العذابَ ،
األد َواء تداوى بضدها؛ لقوهل" :باملاء واثلَّلج َ
ناسب أن تغسل بما يُربدها
والربد" فلما اكنت
أن
َ
ُ
َّ
ويطفئ حرارتها ،وهو اثللج واملاء والربد.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
إحاكم اإلحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :ابن دقيق العيد ،انلارش :مطبعة السنة املحمدية ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة 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.
الرشح املمتع ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل1428 - 1422 ،ه.
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 :العارشة1426 ،ه 2006 -م.
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ْ
ْ َ َّ
َ ً َ َُ
َ
َ َ َ َّ ْ َ
اء ال يغاد ُِر سقما
ايف إِال أنتِ ،شف
امهلل رب انلاس مذهب ابلأس اش ِف أنت الش ِايف ،ال ش ِ

ً

َ َ
ُ َ ْ َ ْ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قال:
أر ِقيك ِب ُرقيَ ِة
ت رمحه اهلل :أال
رسول ا ِ
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -أنه قال ِثلابِ ٍ
ِ
َ َ َ َّ
ً
ْ
ْ َ َّ
َ ً َ َُ
َّ ُ َ َّ
ال أنْ َ
انلاسُ ،م ْذه َ
ب َ
اء ال يغا ِد ُر َسقما».
تِ ،شف
ت الش ِايف ،ال ش ِايف ِإ
أس ،اش ِف أن
ابل ِ
بىل ،قال« :الله َّم رب َّ ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

أن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -داع ثابتا ابلناين وقال هل أال أرقيك برقية انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فاكن يدعو ربه
ٌ
للمريض أن يذهب عنه املرض وشدته وأمله وأن جيعل شفاء ال يأيت بعده مرض ،وقد أمجع العلماء ىلع جواز الرىق عند
ّ
اجتماع ثالثة رشوط-1 :أن يكون بكالم اَّلل -تعاىل -أو بأسمائه أو بصفاته-2 .وأن يكون باللسان العريب أو بما يعرف
ّ
معناه من غريه ،ويستحب أن تكون باأللفاظ الواردة يف األحاديث-3 .أن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاتها بل بتقدير اَّلل -

تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الرقية الرشعية > أحاكم الرقية
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب عيادة املريض
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الرقية  :اللكمات اليت تقال ملعاجلة املريض
• ابلأس  :الشدة.
َّ َ
السقم هو املرض.
• سقما :

فوائد احلديث:

 .1جواز الرقية من لك اآلالم.
 .2عيادة املريض من حقوق أهل اإلسالم ىلع بعضهم ،ويه أحق يف األهل من غريهم.
 .3اتلداوي وتعايط األسباب ال يقدح يف اتلولك بل هو حق اتلولك ،لكن ينبيغ أن يكون تعلق املرء بربه ال باألشياء املادية.

املصادر واملراجع:

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.
صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
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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امهلل رب انلاس ،أذهب ابلأس اشف أنت الشايف

ً
َ َ َُ ُ َْ َ ْ َْ َ ُ
َّ
يد ِه
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع :أن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يعود بعض أه ِل ِه يمسح ِب ِ
َ َ َ َّ
ً
ْ
َ َ ْ
ْ َ َّ
َ َ ً َ َُ
ايلُ ْم َىن ،ويقول« :اللَّ ُه َّم َر َّب َّ
اء ال يغا ِد ُر َسقما».
اء ِإال ِشفاؤكِ ،شف
ت الش ِايف ال ِشف
أس ،اش ِف أن
اس ،أذ ِهب ابل
انل ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن عليه السالم إذا اعد بعض أزواجه ممن مرض منهن فيدعو هلن بهذا ادلاعء  ،ويمسح بيده ايلمىن أي يمسح املريض ،ويقرأ
عليه هذا ادلاعء امهلل رب انلاس ،فيتوسل إىل اهلل عز وجل بربوبيته العامة ،فهو الرب سبحانه وتعاىل اخلالق املالك املدبر

جلميع األمور ،أذهب ابلأس وهو املرض اذلي حل بهذا املريض،.والشفاء إزالة املرض وبرء املريض ،الشايف من أسماء اهلل عز

وجل؛ ألنه اذلي يشيف املرض ،ال شفاء إال شفاؤك" أي ال شفاء إال شفاء اهلل ،فشفاء اهلل ال شفاء غريه ،وشفاء املخلوقني ليس
ً
ً
ً
ً
إال سببا ،والشايف هو اهلل،وسأل اهلل أن يكون شفاء اكمال ال يبيق سقما أي ال يبيق مرضا،

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الرقية الرشعية
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب عيادة املريض
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بعض أهله  :أي أزواجه.
• ابلأس  :الشدة.

فوائد احلديث:

 .1الشايف هو اهلل عز وجل.
 .2عيادة املريض من احلقوق بني املسلمني ،ويه يف األهل أحق.
ً
 .3استحباب املسح ىلع املريض ،ويستحب بايلمىن تكريما هلا.
 .4الشايف من أسماء اهلل تعاىل اثلابتة بالسنة

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
صحيح ابلخاري  ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة 1425 -ه.
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امهلل رب جربائيل ،ومياكئيل ،وإرسافيل ،فاطر السماوات واألرض ،اعلم الغيب والشهادة ،أنت َتكم بني
عبادك فيما اكنوا فيه خيتلفون ،اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك ،إنك تهدي من تشاء إىل رصاط
مستقيم

َ
َ
اعئشة َّ
ُ
أم املؤمنني -ريض اهلل عنهاِّ ،-
بأي يشء اكن ُّ
نيب
سألت
احلديث :عن أيب َسلمة بن عبد الرمحن بن َع ْوف ،قال:
َ
َ
َّ
مهلل رب ِجربائيل،
اهلل صىل اهلل عليه وسلم يفتَ ِتح صالته إذا قام من الليل؟ قالت :اكن إذا قام من الليل افتتح صالته« :ا َّ
فاطر السماوات واألرضَ ،
َ
اعلم الغيب والشهادة ،أنت حتكم بني عبادك فيما اكنوا فيه خيتلفون،
و ِمياكئيل ،وإرسافيل،
َّ
مستقيم».
رصاط
اهدين ملا اختُ ِلف فيه من احلق بإذنك ،إنك تهدي َمن تشاء إىل
ٍ
ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
سأل أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف اعئشة أم املؤمنني عن ادلاعء اذلي اكن نيب اهلل صىل اهلل عليه وسلم يفتتح به صالته

إذا صىل قيام الليل؟ فقالت اعئشة :اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا صىل قيام الليل قال هذا ادلاعء« :امهلل رب جربيل

ومياكئيل وإرسافيل» وختصيص هؤالء املالئكة اثلالثة باإلضافة ،مع أنه تعاىل رب لك يشء؛ لترشيفهم وتفضيلهم ىلع
َّ
غريهم ،وكأنه قدم جربيل؛ ألنه أمني الكتب السماوية ،فسائر األمور ادلينية راجعة إيله ،وأخر إرسافيل؛ ألنه انلافخ يف الصور،
وبه قيام الساعةَّ ،
ووسط مياكئيل؛ ألنه أمني القطر وانلبات وحنوهما مما يتعلق باألرزاق ِّ
املقومة يف ادلنيا« ،فاطر السماوات

واألرض»  ،أي :مبدعهما وخمرتعهما «اعلم الغيب والشهادة»  ،أي :اعلم بما اغب عن العباد وما شاهدوه «أنت حتكم بني

عبادك فيما اكنوا خيتلفون» أي :حتكم بني العباد فيما اكنوا خيتلفون فيه من أمر ادلين يف أيام ادلنيا «اهدين ملا اختلف فيه
من احلق بإذنك» أي :اهدين إىل احلق والصواب يف هذا االختالف اذلي اختلف انلاس فيه من أمور ادلين وادلنيا بتوفيقك

وتيسريك «إنك تهدي من تشاء إىل رصاط مستقيم» أي :فإنك تهدي من تشاء إىل طريق احلق والصواب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صالة الليل -ادلاعء.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

ُ
ُ
بدع وخمرتع.
• فاطر  :م ِ
• الغيب  :ما اغب عن العباد.
• الشهادة  :ما شاهده العباد.
• رصاط  :طريق.
• اهدين ملا اختلف فيه من احلق  :ثبتين عليه كقوهل تعاىل اهدنا الرصاط املستقيم.

فوائد احلديث:

 .1استحباب قول هذا ادلاعء يف افتتاح الصالة وخباصة قيام الليل.
 .2جربيل ومياكئيل وإرسافيل هم أفضل املالئكة.
 .3سؤال اهلداية فيه رد ىلع القدرية.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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 – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)8311( :

291

امهلل لك أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك تولكت ،وإيلك خاصمت ،وبك حاكمت ،فاغفر يل ما قدمت وما
أخرت ،وأرسرت وأعلنت ،وما أنت أعلم به مين ،ال هلإ إال أنت

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا َت َه َّجد من الليل قال« :امهلل َّ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -اكن ُّ
ربنا لك
َ
ُّ
ُ
رب السموات واألرض َ
ُ
ُ
احلمد أنت ُ
َّ
نور السموات
فيهن ،ولك
ومن
احلمد أنت
احلمد ،أنت قيِّ ُم السموات واألرض ،ولك
ُ
ُ
ُ
والساعة ٌّ
وانلار ٌّ
واجلنة ٌّ
احلق ،ولقاؤك ُّ
ووعدك ُّ
احلق ،وقولُك ُّ
فيهن ،أنت ُّ
ُ
َّ
حق ،امهلل
حق،
حق،
احلق،
احلق،
واألرض ومن
َّ
َّ
ُ
َّ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك تولكت ،وإيلك خاصمت ،وبك حاكمت ،فاغفر يل ما قدمت وما أخرت ،وأرسرت
لك
َ
ُ
وأعلنت ،وما أنت أعلم به مين ،ال هلإ إال أنت».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ِّ
يكرب تكبرية اإلحرام« :امهلل َّ
اكن ُّ
احلمد» أي :مجيع احلمد
ربنا لك
انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا قام لصالة الليل قال بعد أن
واجب ومستحق هلل تعاىل ،فهو املحمود ىلع صفاته ،وأسمائه ،وىلع نعمه ،وأياديه ،وىلع خلقه وأفعاهل ،وىلع أمره ُ
وحكمه ،وهو
ً
ً
ً
وظاهرا وباطنًا.
وآخرا،
املحمود أوال
َ
ثم قال« :أنت قيِّ ُم السموات واألرض» أي :أنت اذلي أقمتهما من العدم ،والقائم عليهما بما يصلحهما ويقيمهما ،فأنت اخلالق
الرازق ،املالك املدبر ،املحيي املميت.
ُ
َّ
احلمد أنت رب السموات واألرض ومن فيهن» أي :أنت مالكهما ومن فيهما ،واملترصف بهما بمشيئتك ،وأنت
ثم قال« :ولك

موجدهما من العدم ،فامللك لك ،وليس ألحد معك اشرتاك أو تدبري ،تباركت وتعايلت.
ِ
ُ
َّ
ُ
ثم قال« :ولك احلمد أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن» فمن صفاته سبحانه أنه نور ،واحتجب عن خلقه بانلور ،وهو

سبحانه ِّ
منور السماوات واألرض ،وهادي أهل السماوات واألرض ،وال ينبيغ نيف صفة انلور عن اهلل تعاىل أو تأويلها.
ثم قال« :أنت ُّ
احلق» فاحلق اسم من أسمائه وصفة من صفاته ،فهو احلق يف ذاته وصفاته ،فهو واجب الوجود اكمل الصفات
وانلعوت ،وجوده من لوازم ذاته ،وال وجود لِشء من األشياء إال به.
ثم قال« :وقولُك ُّ
احلق» ما قلتَه فهو صدق وحق وعدل ،ال يأتيه ابلاطل من بني يديه ،وال من خلفه ،ال يف خربه ،وال يف ُحكمه

وترشيعه ،وال يف وعده ووعيده.
ُ
ُ
ووعدك ُّ
احلق» يعىن :ال ختلف امليعاد ،فما وعدت به فال بد من وقوعه ،ىلع ما وعدت ،فال خلف فيه وال تبديل.
ثم قال« :

ثم قال« :ولقاؤك ُّ
حق» أي :ال بد للعباد من مالقاتك ،فتجازيهم ىلع أعماهلم ،واللقاء يتضمن رؤية اهلل سبحانه.
ُ
َ
وانلار ٌّ
واجلنة ٌّ
ُ
حق» أي :ثابتتان ،موجودتان ،كما أخربت بذلك أنهما معدتان ألهلهما ،فهما دار ابلقاء ،وإيلهما
حق،
ثم قال« :
مصري العباد.
ُ
ٌّ
ثم قال« :والساعة حق» أي :ميجء يوم القيامة حق ال مرية فيه ،فهو ثابت ال بد منه ،ويه نهاية ادلنيا ،ومبدأ اآلخرة.
َّ
ُ
أسلمت» معناه :انقدت حلكمك وسلمت ورضيت .وقوهل« :وبك آمنت» يعىن :صدقت بك وبما أنزلت،
وقوهل« :امهلل لك

وعملت بمقتىض ذلك.
َّ
«وعليك تولكت» أي :اعتمدت عليك ،وولكت أموري إيلك« ،وإيلك خاصمت» أي :بما آتيتىن من الرباهني احتججت ىلع
املعاند وغلبته «وبك حاكمت» أي :لك من أىب قبول احلق ،أو جحده ،حاكمته إيلك وجعلتك احلكم بيين وبينه جمانبًا بذلك
ً
حكم لك طاغوت ،من قانون وضيع ،أو اكهن أو غريه ،مما يتحاكم إيله البرش ،من األوضاع ابلاطلة رشاع.
َّ
َّ
ُ
أخ ُ
ُ
ُ
قد ُ
عملت من اذلنوب ،وما
وأعلنت ،وما أنت أعلم به مين» أي :اغفر يل ما
وأرسرت
رت،
مت وما
وقوهل« :فاغفر يل ما
سأعمله ،وما ظهر منها ألحد من خلقك ،وما خيف عنهم ،ولم يعلمه غريك.
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َّ
ثم ختم داعءه بقوهل« :ال هلإ َ إال أنت» فال أتوجه إىل سواك؛ إذ لك مألوه غريك باطل ودعوته ضالل ووبال ،وهذا هو اتلوحيد
اذلي جاءت به رسل اهلل ،وفرضه تعاىل ىلع عباده.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلاعء  -ايلوم اآلخر.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َّ
• َّ
تهجد  :صىل بالليل.
• قيِّم  :القائم بمصاحلها.
• الساعة  :القيامة.
َّ
• تولكت  :اعتمدت.
• خاصمت  :غلبت املعاند باحلجة.
• أرسرت  :أخفيت.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

انلور صفة من صفات اهلل تعاىل جيب إثباتها من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل.
القيوم من أسمائه سبحانه ،والقيومية وصف من أوصافه اذلاتية.
احلق اسم من أسمائه تعاىل وصفة ومن صفاته.
لقاء اهلل حق ،وهو يتضمن رؤيته سبحانه.
اجلنة وانلار خملوقتان موجودتان اآلن.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن
– الرياض.
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.
رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م.
معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،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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املاء طهور ال ينجسه يشء

ُ َ ََ
اعة
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أنه قيل لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أنتوضأ من بِرئ بض
َ ُ
ويه برئ يُ ُ
وانل َ ُ
يض وحلم الالكب َّ
نت؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-املاء طهور ال ينجسه يشء».
طرح فيها احل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أن املاء الطهور ال ينجس بمجرد مالقاة انلجاسة هل مالم يتغري لونه أو طعمه أو رحيه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > أحاكم املياه
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :رواه أبو داود.

معاين املفردات:
• برئ بُضاعة  :برئ يف املدينة.
• احليض  :اخلرق اليت يُمسح بها دم احليض.
• طهور  :الطاهر بذاته املطهر لغريه.
فوائد احلديث:

 .1األصل يف املياه الطهارة.
 .2أن املاء ال يتنجس بوقوع انلجاسة فيه إال إن تغري وصف من أوصافه اثلالثة :اللون أو الطعم أو الريح.

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
 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.
 السنن الكربى ،للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب.أرشف عليه :شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
 مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح :أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري  -إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلندالطبعة :اثلاثلة  1404 -ه.1984 ،
َ
 -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
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املتشبع بما لم يعط الكبس ثويب زور

رض ًة فهل يلع ُجناح إن َّ
تشب ْع ُ
احلديث :عن أسماء -ريض اهلل عنها :-أن امرأة قالت :يا رسول اهلل ،إن يل َ َّ
ت من زويج
ُ َ َ ِّ ُ
ََْ ُ
ُ َ
ور».
غري اذلي يعطيين؟ فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-المتشبع بما لم يعط الكبس ثويب ز ٍ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قالت امرأة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-إن هلا زوجة أخرى مع زوجها ،وحتب أن تقول :إن زويج أعطاين كذا وأعطاين كذا
ويه اكذبة ،لكن تريد أن تغيظ رضتها ،فهل عليها يف ذلك إثم؟ فأخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن املزتين بما ليس

عنده يتكرث بذلك ،فهو صاحب زور وكذب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > تعدد الزوجات
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :أسماء بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• املتشبع  :هو اذلي يظهر الشبع وليس بشبعان ،واملراد أنه يظهر أنه حصلت هل فضيلة ويه لم حتصل.
• ثويب زور  :أي اذلي يزور ىلع انلاس ،بأن يظهر بهيئة خادعة يلغرت به انلاس.
• رضة  :بفتح الضاد ،ومعناها امرأة الزوج.
• جناح  :إثم.
فوائد احلديث:
 .1تظاهر اإلنسان بما ليس فيه جيعله من الكذابني املزورين.
 .2احلض ىلع موافقة الظاهر للباطن ما أمكن.

املصادر واملراجع:

-1رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري.دمشق.ط2007. 1م.
-2صحيح مسلم ،بتحقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب/بريوت.
-3صحيح ابلخاري ،برتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق.
-4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،دار الكتاب العريب/بريوت.
-5نزهة املتقني رشح رياض الصاحني ،رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،ط1987 1.م.
-6كنوز رياض الصاحلني ،املجلس العليم كنوز دار إشبيليا ،الرياض.ط2009 .1م.
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ً
ً
املدينة حرم ما بني عري إىل ثور ،فمن أحدث فيها حدثا ،أو آوى حمدثا ،فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس
ً
ً
أمجعني ،ال يقبل اهلل منه يوم القيامة رصفا وال عدال

احلديث :عن يزيد بن رشيك بن طارق ،قال :رأيت ًّ
عليا -ريض اهلل عنه -ىلع املنرب خيطب ،فسمعته يقول :ال واهلل ما
َّ َ
الص ِحيف ِة ،فنرشها؛ فإذا فيها:
عندنا من كتاب نقرؤه :إال كتاب اهلل ،وما يف هذه
ََْ ُ
ان اإلبل ،وأشياء من َ َ
ات.
أسن
اجلراح ِ
ِ
ُْ ً
َ ًَ
َ
َْ
َ
ٌ
ْ
َ
ري إىل ثو ٍر ،فمن أحدث فيها حدثا ،أو آوى حم ِدثا؛
وفيها :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-املدينة حرم ما بني ع ٍ
َ ًْ
َ ًْ
فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني ،ال يقبل اهلل منه يوم القيامة رصفا وال عدال.
َّ ُ
َ َْ
ََْ ُ
ِذمة املسلمني واحدة ،يسَع بها أدناهم ،فمن أخف َر مسلما ،فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني ،ال يقبل اهلل منه
ًْ
َ ًْ
رصفا وال َعدال.
يوم القيامة
ومن ادَع إىل غري أبيه ،أو انتىم إىل غري موايله ،فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني؛ ال يقبل اهلل منه يوم القيامة
ًْ
َ ًْ
رصفا وال َعدال».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قال يلع -ريض اهلل عنه -وهو خيطب ىلع املنرب :واهلل ليس عندنا كتاب نقرؤه غري كتاب اهلل -عز وجل -إال هذا الكتاب،
فبسطه فإذا فيها دية أسنان اإلبل ،ومسائل اجلراحات وأحاكمها ،وفيها أخرب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن املدينة

إلحداث أذى املسلمني من جرم أو
حرام كمكة ،ما بني جبل عري إىل جبل ثور ،فمن ابتدع فيها بدعة يف ادلين أو تسبب ِ

ظالمة ،أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهلل بمنعه هل من الرمحة ،وسؤال املالئكة وانلاس أمجعني ذلك من اهلل -تعاىل ،-وال يقبل

اهلل منه يوم القيامة فريضة وال نافلة وال توبة وال فداء.

وأن أمان املسلم للاكفر صحيح برشوطه املعروفة ،فإذا وجدت حرم اتلعرض هل ،فمن نقض أمان مسلم وتعرض للاكفر اذلي
َّ
أمنه فعليه لعنة اهلل بمنعه هل من الرمحة وسؤال املالئكة وانلاس أمجعني ذلك من اهلل -تعاىل ،-وال يقبل اهلل منه يوم القيامة
فريضة وال نافلة وال توبة وال فداء.

ومن انتسب إىل غري أبيه أو انتىم معتق إىل غري موايله فعليه لعنة اهلل بمنعه هل من الرمحة وسؤال املالئكة وانلاس أمجعني

ذلك من اهلل تعاىل ،وال يقبل اهلل منه يوم القيامة فريضة وال نافلة وال توبة وال فداء؛ ملا فيه من كفر انلعمة ،وتضييع حقوق

اإلرث والوالء والعقل وغري ذلك ،مع ما فيه من القطيعة والعقوق.
ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم احلرمني وبيت املقدس
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العتق  -الفضائل  -العلم -األمان  -النسب.
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• عري  :جبل صغري قرب املدينة.
• ثور  :جبل صغري وراء جبل أحد.
ً
• أحدث فيها حدثا  :ابتدع فيها بدعة أو فعل فيها جريمة أو فتنة للناس.
• انتىم إىل غري موايله  :ادَع أنه عتيق غري من أعتقوه.
• ذمة املسلمني  :عهدهم وأمانتهم.
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ً
مسلما  :نقض عهده.
• أخفر
• رصف  :الرصف اتلوبة ،وقيل احليلة.
• عدل  :العدل الفداء.

فوائد احلديث:
.1

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

ً
ذمة املسلمني سواء صدرت من واحد منهم أو أكرث رشيف أو وضيع ،فإذا أمن أحد من املسلمني اكفرا وأعطاه ذمة لم يكن ألحد نقضه؛ ألن
املسلمني كنفس واحدة.
حتريم نقض العهد وإخفار ذمة املسلم.
من نسب إىل غري من هو هل اكن اكدليع اذلي تربأ عمن هو منه ،وأحلق نفسه بغريه؛ فيستحق به ادلاعء عليه بالطرد واإلبعاد عن الرمحة.
املدينة حرم ما بني حرتيها ومحاها لكه؛ ال خيتيل خالها ،وال ينفر صيدها ،وال تلتقط لقطتها ،وال يقطع منها شجرة إال أن يعلف رجل بعريه،
وال حيمل فيها سالح لقتال.
حتريم إيواء أهل اجلرائم وأهل ابلدع وتوقريهم؛ ألن ذلك ثلم يف ادلين وتعظيم للفاسقني.
ّ
بيان رشف املدينة وفضلها وذللك عظم املعصية فيها.
جواز لعن أصحاب الكبائر من غري تعيني شخص.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري  -حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق
انلجاة -الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة،
ط:الرابعة عرش.1407
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.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.

الرقم املوحد)6381( :
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املسلم يكفيه اسمه فإن نيس أن يسِم حني يذبح فليسم ويلذكر اسم اهلل ثم يلأكل

ْ ُ ْ َ
ْ
احلديث :عن ابن عباس أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :املسلم يَك ِفي ِه اس ُمه فإن ن ِيس أن ي ُ َس ِّيم حني يذبح
َ ْ ُ َ ِّ ْ
ُ ْ ُْ
ويلَ ْذ ُكر َ
اسم اهلل ث ّم يلَأكل».
فليسم

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث أن من رشوط اذلاكة :تسمية اذلابح عند حركة يده لُلبح؛ ألن تلك اللحظة يه وقت إزهاق روح احليوان،
ً
يقول :بسم اهلل ،ولكن لو تركها نسيانًا ،فذبيحته حالل ألنه لم ي َّ
تعمد ذلك ،وأما إذا ترك التسمية عمدا فالصحيح أنها ال
حتل ،لكن احلديث ضعيف ،واألدلة الصحيحة دلت ىلع أنه ال بد من التسمية عند اذلبح يلحل األكل من اذلبيحة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > اتلذكية
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ادلارقطين.
مصدر منت احلديث :سنن ادلارقطين.

معاين املفردات:

ً
• املسلم يكفيه اسمه  :أي أنه يف حكم ُ
المسيم ،ملا اكن اسمه مشتمال ىلع اسم اهلل -تعاىل.-

فوائد احلديث:

 .1مرشوعية تسمية اذلابح عند حركة يده لُلبح.
َّ ْ
ً
ً
وأما إن تركها نسيانا فذبيحته حالل.
ذاكرا هلا،
 .2وجوب التسمية إذا اكن
 .3احلديث يدل ىلع مرشوعية التسمية عند األكل.

املصادر واملراجع:

 سنن ادلارقطين املؤلف :أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين ،ت :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1424 ،ه.
 تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل .1427 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين ،املكتب اإلساليم الطبعة :اثلانية  1405ه.ّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
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 السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)64658( :
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املاكتب عبد ما بيق عليه من ماكتبته درهم

الم َاكتَ ُ
احلديث :عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالُ « :
ب َعبْ ٌد ما بَ ِ َ
يق عليه
َ َ
َ
من ُماكتبَ ِت ِه ِد ْره ٌم».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ً
َّ
يف هذا احلديث بيان أن املاكتب ال يعتق ويكون هل حكم األحرار حىت يؤدي ما عليه من مال الكتابة اكمال ،فإن بيق عليه
يشء فهو عبد جتري عليه أحاكم الرقيق.

___________________________

ِّ ّ
والرق
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

وأقساط معلومة يدفعها لسيده.
بآجال معلوم ٍة،
• املاكتب  :يُقال :اكتب َعبده ماكتبة ،أي :باعه نلفسه
ٍ
ٍ
ْ َ ُ ِّ ِّ
َْ
يشمل اذلكر واألنىث.
الرق ،وهذا
• عبد  :أي جتري عليه أحاكم
َ
َّ
• ماكتبته  :أي بدل كتابته ،وسميت ماكتبة؛ ألنه يكتب -يف الغالب -للعبد ىلع مواله كتابًا بالعتق عند أداء انلجوم.

فوائد احلديث:

َّ
أن املاكتب ال يعتق من رقه َّ
حىت يويف مجيع دين الكتابة ،فتجري عليه أحاكم الرقيق ما َ
بيق عليه درهم؛ هذا هو منطوق احلديث ،وهذا هو
.1
مذهب مجهور العلماء ،ومنهم األئمة األربعة.
ً
ُ
والعبد أيضا هل أن يرتاجع.
 .2للسيد أن يرتاجع ما لم يسدد اململوك،

املصادر واملراجع:

 عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،للعظيم آبادي ،دار الكتب العلمية – بريوت .الطبعة :اثلانية 1415 ،ه مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية ،سنة النرش 2001 - 1422 :ط 1 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م 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 فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
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 السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م -سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
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املؤذن أملك باألذان ،واإلمام أملك باإلقامة

ً
احلديث :عن يلع -ريض اهلل عنه -مرفواع« :املؤذن أملك باألذان ،واإلمام أملك باإلقامة».
ً
درجة احلديث :صحيح موقوفا ىلع يلع -ريض اهلل عنه.-

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن املؤذن أحق باألذان ،وأن اإلمام أحق باإلقامة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه عبد الرزاق وابن أيب شيبة وابليهيق.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• املؤذن أملك األذان  :أي :إن أمره موكول إيله ،فكأنه مالك هل؛ ألنه أمني ىلع الوقت.
• واإلمام أملك باإلقامة  :أي :إن أمرها موكول إيله ،فكأنه مالك هلا؛ ألن الصالة ال تقام إال بأمره.
فوائد احلديث:

 .1احلديث ديلل ىلع أن املؤذن أملك باألذان ،بمعىن :أن ابتداء األذان موكول إيله؛ ألنه أمني ىلع الوقت ،فمراقبته منوطة به.
 .2اإلمام أملك باإلقامة ،بمعىن :أنه أحق بها ،فال يقيم املؤذن إال بإشارته ،فاألمر موكول إيله ،فهو اذلي يتحرى وقت اإلقامة ،وينظر يف حال
ً
اجلماعة ،فيقدم إن رأى اتلقديم ،ويؤخر إن رأى اتلأخري ،مرااعة للمصلحة الرشعية يف ذلك.

املصادر واملراجع:

مصنف ابن أيب شيبة ،والصواب :الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،البن أيب شيبة ،املحقق :كمال يوسف احلوت .انلارش :مكتبة الرشد –
الرياض .الطبعة :األوىل.1409 ،
سنن ابليهيق الكربى ،أمحد بن احلسني بن يلع بن موىس أبو بكر ابليهيق،مكتبة دار ابلاز  -مكة املكرمة  ،1994 – 1414 ،حتقيق :حممد عبد القادر
عطا.
مصنف عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاين ،املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلانية  ،1403 ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظيم.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة
1423ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي  ،الرياض.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،تأيلف ،حممد نارص ادلين األبلاين ،ط :دار املعارف.
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املؤمنون تكافأ دماؤهم ،وهم يد ىلع من سواهم ،ويسىع بذمتهم أدناهم ،أال ال يقتل مؤمن بكافر ،وال ذو
ً
ً
ً
عهد يف عهده ،من أحدث حدثا فعىل نفسه ،ومن أحدث حدثا ،أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهلل واملالئكة
وانلاس أمجعني

َ
احلديث :عن قيس بن عباد ،قال :انطلقت أنا واألشرت ،إىل يلع -ريض اهلل عنه -فقلنا :هل َع ِهد إيلك رسول اهلل -
ً َْ ْ
شيئا لم يع َهد ُه إىل انلاس اعمة؟ قال :ال ،إال ما يف كتايب هذا ،قال مسدد :قال :فأخرج كتابًا ،وقال
صىل اهلل عليه وسلم-
ُ
َِّّ
َ
َ َ
َ
اب سيفه ،فإذا فيه «املؤمنون تكافأ دماؤهم ،وهم يد ىلع من ِس َواهم ،ويسَع بذم ِت ِهم أدناهم ،أال ال
أمحد :كتابا من ِقر ِ
ُْ ً
َ ًَ
ُ َ ْ
يُقتل مؤمن بكافر ،وال ذو عهد يف عهده ،من أحدث َحدثا فعىل نفسه ،ومن أحدث حدثا ،أو آوى حم ِدثا فعليه لعنة
اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن بعض اتلابعني سأل ًّ
عليا -ريض اهلل عنه -كما سأهل الصحايب أبوجحيفة -ريض اهلل عنه -يف مناسبة أخرى:
هل خصكم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بِش ٍء غري القرآن؟ فنىف يلع -ريض اهلل عنه -ذلك ،وأنه ليس عنده يشء

خيتص به عن انلاس إال ما يف صحيفته هذه مما وجد فيها من أحاكم قد كتبها عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومما جاء
فيها تساوي دماء املسلمني فيما بينهم ،حبيث يقتل املسلم باملسلم إذا اعتدى عليه ،كما ال يقتل املسلم إذا قتل ً
اكفرا؛ ألن
الاكفر ال يساوي املسلم يف حرمة دمه ،وأن ذمتهم وعهدهم حمرتم من صغري وكبري رجل أو امرأة؛ فمن َّ
ً
شخصا قبل تأمينه
أم َن

ولو اكن َّ
ً
املؤم ُن ً
احرتاما لعهد املسلم ،كما ال جيوز قتل من دخل بالد املسلمني بعهد وميثاق ،ألنه قد عصم دمه بهذا
اكفرا
العهد ،ومن فعل فعال منكرا أو تسرت ىلع فاعله وآواه فإنه بفعله هذا يستوجب اللعنة من اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني،

حبيث يطرد ويبعد عن رمحة اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم اهلدنة واألمان
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العهود  -أهل اذلمة.
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• هل َع ِهد  :هل أوىص؟
َّ
َّ
• لم يعهده إىل انلاس اعمة  :أي خصكم به دون غريكم ،وإنما سأهل عن ذلك؛ ألن مجاعة من الشيعة ،اكنوا يزعمون أن ألهل ابليت السيما يلع
ريض اهلل عنه -أشياء ،خصهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بها ،لم يطلع غريهم عليها.• قال :ال  :أي لم يعهد ّ
إيل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -شيئا لم يعهده إىل اعمة انلاس.
• إال ما اكن يف كتايب هذا  :أي لو اكن يشء خصنا به لاكن ما يف كتايب ،لكن اذلي يف كتايب ليس مما خصنا به ،فما خصنا بِشء ،بل هو مجلة
أحاكم مدونة.
• من قِراب  :ال ِقراب هو واعء يكون فيه السيف بغمده ،ومحائله.
• املؤمنون تكافأ دماؤهم  :تتساوى دماؤهم يف القصاص ،وادليات.
• وهم يد  :دليهم قوة.
ً
• ىلع من سواهم  :أي هم جمتمعون ىلع أعدائهم ،ال يسعهم اتلخاذل ،بل يعاون بعضهم بعضا ىلع مجيع األديان وامللل.
ً
• ويسَع بذمتهم أدناهم  :اذلمة العهد واألمان ،واملعىن :إذا أعطى أحد جليش العدو أمانا جاز ذلك ىلع مجيع املسلمني ،وليس هلم أن ينقضوا
عليه عهده.
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• ال يقتل مؤمن بكافر  :إذا قتل مؤمن اكفرا فال قصاص عليه.
• وال ذو عهد بعهده  :وال يُقتل صاحب العهد من الكفرة ،اكذليم ،واملستأمن يف وقت عهده بسبب قتله الاكفر احلريب.
ً
ً
• من أحدث حدثا  :من فعل احل َ َدث ،وهو األمر احلادث املنكر ،واملراد من فعل فعال يوجب عقوبة.
• فعىل نفسه  :أي عقوبة ذنبه ىلع نفسه فقط ،ال يتعداه إىل غريه من أقاربه ،وأرحام.
ً
ًَ
ُ ً
ً
وحمدثا ،ىلع الفاعل واملفعول ،فمعىن آوى حم ِدثا :من نرص جانيا ،وأجاره من خصمه ،وحال بينه وبني أن يقتص
• أو آوى حمدثا  :يروى حم ِدثا
ًَ
حمدثا :هو األمر املبتدع نفسه ،ويكون معىن اإليواء فيه الرضا به ،والصرب عليه ،فإنه إذا ريض بابلدعة ،وأقر فاعلها ،ولم ينكر
منه.ومعىن آوى
عليه ،فقد آواه.
• فعليه لعنة اهلل  :أي طرده من رمحته.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

أنه ال يقتل مسلم بكافر؛ فإن الاكفر غري ماكىفء للمسلم.
ً
حتريم قتل املعاهد ،ما دام متمساك بعهده مع املسلمني.
أن دماء املؤمنني واملسلمني تتساوى يف ادلية والقصاص ،فليس أحد أفضل من أحد ،ال يف األنساب ،وال يف األعراق ،وال يف املذاهب ،فهم
أمام هذا احلق والواجب سواء.
أن املسلم الواحد إذا َّ
ً
أمن ً
اكفرا ،صار أمانه ساريا ىلع عموم املسلمني ،فيجب احرتام أمانه.
لكمة املسلمني واحدة ،وأمرهم ضد أعدائهم واحد ،فال يتفرقون وال يتخاذلون ،وإنما هم عصبة واحدة.
أحدا دون أحد ،وحاشاه أن يبلغ ً
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم ختص رساتله ً
أحدا دون أحد ،أو أن يكتم شيئًا مما أرسله اهلل به؛ فقد قال -
تعاىل{ :-ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إيلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رساتله} [املائدة.]67 :
علو اإليمان واإلسالم ىلع غريه ،ويتفرع عن هذا أنه ال يقتل املسلم بالاكفر.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
السنن الصغرى للنسايئ  -أمحد بن شعيب  ،النسايئ -حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة-مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب -الطبعة :اثلانية– 1406 ،
.1986
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.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين  -إرشاف :زهري الشاويش-املكتب اإلساليم – بريوت-الطبعة :اثلانية   1405ـه
 1985م.َ َّ
الول ِوي
ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب
دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة :األوىل  1416 /ـه 1996 -م.
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري/بدر ادلين العيىن  -دار إحياء الرتاث العريب – بريوت-بدون تاريخ.
 تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل .1427
ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه.
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
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الوتر حق ،فمن شاء أوتر بسبع ،ومن شاء أوتر خبمس ،ومن شاء أوتر بثالث ،ومن شاء أوتر بواحدة

َْ
أوتر
الوتر َحق ،فمن شاء
احلديث :عن أيب أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالِ « :
َْ
َْ
َْ
ْ
أوتر بواحدة».
أوتر بثالث ،ومن شاء
أوتر خبمس ،ومن شاء
بِسب ٍع ،ومن شاء
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث" :الوتر َح ٌّق" احل َ ُّق :يأيت بمعىن اثلُّبوت ،أي :ثابت يف ُّ
السنة ،وفيه نوع تأكيد ،ويأيت بمعىن الوجوب ،واملراد به هنا
ِ
َّ
األول :تأكد مرشوعيته؛ لورود األدلة الرصحية ادلالة ىلع عدم وجوبه.
َ
منها  :ما رواه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد اهلل قال جاء رجل إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من أهل ُند
احلديث ،وفيه فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ( :-خس صلوات يف ايلوم والليلة) قال" :هل َّ
يلع غريها" قال( :ال إال أن
َ
تطوع) فلو اكن واجبا ذلكره مع الصلوات اخلمس.
َ
ْ ْ َ َ
اس ِتخفافا
ومنها :قوهل -صىل اهلل عليه وسلمَ( :-خس صلوات كتبهن اهلل ىلع ال ِعباد ،فمن جاء بِهن لم يُ َضيِّع ِمنهن شيئا؛
َّ
حبقهن ،اكن هل عند اهلل عهد أن يُدخله اجلَنة.)..
ومن األدلة ىلع عدم وجوبه :ما رواه الشيخان من حديث بن عباس -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-بعث

معاذا إىل ايلمن احلديث" وفيه" :فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم َخس صلوات يف ايلوم والليلة"
ْ
ْ
وهذا من أح َسن ما يُستدل به؛ ألن َبعث معاذ اكن قبل وفاته -صىل اهلل عليه وسلم -بيسري.

(الوتر ليس ِحبتم.)..
ومن األدلة أيضا عن يلع -ريض اهلل عنهِ :-
َ
المراد ،بقوهلَ :
ُ
وىلع هذا يكون ُ
"ح ٌّق" زيادة يف تأكيده وفضيلته ،وأنه سنة مؤكدة وذلك حق.
َْ
َْ
أوتر خبمس".
أوتر بِسبْ ٍع ،ومن شاء
"فمن شاء
َْ ْ
َ
يعين :يصيل ركعتني ركعتني ،ثم يوتر بواحدة ،وهذا هو األصل؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-صالة الليل مثىن مثىن) متفق

عليه.
َ
َ
وحيتمل أن يرسدها رسدا وال جيلس إال يف الركعة األخرية ،وهذا جائز ،وقد جاء من فعله -صىل اهلل عليه وسلم -كما يف مسند
ِّ
وخبمس ال يَفصل بينهن بسالم وال بكالم".
اإلمام أمحد من حديث أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت" :يوتر بِسبع ِ
آخرهن".
ويف أيب داود من حديث اعئشة -ريض اهلل عنها ": -ويوتر خبمس ،ال يقعد بينهن إال يف ِ
َْ
أوتر بثالث".
"ومن شاء
َْ
َْ
يعين :يصيل ركعتني ثم يُسلم ،ثم يصيل ركعة واحدة؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-صالة الليل مثىن مثىن) ،متفق عليه.
ً
وحيتمل أن يكون املرادَ :رسدها ،أي :يصيل ثالثا رسدا ال جيلس إال يف الركعة األخرية ،وقد ثبت ذلك عن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -من حديث أيب بن كعب قال" :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ يف الوتر بسبح اسم ربك األىلع ،ويف
ُ ِّ
آخرهن" .رواه النسايئ.
الركعة اثلانية بقل يا أيها الاكفرون ،ويف اثلاثلة بقل هو اهلل أحد ،وال يسلم إال يف ِ
وعن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-اكن ال يُسلم يف ركعيت الوتر" رواه النسايئ.

قال الشيخ ابن عثيمني -رمحه اهلل" :-جيوز الوتر بثالث ،وجيوز خبمس ،وجيوز بسبع ،وجيوز بتسع ،فإن أوتر بثالث فله صفتان
لكتاهما مرشوعة:

الصفة األوىل :أن يرسد اثلالث بتشهد واحد.

الصفة اثلانية :أن يسلم من ركعتني ،ثم يوتر بواحدة".
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واألفضل أن يُسلم من لك ركعتني ،ثم يصيل واحدة توتر هل ما قد صىل؛ ألن فيه زيادة عمل ،وهو األكرث من فعله -صىل اهلل

عليه وسلم.-
َْ
"ومن شاء أوتر بواحدة".

َ
يعين :ركعة مفردة ال يتقدمها شفع.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :أبو أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه النسايئ وأبو داود وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• حق  :وجب وثبت بال شك ،وهل معان أخرى.
ْ
الوت ُر  :الفرد ،وهو ضد الشفع.
• ِ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ُسنية صالة الوتر واتلأكيد عليها؛ لقوهلَ :
(ح ٌّق).
أن صالة الوتر قد وردت ىلع أوجه متعددة.
َ
جواز اإليتار بسبع ولو َرسدا ،واألفضل أن يفصل بني لك ركعتني بسالم.
إذا أوتر بسبع فإنه يصليها بتشهدين ،األول بعد الركعة السادسة وقبل السابعة ،واثلاين يف آخر صالته ،كما رواه مسلم.
جواز اإليتار خبمس ولو َرسدا ،واألفضل أن يَفصل بني لك ركعتني بسالم.
ِّ
جواز اإليتار بثالث ولو َرسدا ،واألفضل أن يصيل ركعتني ،ثم يسلم ثم يوتر بواحدة؛ ألنه أكرث عمال.
أن أقل الوتر ركعة واحدة ،وأن الركعة املفردة جائز من غري كراهة.

املصادر واملراجع:

السنن الكربى ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة :األوىل 1421ه2001 ،م.
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل 1432ه 2011 ،م.
رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،مكة
املكرمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1417ه1997 ،م.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس
اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه.
نيل األوطار ،حممد بن يلع الشواكين ايلمين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل1413 ،ه1993 ،م.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،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.
الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ه.
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الوتر حق ،فمن لم يوتر فليس منا ،الوتر حق ،فمن لم يوتر فليس منا ،الوتر حق ،فمن لم يوتر فليس منا

َ
الوتر َح ٌّق ،ف َمن لم
احلديث :عن عبد اهلل بن بريدة ،عن أبيه ،قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقولِ « :
َ
َ
َّ
َّ
َّ
ُ
الوتر َح ٌّق ،ف َمن لم يُوتر فليس ِمنا ،الوتر َح ٌّق ،ف َمن لم يُوتر فليس ِمنا».
يوتر فليس ِمناِ ،
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َّ
معىن احلديث" :الوتر َحق" احلَ ُّق :يأيت بمعىن اثلُّبوت ،أي :ثابت يف ُّ
السنة والرشع ،وفيه نوع تأكيد ،ويأيت بمعىن الوجوب،
ِ
َّ
واملراد به هنا :تأكد مرشوعيته؛ مجعا بينه وبني األحاديث الرصحية ادلالة ىلع عدم وجوبه.
َ
ُ
"ف َمن لم يُوتر فليس ِم َّنا" هذا من باب الوعيد َّ
والزجر ىلع ترك الوتر ،وليس معناه أنه اكفر ،بل املعىن :أن ليس سنتنا وطريقتنا.
َ
َّ
"الوتر َح ٌّق ،ف َمن لم يُوتر فليس ِمنا "..وهذا تكرار للحكم زيادة يف تأكيده وإثباته.
ىلع أن احلديث قد ضعفه مجع من العلماء -رمحهم اهلل -فال يبىق فيه تعارض.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
َ
راوي احلديث :بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األ ْسلَ ِ ّ
يم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
الوتر  :الفرد ،وهو ضد الشفع.
• ِ
فوائد احلديث:
.1

فيه ديلل ىلع وجوب الوتر ،إال أن احلديث قد ضعفه مجع من العلماء ،وىلع فرض صحته فهو َمرصوف الظاهر باألحاديث الرصحية َّ
ادلالة ىلع
عدم ُ
وجوبه.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
مشاكة املصابيح ،ويل ادلين حممد اخلطيب اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
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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الوتر ليس ِبتم كهيئة الصالة املكتوبة ،ولكن سنة سنها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

َّ َّ
احلديث :عن يلع -ريض اهلل عنه -قال« :الوتر ليس حبَتْم َك َهيْ َئة الصالة َ
المكتوبة ،ولكن ُسنة َسنها رسول اهلل -صىل
ِ
ِ ٍ
ِ
اهلل عليه وسلم.»-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ َّ
معىن احلديث :صالة الوتر ليس بواجبة ،اكلصلوات اخلَمس ،ولكن ُسنة َسنها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-أي :أن
َ َّ
الوتر ولم يُوجبه علينا ،وهذا تأكيد لقوهل" :ليس ِحبَتم" ،فالوتر صالة مستحبة ومندوبة
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سن نلا ِ
فقط.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي و أمحد و النسايئ و ابن ماجه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• حبَتْم  :بواجب ً
جزما.
ِ ٍ
ٍ
َ ْ
َّ
ََْ
َ
لكه وصورته.
• كهيئ ِة  :حال الِشء وكيفيته ،وش ِ
السنة :الطريقة ،حسنة اكنت أو قبيحة ،وسنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عند ُ
• ُس َّنة ُّ :
المحدثني هو قوهل ،وفعله ،وتقريره ،وعند الفقهاء ما
أثيب فاعله ،ولم يُعاقب تاركه.

فوائد احلديث:

 .1أن الصلوات اخلَمس من الفرائض.
الوتر ُسنة.
 .2أن صالة ِ

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -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 1421 ،ـه2001 -م.
السنن الكربى ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة اخلامسة.
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة 1423 ،ـه2003 -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 1427 ،ـه2006 -م.
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الوالء ملن ويل انلعمة

ْ َ َ ْ ُ
ْ
واش َ َ
رتطوا َ
الوالء ،فقال رسول اهلل -
ناس من األنصار
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أنها اشرتت ب
ريرة ِمن أ ٍ
َ ْ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ريها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -واكن ْ
وخ َّ َ
صىل اهلل عليه وسلمَ « :-
الو ُ
زوجها عبدا ،وأهدت
الء ل ِ َم ْن َو ِ َيل انلِّع َمة»،
لعائشة حلْما ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-لو َصنَ ْع ُتم نلا من هذا اللحم» ،قالت اعئشة :تُ ُص ِّد َق به ىلع بَر َ
يرة،
ِ
َ
فقال« :هو هلا صدقة ونلا هديَّة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها -اشرتت بريرة وأعتقتها فأراد أصحابها أن يكون والؤها هلم ،فأخربها -

عليه الصالة والسالم -بأن هذا الرشط ال يصح ،وأن من أنعم بالعتق ىلع العبد يكون والؤه هل ،و وبريرة اكنت زوجة لعبد
اسمه مغيث ،فلما حتررت وملكت نفسها َّ
خريها -عليه الصالة والسالم -بني أن تبىق حتته ،أو تفارقه؛ ألنها صارت أىلع
منه رتبة حبريتها ،ثم إنه أهدي هلا حلم ،فأرسلت لعائشة منه ،فأراد -عليه الصالة والسالم -أن يأكل منه ،فأخربته اعئشة -

ريض اهلل عنها -بأنه صدقة أعطيت لربيرة ،وهو -عليه الصالة والسالم -ال يأكل الصدقة ،فأخربها -عليه الصالة والسالم-

بأن بريرة ملكته عن طريق الصدقة ،وينتقل إىل انليب -عليه الصالة والسالم -بطريق اهلدية ،فيتغري حكمه ،ويصري هدية
وهبة ،فال حيرم عليه وال ىلع أهل بيته.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > اهلبة والعطية
ِّ ّ
والرق
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصدقة ىلع آل انليب صىل اهلل عليه وسلم  -الرشوط ابلاطلة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• الوالء  :حق ثبت بوصف ،وهو اإلعتاق فال يقبل انلقل إىل الغري بوجه من الوجوه.
َّ
َ ْ َ َ ْ
يل انلِّع َمة  :ملن توىل نعمة اإلعتاق.
• لِمن و ِ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

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

َّ
مرشوعية ماكتبة الرقيق ،ألنها طريق إىل ختليصه من الرق.
َّ ُ
ُ
َّ
حلْمة َلك َ
حمة النسب ،أما اشرتاطه للبائع فباطل.
أن الوالء ملن أعتق؛ ألنه
َّ
أن لك رشط خيالف حكم اهلل فهو باطل مردود ،وإن أكرث.
َ
َّ
َّ
ْ
ُ
الرشط وحده ،ملخالفته مقتىض العقد؛ ألن الرشوط اليت ىلع خالف
أن اشرتاط الوالء من ابلائع ال يؤثر يف صحة عقد ابليع ،إنما اذلي يبطل:
مقتىض العقد فاسدة بنفسها ،ولكنها غري مفسدة للعقد.
ً
َّ
أن العتق بأي طريق يسبب الوالء ،سواء اكن َّ
منج ًزا أو ماكتبا ،أو غري ذلك من طرقه ،لعموم "الوالء ملن أعتق".
الوالء عصوبة سببها نعمة ُ
المع ِتق ىلع عتيقه.
أن َ
األمة إذا عتقت حتت عبد يكون هلا اخليار يني ابلقاء معه ويني الفسخ من عصمة نكاحه ،وجواز ذلك بإمجاع العلماء
اعتبار الكفاءة بني الزوجني ،وأن من موانع اتلاكفؤ بني الزوجني احلرية والرق.
أن الفقري إذا ملك شيئا ىلع وجه الصدقة :لم يمتنع ىلع غريه ممن ال حتل هل الصدقة أكله ،إذا وجد سبب رشيع من جهة الفقري يبيحه هل.
حتريم الصدقة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
استحباب تبيني األحاكم عن د املناسبات ،وأن يكون يف املجامع احلافلة ،كخطب اجلمعة ،واملجامع الكبرية ،ووسائل اإلعالم ،من الصحف،
واإلذاعة ،واتللفاز وغري ذلك.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م. اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ،البن امللقن ،املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربيةالسعودية ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
 إحاكم اإلحاكم رشح عمدة األحاكم ،البن دقيق العيد ،انلارش :مطبعة السنة املحمدية بدون طبعة وبدون تاريخ. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة  -بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبدابلايق ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
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الودل للفراش ،وللعاهر احلجر

ْ َ
ْ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :اختَ َص َم سعد بن أيب وقاص ،وعبد بن َزم َعة يف غالم :فقال سعد :يا

رسول اهلل ،هذا ابن أيخ عتبة بن أيب وقاص ،عهد إيل أنه ابنه ،انظر إىل شبهه ،وقال عبد بن زمعة :هذا أيخ يا رسول
َ
َ
ِّ ً
َ
َ
اش أيب من َو ِيلدتِ ِه ،فنظر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل شبَ ِه ِه ،فرأى ش َب ًها بَينا بعتبة ،فقال :هو
اهللُ ،و ِدل ىلع ِف َر ِ
ََ َ
ْ
َُ
لودل للْف َراش وللْ َعاهر احل َ َ
لك يا عبد بن زمعة ،ا ُ
ج ُر .واحتَ ِج ِيب منه يا َس ْودة .فلم يَ َر َس ْودة ق ُّط».
ِ ِ ِ ِ ِِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكنوا يف اجلاهلية يرضبون ىلع اإلماء رضائب يكتسبنها من فجورهن ،ويلحقون الودل بالزاين إذا اداعه ،فزنا عتبة بن أيب
وقاص بأمة لزمعة بن األسود ،فجاءت بغالم ،فأوىص عتبة إىل أخيه سعد بأن يلحق هذا الغالم بنسبهَّ ،
فلما جاء فتح مكة،
ورأى سعد الغالم ،عرفه بشبهه بأخيه ،فأراد استلحاقه ،أي أن يلحقه بأخيه ،فاختصم عليه هو وعبد بن زمعة ،فأدىل سعد
حبجته ويه :أن أخاه أقر بأنه ابنه ،وبما بينهما من شبَه ،فقال عبد بن زمعة :هو أيخ ،ودل من ويلدة أيب ،يعين :أبوه سيد األمة
اليت ودلته ،فهو صاحب الفراش ،فنظر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل الغالم ،فرأى فيه شبها بَيِّنًا بعتبة ،وقىض به لزمعه
َّ
وقال :الودل للفراش ،وللعاهر الزاين اخليبة واخلسار ،فهو بعيد عن الودل؛ ألن األصل أنه تابع ملالك األمة اذلي يستحقه ،وطأها

بطريقة صحيحة ،ولكن ملا رأى شبه الغالم بعتبة ،تورع -صىل اهلل عليه وسلم -أن يستبيح انلظر إىل أخته سودة بنت زمعة
ُ ً
وتوراع ،فالشبه والقرائن ال يلتفت هلا مع وجود الفراش.
بهذا النسب ،فأمرها باالحتجاب منه؛ احتياطا

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب احلدود  -كتاب الفرائض  -القيافة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

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

يف غالم  :اسمه عبد الرمحن.
ويلدته  :جاريته.
هو لك  :أخوك؛ إذ لو قىض بأنه عبد لم يلزم سودة أن حتتجب عنه.
الودل للفراش  :الودل منسوب لصاحب الفراش اذلي يودل عليه ،واملراد أن نسبه يكون هل ،وصاحب الفراش إما الزوج أو سيد اململوكة.
وللعاهر احلجر  :للزاين اخليبة مما اداعه وطلبه ،وتفسري هذه اللكمة بالرجم يرده أنه ليس لك اعهر يستحق الرجم ،وإنما يستحقه املحصن.
فاحتجيب منه  :أمر باحلجاب ،ىلع سبيل االحتياط.

.1
.2
.3
.4
.5

أن االستلحاق ال خيتص باألب ،بل جيوز من األخ وغريه من األقارب.
أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه ،إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه اكلفراش.
ً
أن الزوجة تكون فراشا بمجرد عقد انلاكح وإماكن الوطء (حصول اخللوة بعد العقد) ،وأن األمة فراش ،لكن ال تعترب إال بوطء السيد ،فال
يكىف جمرد امللك.والفرق بينهما ،أن عقد انلاكح مقصود للوطء ،وأما تملك األمة ،فلمقاصد كثرية.
أن الودل للفراش ،برشط إماكن اإلحلاق بصاحب الفراش ،واحلديث أصل يف إحلاق الودل بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء حمرم.
أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -زوجته سودة باالحتجاب من الغالم ىلع سبيل االحتياط والورع؛ ملا رأى الشبه قويا بينه وبني عتبة بن أيب
وقاص.
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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.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
صحيح ابل خاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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ُْ َ ُ
ُّ ْ َ
ُّ ْ َ
ُ َْ
ُ ُ َْ
َ
ايلد العليا خري من ايل ِد السفىل ،وايلد العليا يه المن ِفقة ،والسفىل يه السائ ِلة

ْ
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال وهو ىلع ال ِمن َرب ،وذكر الصدقة
واتل َع ُّف َف عن املسألةُ « :
الس ْف َىل ،وايلد ُ
ايلد ُ
العلْيَا يه ُ
المنْف َق ُةُّ ،
العلْيَا خري من ايلد ُّ
والس ْف َىل يه َ
َّ
السائِلة».
ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن فضل الصدقة وذم سؤال انلاس ،وأخرب أن اإلنسان اذلي يُعطي وينفق أمواهل يف
الطااعت ،أفضل من ذاك اذلي يسأل انلاس أمواهلم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ايلد العليا  :يه ايلد املنفقة املعطية.
• ايلد السفىل  :يه السائلة.
• اتلعفف عن املسألة  :ترك سؤال انلاس وطلبهم.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

َ
فيه فضل ابلذل واإلنفاق يف وجوه اخلري وذ ِّم السؤال.
َ ُ
َ
اتل َعف ِف عن املسألة ،واحلض ىلع معايل األمور ،وترك دنِيئها ،واهلل حيب معايل األمور.
فيه انلدب إىل
األيدي أربع يه يف الفضل كما ييل :أعالها املنفقة ،ثم املتعففة عن األخذ ،ثم اآلخذة بغري سؤال ،ثم ويه أدناها السائلة.
من استعان باهلل -تعاىل -ىلع حصول يشء أعني ،وأن العفة من صفات املؤمن الصالح.
أفضل الصدقات ما أخرجها اإلنسان من ماهل بعدما يستبيق منه قدر الكفاية نلفسه وعياهل.
احلث ىلع االستعفاف واالستغناء.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،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.اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح/ابن امللقن -املحقق :دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث -دار انلوادر ،دمشق – سوريا -الطبعة :األوىل،  1429ـه 2008 -م.
 رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي -حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى دار الكتب العلمية  -بريوت. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا -داراملعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م
 -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
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امرأة املفقود امرأته حىت يأتيها اخلرب

ْ
َ ْ ُ ْ َُُ
المفقو ِد ام َرأته حىت يَأ ِتيَ َها اخل َ َرب».
احلديث :عن املغرية بن شعبة قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-امرأة

درجة احلديث :ضعيف جدا.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان حال امرأة الرجل املفقود ،وهو اذلي انقطع خربه وال يُعرف أين هو ،واحلكم أنها تنتظره ولو طالت املدة،
يح أوميِّ ٌ
ً
طوال ال حيصل به الرضر ىلع املرأة ،حىت يتبني أنَّه ٌّ
ت؛ فتبين حكمها ىلع ما يتحقق عندها ،وذلك ألن األصل حياته
واملوت مشكوك فيه فال يرتك ايلقني بالشك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > العدة > عدة املفقود زوجها
راوي احلديث :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ادلارقطين يف سننه.
مصدر منت احلديث :سنن ادلارقطين.

معاين املفردات:

ُ
َ
• املفقود  :هو اذلي خ ِيف خربه ،فال تعلم هل حياة وال موت.
• امرأته  :يعين :باقية ىلع نكاحه.
يح أو ميِّ ٌ
• حىت يأتيها اخلرب  :أي أنَّها تنتظر حىت يتبني أنَّه ٌّ
ت؛ فتبين حكمها ىلع ما يتحقق عندها.

فوائد احلديث:

ُ
ُ
 .1أنه إذا ف ِق َد الرجل من أهله ،ولم يوقف هل ىلع أثر فإنه ينتظر به حىت يتحقق موته ،أو تميض مدة ال يعيش مثلها.
 .2أنه يُرجع يف تقدير املدة إىل اجتهاد احلاكم ،أو من يقوم مقامه اكلقايض.
 .3أن زوجة املفقود هلا -بعد حكم احلاكم بموت زوجها وقضاء عدتها -أن تزتوج غريه.

املصادر واملراجع:

 سنن ادلارقطين ،حتقيق شعيب االرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -بلنان ،الطبعة األوىل 1424 ،ـه2004 -م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه.ّ
َ
لوغ َ
َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة 1423 ،ـه2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م. تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل1427 ،ه – 2006م. -سلسلة األحاديث الضعيفة ،للشيخ األبلاين ،دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1412 ،ـه1992 -م.
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ً
وعرشا
أشهر
امكيث يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله ،قالت :فاعتددت فيه أربعة
ٍ

ُ َ
احلديث :عن الف َريْ َعة بنت مالك بن سنان ،ويه أخت أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنهما -أنها جاءت إىل رسول اهلل
َ ُ
َ ْ
ُ ْ َ
صىل اهلل عليه وسلم -تسأهل أن ترجع إىل أهلها يف بين خد َرة ،فإن زوجها خرج يف طلب أع ُب ٍد هل أ َبقوا ،حىت إذا اكنواَْ
بِ َط َر ِف الق ُدومِ حلقهم فقتلوه ،فسألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أن أرجع إىل أهيل ،فإين لم يرتكين يف مسكن
ْ
يملكه ،وال نفقة؟ قالت :فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-نعم» ،قالت :فخرجت حىت إذا كنت يف احلُج َر ِة ،أو
يف املسجد ،داعين ،أو أمر يبَ ،ف ُدع ُ
يت هل ،فقال« :كيف قلت؟» ،فرددت عليه القصة اليت ذكرت من شأن زويج ،قالت:
ِ
ْ ُ
َ َ َُ
ً
أشهر وعرشا ،قالت :فلما اكن عثمان بن
فقال« :امك ِيث يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله» ،قالت :فاعتددت فيه أربعة
ٍ
َ
َ َّ ُ
عفان أرسل إِ َّيل فسألين عن ذلك ،فأخربته فاتبَ َعه ،وقىض به.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث بيان أن هذه الصحابية تويف زوجها وأرادت أت تعتد يف غري ابليت اذلي اكنت فيه مع زوجها ،فأخربها انليب
َّ
عليه الصالة والسالم -بأن اهلل فرض عليها أن تالزم بيتها حىت تنقيض عدتها ،فهذا احلديث أصل يف أن املتوىف جيب عليهاْ
َّ
أن تقيض عدتها وحدادها يف ابليت اذلي تويف زوجها ويه تسكنه ،وأنه ال حيل هلا االنتقال منه حىت يبلغ الكتاب أجله
ً
ْ
بانقضاء عدتها وحدادها؛ وذلك بوضع احلمل إن اكنت حامال ،أو بإتمام أربعة أشهر وعرشة أيام لغري ذات احلمل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > العدة
راوي احلديث :الفريعة بنت مالك بن سنان -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه ومالك وادلاريم وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

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

َبين خدرة  :بضم اخلاء املعجمة :يح من األنصار.
ْ
بد  :مجع قلة للعبد ،وهم املمايلك.
أَع ٍ
َُ
أبقوا  :هربوا.
ْ
ْ
َّ َ ْ
َ
َ
َ
َ
وضع ىلع ِستة أميال من الم ِدينة.
بِطرف القدوم  :م ِ
ْ
احلُجرة  :بضم احلاء ،ابليت ،واملقصود هنا :حجرة بعض نسائه.
امكيث  :أقييم يف بيتك.
َ َُ
َّ
أجله  :حىت تنقيض عدة الوفاة واإلحداد.
حىت يبلغ الكتاب

 .1أن املتوىف عنها زوجها تعتد يف بيتها ،وال خترج عنه إىل غريه ،واملراد به :املزنل اذلي مات زوجها ويه ساكنة فيه.
 .2أنه ال نفقة للمتوىف عنها زوجها؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سكت عن انلفقة ولم يتعرض هلا.
 .3قبول قول املرأة يف األحاكم الرشعية.
 .4أنه ينبيغ لإلنسان أن يتوىق اخلطر ،وأال خياطر بنفسه.
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املصادر واملراجع:

 فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
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 السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت. سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م سنن النسايئ ،مكتب املطبواعت اإلسالمية  -حلب ،الطبعة اثلانية1406 ، منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه سنن ادلاريم ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل 1407 ،ه اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان ،للشيخ األبلاين ،دار با وزير للنرش واتلوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1424 ،ـه- 2003م
 موطأ اإلمام مالك ،املحقق :بشار عواد معروف  -حممود خليل ،انلارش :مؤسسة الرسالة .سنة النرش 1412 :ه رشح مصابيح السنة لإلمام ابلغوي ،البن امللك .انلارش :إدارة اثلقافة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م حاشية السندي ىلع سنن النسايئ (مطبوع مع السنن) ،نلور ادلين السندي ،انلارش :مكتب املطبواعت اإلسالمية  -حلب ،الطبعة :اثلانية- 1406 ،.1986
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امكيث قدر ما اكنت َتبسك حيضتك ،ثم اغتسيل
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن أم حبيبة بنت جحش شكت إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ادلم،
َ
ُ َْ
َ
ْ َ
فقال« :امك ِيث قد َر ما اكنت حت ِب ُس ِك َحيضتُ ِك ،ثم اغت ِس ِيل» .فاكنت تغتسل لك صالة.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث حكم املستحاضة وهو أنها تمكث أيام حيضتها املعتادة إن اكنت هلا اعدة معروفة ال تصيل وال تصوم ،فإذا ما

انتهت اعدتها تغتسل وإن استمر ادلم ،ثم تصيل وتصوم ،واملستحاضة املرأة اليت يستمر معها نزول ادلم وال يتوقف.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصرب.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

َّ َ ُّ
ََ
َ َ
ك ْ
اتلألم مما أل َّم بها من هذا املرض.
ت  :أخربت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع وجه
•ش
• امكيث  :توقيف وانتظري قدر اعدة حيضتك.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

ً
أن املستحاضة تعترب نفسها حائضا قدر األيَّام اليت اكن يأتيها فيها احليض ،قبل أن يصيبها ماأصابها من االستحاضة.
َّ
ً
إذا مضت قدر أيَّام اعدتها األصلية ،فإنها تعترب طاهرة من احليض -ولو أن دم االستحاضة معها -فتغتسل من احليض ،فقد أصبحت طاهرة
من احليض.
ً
أن املستحاضة ال جيب عليها الغسل؛ ألن اغتساهلا -ريض اهلل عنها -اكن باجتهاد منها ،ولو اكن واجبا بلينه هلا رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم.-
املستحاضة يلزمها أن تتوضأ للك صالة؛ ألن حدثها دائم ال ينقطع ،ومثلها لك من حدثه دائم اكذلي به سلس بول ،أو خروج ريح مستمر.
أم حبيبة من حرصها -ريض اهلل عنها -ىلع كمال الطهارة للعبادة فإنها تغتسل للك صالة.
سؤال أهل العلم عما يشلك يف أمور ادلين ،حيث إن هذه املرأة شكت إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وسأتله عن كرثة ادلم اذلي يصيبها.
أن الشكوى للمخلوق جائزة برشط عدم كونها ىلع وجه التسخط.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.
تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي  ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب – بريوت1392 ،ه.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
1427ه.
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ً
َ
َْ ُ ً
انْ ُ ْ
رص أخاك ظالما أو مظلوما

ً
رص أخاك ً
احلديث :عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه-مرفواعً« :انْ ُ ْ
مظلوما» فقال رجل :يا رسول اهلل ،أَنْ ُ ُ
رص ُه إذا
ظالما أو
َّ
َْ
َْ ُ
ً
مظلوما ،أرأيت إ ْن اكن ً
فإن ذلك نَ ْ ُ
ظالما كيف أَنْ ُ ُ
رص ُه».
رص ُه؟ قال« :حت ِج ُز ُه -أو تمن ُعه -من الظلم
اكن
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قال انليب صىل اهلل عليه وسلم :انرص أخاك وال ختذهل ظاملا أو مظلوما .فقال رجل :أنرصه إن اكن مظلوما بدفع الظلم عنه؛

فكيف أنرصه إن اكن ظاملا باتلعدي ىلع غريه .فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم :تمنعه من ظلمه لغريه؛ فإن ذلك نرصه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > املجتمع املسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد  -اآلداب.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• انرص أخاك  :أي :ادفع عنه ما يرضه.
• ظاملا  :باتلعدي ىلع الغري.
• مظلوما  :بأن تعدى عليه إنسان يف نفسه أو ماهل أو عرضه.
• حتجزه  :تمنعه.
فوائد احلديث:

 .1وجوب نرصة املظلوم.
 .2األخذ ىلع يد الظالم نرص هل ىلع نفسه وشيطانه.
 .3مرشوعية القيام حبق األخوة اإليمانية.
 .4نقل اإلسالم املفاهيم اجلاهلية من اهلدم إىل ابلناء ،حيث اكن اجلاهليون يتنارصون سواء أكانوا مظلومني أو ظاملني لغريهم ،باالعتداء ال
بالكف واملنع.

املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
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.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
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انطلقت مع أيب ُنو انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ثم إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال أليب« :ابنك
هذا؟» قال :إي ورب الكعبة

ََْ
احلديث :عن أيب ِرمثة -ريض اهلل عنه -قال :انطلقت مع أيب حنو انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ثم إن رسول اهلل -صىل
َ ِّ
ورب الكعبة ،قال« :حقا؟» قال :أشهد به ،قال :فتبسم رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم ،-قال أليب« :ابنك هذا؟» قال :إِي
َ َ ََّ
َْ َ
َْ
َْ
َ
ْ
ت شبَ ِيه يف أيب ،و ِمن ح ِل ِف أ ِيب يلع ،ثم قال« :أما إنه ال جيين عليك ،وال جتين عليه»،
اهلل عليه وسلم -ضاحاك من ثب ِ
َ ُ َ ٌَ
ْ
َ
ازرة ِوزر أخرى} [األنعام.]164 :
وقرأ رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم{ :-وال ت ِزر و ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ََْ
خيرب أبو ِرمثة -ريض اهلل عنه -أنه ذهب مع أبيه إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فسأل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ََْ
األب إن اكن أبو ِرمثة ابنه؟ ،فأكد األب ذلك وحلف عليه ،فتبسم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من هذا اتلرصف،
ً
ً
ُ
جبنايته،
وأخربه بأنه ال يطالب أحد جبناية غريه ،قريبا اكن أو بعيدا ،حىت ُاألب مع ابنه ،واالبن مع أبيه ،فاجلاين يطلب وحده ِ ِ
ْ
ََ َ ُ َ ٌ
ً
از َرة ِو ْز َر أخ َرى} [األنعام ،]164 :واكنت املطابلة جبناية القريب اعدة
وال يطلب جبنايته غريه ،قال اهلل -تعاىل{ :-وال ت ِزر و ِ
ً
جاهلية ،فأبطلها اإلسالم ،وال يقال هنا :قد أمر الشارع بتحمل العاقلة ادلية يف جناية اخلطأ والقسامة؛ ألن ذلك ليس من
حتمل اجلناية بل من باب اتلعاضد واتلنارص فيما بني املسلمني ،وألن األقارب يرثون اجلاين لو مات؛ فيتحملون ادلية عنه لو

أخطأ.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
الفقه وأصوهل > اجلنايات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األيمان  -النسب.
َْ
راوي احلديث :أبو ِرمثة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود
وهو يف بلوغ املرام خمترصا.

معاين املفردات:

ً
شاهدا بأنه ابين من صليب.
• أشهد به  :بصيغة املتلكم ،وهو إقرار أنه ابنه ،بمعىن أقر بأنه ابين ،وروي بهمزة وصل وفتح اهلاء أي :كن
َّ
اجلناية :اذلنب ،أو ما يفعله اإلنسان مما يوجب العقاب ،أو القصاص ،ومعناه :أن اإلنسان ال يطالب جبناية
• ال جيين عليك ،وال جتين عليه ِ :
غريه.
• وال تزر وازرة وزر أخرى  :ال حيمل من خطيئة أحد ىلع أحد.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ال يطالب أحد جبناية غريه ،قريبًا اكن أو ً
بعيدا ،حىت األب مع ابنه.
عدل اإلسالم ،وعظم حكمته يف أن لك أحد يتحمل ذنبه.
حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع معرفة أحوال أصحابه لسؤاهل :من هذا؟
من استلحق ابنًا هل فهو يلحقه والحيلف ابلينة به برشط أن ال ينازع فيه ،وإماكن كونه منه.
صحة إطالق الشهادة ىلع اإلقرار.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
السنن الصغرى ،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.
سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين-انلارش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية-الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش،انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت،الطبعة :اثلانية
  1405ـه1985 -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 ،
تفسري القرآن العظيم ،إسماعيل بن عمر بن كثري ،املحقق :سايم بن حممد السالمة ،انلارش :دار طيبة للنرش واتلوزيع ،الطبعة :اثلانية  1420ـه1999 -
م.
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.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
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انكرست إحدى زندي فسألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأمرين أن أمسح ىلع اجلبائر

َ
َْ
ُ
فسألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه
احلديث :عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال :انكرست إحدى َزند َّي
َ ْ
وسلم -فأمرين أن أمسح ىلع اجلَبَائِ ِر.
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث يرس اإلسالم يف حكم اجلبائر حال الوضوء كيف يفعل بها لعدم املقدرة ىلع غسل العضو املجرب ،فأمر انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -باملسح عليها وأن ذلك جيزئ عن غسله.
ً
واحلديث وإن اكن ضعيفا فإن معناه صحيح وقد وردت آثار عن الصحابة بمعناه ،وال مانع من ذكره لالعتضاد واالستشهاد.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > املسح ىلع اخلفني وحنوهما
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن ماجه.
مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه.

معاين املفردات:
ْ
• َزن َد َّي  :تثنية زند وهو عظم الساعد.
َ َ َْ
• اجلبائِ ِر  :مجع جبرية ويه ما جيرب به العظم املكسور من أعواد تشد عليه أو خرقة تلف عليه ،ويدخل يف ذلك الوسائل الطبية اكجلبس ىلع
الكسور واللزقات ىلع أجزاء من ابلدن أو ىلع اجلروح وحنو ذلك.

فوائد احلديث:

 .1مرشوعية املسح ىلع اجلبرية وبيان سماحة اإلسالم.
 .2املسح ىلع اجلبرية خيالف املسح ىلع اخلفني وىلع العمامة ببعض األحاكم منها /1 :يمسح ىلع اجلبرية باحلدثني األكرب واألصغر ،خبالف اخلفني
َّ
أن مسح اجلبرية يمتد َّ
حىت يربأ اجلرح أو الكرس ،خبالف اخلف وحنوه :فاملسح يوم ويللة للمقيم،
والعمامة واخلمار فيف األصغر فقط/2 .
ِّ
َّ
َّ
وثالثة أيَّام ويلايلها للمسافر /3 .أنه يمسح ىلع اجلبرية لكها ،خبالف اخلف والعمامة واخلمار :فعىل أعاله /4 .الصحيح من قويل العلماء :أنه
ال يشرتط يف اجلبرية ربطها ىلع طهارة ،خبالف اخلف والعمامة واخلمار.
 .3سؤال أهل العلم عما يشلك يف أمور ادلين.

املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه :البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب.
توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.
تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه.
رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
ضعيف سنن ابن ماجه ،األبلاين ،مكتبة املعارف الرياض الطبعة األوىل1417ه.
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َ َ ٌَ
ُ
َ ْ ََ َ ً ََْ َُ
َ ََْ َ
إِذا أنفق الرجل ىلع أهلِ ِه نفقة حيت ِسبها فيه هل صدقة

ً
َ ٌَ
ُ
ََْ
ًَََ ََْ
احلديث :عن أيب مسعود ابلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا أنف َق الرجل ىلع أهله نفقة حيت ِسبُ َها فيه هل َصدقة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إذا أنفق الرجل ىلع أهله اذلين تلزمه نفقتهم كزوجه وودله ،وغريهم كذلك ،وهو يتقرب بذلك إىل اهلل -تعاىل -وحيتسب عنده
ُ
أجر ما ينفق فإنه جيزى بهذه انلفقة كأجر الصدقة ىلع الفقراء وحنوهم من وجوه الرب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإلخالص (باب إنما األعمال بانليات).
راوي احلديث :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• حيتسبها  :يطلب بها األجر من اهلل -تعاىل.-
ُْ َ
ْ
• صدقة  :الصدقةَ :ما يعطى ىلع َوجه الق ْرَب هلل -تعاىل.-
فوائد احلديث:

 .1حصول األجر واثلواب باإلنفاق ىلع األهل.
 .2املؤمن يبتيغ يف عمله وجه اهلل وما عنده من األجر واثلواب.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،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. نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة1407-ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل .1418ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنرشواتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)6460( :

320

َ َ َ
َّ َ َ ْ َ ُ
َ َ َ ْ
ير من ال خالق هل
إِنما يلبس احل ِر

احلديث :عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم":-ال تلبسوا احلرير فإن من
لبسه يف ادلنيا لم يلبسه يف اآلخرة".
َ َ َ
ويف رواية« :إ َّن َما يَلْبَ ُس احلَر َ
ير َم ْن ال خالق هل».
ِ
ِ
َ َ َ
َ
ْ
ويف رواية للبخاري« :من ال خالق هل يف اآلخر ِة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن احلرير ال يلبسه من الرجال إال من ال حظ هل وال نصيب هل يف اآلخرة ،وهذا فيه وعيد
شديد ،ألن احلرير من بلاس النساء ومن بلاس أهل اجلنة ،وال يلبسه يف ادلنيا إال أهل الكرب والعجب واخليالء وهلذا نىه
عن لبسه عليه الصالة والسالم ،وانليه خمتص باحلرير الطبييع ،لكن ينبيغ لإلنسان أال يلبس حىت احلرير الصنايع ملا فيه
ً
حمرما ،كما أفتت بإباحته اللجنة ادلائمة.
من امليوعة ،وليس

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللباس والزينة
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه جبميع روايتيه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• خالق  :نصيب.
فوائد احلديث:

 .1لبس احلرير من كبائر اذلنوب؛ ألن فيه الوعيد يف اآلخرة ،ولك ذنب فيه وعيد اآلخرة فهو كبرية من كبائر اذلنوب عند أهل العلم.
 .2من خالف انليه ولبس احلرير يف ادلنيا فإنه يعاقب بدخول انلار؛ إن لم يتب ويستغفر.
 .3لبس احلرير من صفات املرتفني اذلين ال نصيب هلم يف اآلخرة؛ ألنهم استوفوا طيباتهم يف حياتهم ادلنيا.

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 األوىل1418 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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َ
ُ ْ
َّ َ
إنَّ ُه اكن يُ َص ِّيل وهو ُم ْسب ٌل إ َز َ
اره ،وإِن اهلل ال يقبل صالة رجل مسبِل
ِ ِ
ِ

ُ
ٌ
ً ََْ َ
ُ ْ ٌ َ َُ
هلل -صىل اهلل عليه
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع :بينما رجل يصيل مس ِبل إِزاره ،قال هل رسول ا ِ
ْ َ ْ َ َ َّ ْ
ْ َ ْ َ َ َّ ْ
َ َ َ َّ َ
َ
ٌ
َ َُ
َ
َ
هلل ،ما لك أ َم ْرته أن يتوضأ
وسلم« :-اذهب فتوضأ» فذهب فتوضأ ،ثم جاء ،فقال« :اذهب فتوضأ» فقال هل رجل :يا رسول ا ِ
َ َ
ُ
َ
ك َّ
ار ُهَ َّ ،
ت عنه؟ قال« :إنَّ ُه اكن يُ َص ِّيل وهو ُم ْسب ٌل إ َز َ
رجل ُم ْس ِب ٍل».
ثم س
ِ ِ
ِ
ِ
وإن اهلل ال يقبل صالة ٍ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رأى رجال مسبال ثوبه يصيل ،فقال هل انليب -صىل اهلل عليه
وسلم" :-اذهب فتوضأ" فذهب فتوضأ ،ثم رجع فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-اذهب فتوضأ" ،ثم سأل رجل انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول ا هلل مالك أمرته أن يتوضأ؟ قال" :إنه يصيل وهو مسبل إزاره ،وإن اهلل ال يقبل صالة

مسبل".

وهذا نص رصيح يف أن اهلل ال يقبل صالة املسبل؛ يعين صالته فاسدة ويلزم بإاعدتها؛ ولكن هذا فيه نظر؛ فإن احلديث

ضعيف ال يصح عن انليب -صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم ،والصحيح من أقوال العلماء :أن صالة املسبل صحيحة ولكنه آثم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > مبطالت الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• مسبل إزاره  :إسبال اإلزار :إرخاؤه وإرساهل إىل أسفل الكعبني.
• إزاره  :اإلزار :ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن.
فوائد احلديث:

 .1وجوب تغيري املنكر.
 .2ما يعتقد العامة أنه ال قيمة هل يكون يف مزيان الرشع عظيم ،وهذا من باب عدم احتقار عمل من األعمال.
 .3بعض العبادات مبنية ىلع بعض ،مثاهل غري احلديث املذكور :إذا فسد الوضوء بطلت الصالة.

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 ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،ط ،4.بريوت1428 ،ه.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
مشاكة املصابيح للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1985 ،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 ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ً
ً
ً
جوارا ،وإن سبق أحدهما فأجب اذلي سبق
إذا اجتمع ادلاعيان فأجب أقربهما بابا ،فإن أقربهما بابا أقربهما

ْ
احلديث :عن رجل من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا اجتَ َم َع
ََ
َّ
َّ َ َ َ ْ
ارا ،وإن َس َب َق ُ
فإن أقْ َ
ب أَقْ َر َبهما بابً
ربهما بابًا أقْ ُ
ربهما ج َو ً
ب اذلي َس َب َق».
ج
أ
ف
هما
أحد
ا،
ادلا ِعيان فأ ِج
ِ
ِ ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

يدل احلديث ىلع أن اإلنسان إذا داعه رجالن من جريانه ،ولم يمكن اجلمع بينهما -كأن يكون وقت الويلمتني واحدا،-
ً
فإنه جييب األسبق منهما بادلعوة ولو اكن بعيدا؛ ألن هل فضل السبق بادلعوة ،وألن إجابته وجبت حني داعه ،فإن دعياه يف
ً
جوارا ،زاد بعض العلماء :فإن استويا
وقت واحد بأن لم يسبق أحدهما اآلخر ،فإنه جييب أقربهما بابًا؛ ألن أقربهما بابًا أقربهما
ً
يف القرب أجاب أكرثهما ً
وصالحا ،فإن استويا أقرع بينهما.
علما ودينًا

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الصلح وأحاكم اجلوار
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > ويلمة العرس
راوي احلديث :رجل من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• إذا اجتمع ادلاعيان  :أي إىل الطعام.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

ُّ
اتلقر َب إىل اهلل -تعاىل -بذلك؛
األفضل ملن يقوم بإجابة ادلعوة ،ويقوم بزيارة من هل حق عليه ،أو عيادته يف مرضه ،وحنو ذلك أن ينوي مع ذلك
يلحصل هل اخلري الكبري ،واألجر اجلزيل.
َّ
مرشوعية إقامة الويلمة يف الزواج ،وأنها من السنة.
مرشوعية إجابة ادلعوة ملن ديع إىل ويلمة.
َّ
َّ
َ ْ
َّ
ً
اعيني ،أو ادلا ِعني؛ ألن هل فضل السبق بادلعوة ،فإن اكنا يف ادلعوة سواء ،قدم أقربهما بابا من باب املدعو ،ألن
مرشوعية إجابة السابق من ادل
ِ
هل مزية قرب اجلوار.
َّ
بيان حق اجلار ىلع جاره ،وأن حقه كبري ،واألحاديث يف ذلك كثرية.
َّ
ً
فإن هلا ً
كبريا ،يف صفاء القلوب ،وجلب املحبة،
تأثريا
من احلقوق اليت بني األقارب ،واجلريان ،واألصدقاء إجابة ادلعوات ،وتبادل الزيارات؛
وتوثيق الصلة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :أيب داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية
  1405ـه1985 -م.
نيل األوطار ،تأيلف :حممد بن يلع بن حممد الشواكين ايلمين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـه 1431 -ه.
َ
ّ
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.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
رش ُح اجلَامع َّ
حممد إسحاق َّ
الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،املعروف باألمري ،املحقق :دَّ .
نوير َ ْ
َّ
اتل ُ
حممد إبراهيم ،مكتبة دار
ِ
ِ ِ
السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
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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ُ
َ
إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل املسجد فال يمنعها

َ َ
ْ ََ َ َ ُ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهماَ -عن َّ
انل ِّ
يب  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال« :إذا استَأذنت أ َحدكم
ِ
عها ،قال :فقال بالل بن عبد اهلل :واهلل َنلَمنَ ُع ُه َّن ،قال :فَأَقبَ َل عليه عبد اهلل ،فَ َس َّب ُه َس ًّبا َسيّئاً،
امرأَتُه إىل املسجد فَال يَمنَ َ
َ
ِ
ِ
ُ
َ َ
ما َسمعتُه َس َّب ُه ِمثلَ ُه َق ُّط ،وقال :أ ُ
خربك عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وتقول :واهلل َنلمن ُع ُه َّن؟».
ِ
ِ
َ َ
َ
ُ
َ
اجد اهلل.»...
ويف لفظ« :ال تمنعوا إِماء اهلل مس ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َروى ابن عمر-ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال :إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل املسجد فال يمنعها؛
ئلال حيرمها فضيلة اجلماعة يف املسجد ،وفيه بيان حكم خروج املرأة إىل املسجد للصالة ،وأنه جائز،

واكن أحد أبناء عبد اهلل بن عمر حارضا حني حدث بهذا احلديث ،واكن قد رأى الزمان قد تغري عن زمن انليب -صىل اهلل
عليه وسلمُّ -
ِّ
املرشع:-
بتوسع النساء يف الزينة ،فحملته الغرية ىلع صون النساء ،ىلع أن قال -من غري قصد االعرتاض ىلع
َ
َّ
واهلل نلمنعهن ،فف ِهم أبُوه من الكمه أنه يعرتض -برده هذا -ىلع سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فحمله الغضب هلل ورسوهل،
ً
سبه ًّ
ىلع أن َّ
شديدا .وقال :أخربك عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وتقول :واهلل نلمنعهن؟
سبا

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السنة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليها.
الرواية اثلانية :متفق عليها.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ْ ََ
استَ َأذنت  :طلبت اإلذن والسماح.
•
َْ ُُ
• امرأته  :زوجته ،ويدخل يف ذلك :لك امرأة هل عليها والية.
َ
سج ِد  :اخلروج إيله للصالة وحنوها.
•
إىل الم َ ِ
َّ
ََََْ
َ ْ َّ
َ
• فأقبل علي ِه عبد اَّلل  :اجته إيله يلقابله بالالكم.
• فَ َس َّب ُه َّ :
سب بالال ،أي :شتمه واعبه.
ً
ً
ً
شديدا يسوء من ُو ِّجه إيله.
• َسبّا َسيِّئا :
َ
• ُق ُّط  :ما سمعته سبه مثله فيما مىض من الزمان.
ْ
ِّ
• أخ ُ
رب َك  :أحدثك والغرض منها ومما بعدها :اإلنكار.
ِ
• إِ َماء اهلل  :مملواكته.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

استحباب اإلذن للمرأة بالصالة يف املسجد إذا طلبت ذلك ،مع عدم الزينة واألمن من الفتنة ،كما َّ
صحت بذلك األحاديث.
جواز منع الرجل للمرأة من اخلروج لغري املسجد.
َّ
ِشدة اإلنكار ىلع من اعرتض ىلع سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
َّ
َّ
وشدة تعظيمه للنيب -صىل اهلل عليه وسلم.-
غرية عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -ىلع السنةِ ،
تأديب الرجل ابنه وإن اكن كبريا.
تأديب العالم املتعلم إذا تكلم بما ال ينبيغ.
ينبيغ ملن أراد أن يوجه الكم الشارع إىل معىن يراه ،أن يكون ذلك بأدب واحرتام ،وحسن توجيه.
ثبوت والية الرجل ىلع املرأة وراعيته هلا.
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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 ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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إذا استهل املولود ورث

ْ َ َ َّ َ ُ ُ َ
الم ْولود َو ِرث».
احلديث :عن جابر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا استهل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع أنه إذا استهل املولود أي إذا بكى عند والدته أو عطس أو صاح وحنو ذلك ،وهو كناية عن والدته ًّ
حيا،

فإنه يستحق املرياث بذلك ،تلحقق حياته ،وهذا هو رشط املرياث بالنسبة للوراث ،واحلديث ديلل ىلع أنه إذا استهل السقط

ثبت هل حكم غريه يف أنه يرث ،ويقاس عليه سائر األحاكم من الغسل واتلكفني والصالة عليه ،ويلزم من قتله القود أو

ادلية.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الفرائض > رشوط اإلرث
الفقه وأصوهل > الفرائض > مرياث احلمل
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• استهل املولود  :استهل الصيب :رفع صوته بابلاكء ،وصاح عند الوالدة ،واالستهالل :هو رفع الصوت.
• ورث  :بفتح الواو وكرس الراء ،اإلرث لغة :ابلقاء ،فالوارث هو ابلايق .ورشاع :حق يثبت ملستحق بعد موت من اكن هل ذلك؛ لقرابة بينهما ،أو
حنوها.

فوائد احلديث:

 .1احلمل إذا ودل ال يرث إال برشطني :األول :حتقق وجوده يف الرحم حني موت مورثه ،ولو نطفة .اثلاين :انفصاهل حيا حياة مستقرة ،واحلياة املستقرة
يه املشار إيلها بهذا احلديث ،من وجود أمارة من أمارات احلياة ،اليت منها رفع صوت أو رضاع أو طول تنفس أو طول حركة أو عطاس ،مما
يدل ىلع وجود احلياة املستقرة ،وهذا مذهب األئمة اثلالثة :أيب حنيفة والشافيع وأمحد.
 .2إذا فقد هذان الرشطان ،بأن لم يتحقق وجوده حني موت مورثه ،أو حتقق وجوده ،ولكنه مات قبل الوالدة ،أو ودل حبياة غري مستقرة ،وإنما بنفس
ضعيف ،أو اختالج وحنوه ،فهذا ال يرث؛ ألنه يف عداد األموات.
ً
 .3احلديث ديلل ىلع مرياث احلمل برشط أن يودل حيا.
 .4شمول الرشيعة اإلسالمية حىت فيما يقدر من األمور ،ألن حياة اجلنني ليست مضمونة بل يه مقدرة.

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
 سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة :اثلانية 1395 ،ه. سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايباحلليب.
 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. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل.1427
 سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين - ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ. سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها  /حممد نارص ادلين األبلاين  -مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض -الطبعة :األوىل،املكتبة املعارف.
 مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية ،سنة النرش 2001 - 1422 :ط .1 -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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إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنرث ثالثا ،فإن الشيطان يبيت ىلع خيشومه

ْ َ َ
يقظ ُ
أحدكم من
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا است
َ ُ
منامه فتوضأَ فليَ
ْ
ستنرث ثالثا ،فإن الشيطان يبيت ىلع خيشومه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو هريرة أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ" :أي :أراد الوضوء.

"فليستنرث" :أي :يلغسل داخل أنفه " ثالثا " ،وجاء اتلعليل انلبوي هلذا االستنثار للقائم من نوم يلله؛ بقوهل" :فإن الشيطان"

الفاء للسببية "يبيت ىلع خيشومه" :يعين :أن الشيطان إذا لم يمكنه الوسوسة عند انلوم لزوال اإلحساس يبيت ىلع أقَص
أنفه؛ يلليق يف دماغه الرؤيا الفاسدة ،ويمنعه عن الرؤيا الصاحلة ،ألن حمله ادلماغ فأمر -صىل اهلل عليه وسلم -أن يغسلوا

داخل أنوفهم إلزالة لوث الشيطان ونتنه منها ،وبيتوتة الشيطان حقيقية ،فإن األنف أحد املنافذ إىل القلب وليس عليه وال
ىلع األذنني غلق ،ويف احلديث :إن الشيطان ال يفتح الغلق وجاء األمر بكظم الفم يف اتلثاؤب من أجل عدم دخول الشيطان

يف الفم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• فليستنرث  :يلخرج من أنفه املاء اذلي استنشقه ،والالم لألمر.
ً
ً
• ثالثا  :أي يكون االستنثار ثالثا.
• يبيت  :يمكث بالليل نام أو لم ينم.
• الشيطان  :الشيطان :واحد الشياطني ،من خملوقات اهلل رشير مفسد ،وهم اعلم غييب ،اهلل أعلم بكيفية خلقهم ،وهم من ذرية إبليس
َّ
خملوقون من نار ،وقد جعل اهلل هلم القدرة ىلع اتلكيف والتشلك؛ حلكمة أرادها -جل وعال.-
• خيشومه  :هو أىلع األنف من داخله.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

ً

ً
يرشع االستنثار عند االستيقاظ من انلوم وإن لم يصادف وضوءا ،إما ملرض أو لكونه اعدما املاء ،ولكن عنده ما يستنرث به ،فإن لم يتيرس
ذلك كىف استنثاره يف الوضوء ،فإنه حاصل به فعل املرشوع.
االستنثار فرع عن االستنشاق.
ً
تقييده بنوم الليل ،أخذا من لفظ "يبيت"؛ فإن ابليتوته ال تكون إال من نوم الليل ،وألنه مظنة الطول واالستغراق.
يف احلديث ديلل ىلع مالبسة الشيطان لإلنسان وهو ال يشعر بذلك.
االحرتاس من الشيطان؛ فإنه يريد الولوج إىل ابن آدم مع لك طريق ،وهو جيري منه جمرى ادلم.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.
ُسبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث.
تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه.
رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
َّ
منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427 ،ه
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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ْ
ْ َ َّ ْ َ ُّ َ َ ْ ُ
احل ِّر من َف ْيح َج َه َّنمَ
َ
إذا اشتد احلر فأب ِردوا بالصالة ،فإن شدة
ِ

ُ َ
ُ
احلديث :عن عبد اهلل بن ع َم َر وأيب ه َر ْي َرة وأيب ذر -ريض اهلل عنهم -عن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -أنه قال« :إذا
ْ
َّ
َْ
ْ َّ ْ َ َ ُ
اشتَد احل َ ُّر فأبْ ِردوا بالصالة .فإن شدة احلَ ِّر من في ِح َج َهن َم».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن تؤخر صالة الظهر عند اشتداد احلر -اذلي هو من تنفس ووهج جهنم -إىل وقت الربد
ئلال يشغله احلر والغم عن اخلشوع.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ايلوم اآلخر.
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه عن أيب هريرة وأيب ذر -ريض اهلل عنهما ،-ورواه ابلخاري عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين َاملفردات:
ُ
• أب ْ ِردوا  :يقال "أبرد " إذا دخل يف وقت الربد.
َ
َّ
• من فيْ ِح َج َهن َم  :انتشار حرها وغليانها وتنفسها.
ْ
• احل َ ّر  :وهج الشمس يف أيام القيظ.
• الصالة  :أي صالة الظهر.

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

استحباب تأخري صالة الظهر يف شدة احلر إىل أن يربد الوقت ،وتنكرس احلرارة ،وقدر اإلبراد ظهور الظل للجدران وحنو ذلك.
ِّ
أن احلكمة يف ذلك هو طلب راحة املصيل ،يلكون أحرض لقلبه وأبعد هل عن القلق.
أن احلكم يدور مع علته ،فمىت وجد احلر يف بدل ،وجدت فضيلة اتلأخري ،وأما ابلالد ابلاردة -فلفقدها هذه العلة -ال يستحب تأخري الصالة
فيها.
ً
ظاهر احلديث ،واملفهوم من احلكمة يف هذا اتلأخري ،أن احلكم اعم يف حق من يؤدي الصالة مجاعة ِيف املسجد ،ومن يؤديها منفردا يف ابليت،
ألنهم يشرتكون يف حصول القلق من احلر.
ُ ْ
أنه يرشع للمصيل أن يؤدي الصالة بعيدا عن لك شاغل عنها ومل ٍه فيها.
مرااعة تكميل العبادة أوىل من مرااعة أول الوقت.
ْ
يُرس الرشيعة اإلسالمية وسهوتلها.
انلار موجودة اآلن.
ُح ْسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يقرن احلكم ببيان حكمته  :يلطمنئ القلب ويعلم سمو الرشيعة.

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 الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.
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ْ ُ َْ
ُ
َْ
إذا انقطع ِشسع نعل أحدكم فال يم ِش يف األخرى حىت يصلِحها

َْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إذا انقطع ِش ْس ُع نعل
َ ْ
أحدكم ،فال يم ِش يف األخرى حىت يُص ِلحها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املسلم إذا انقطع نعله ولم يمكنه املِش فيه ،فال يمِش يف نعل واحدة ،بل عليه أن يصلح
ً
حافيا ،وسبب ذلك ما فيه من التشبه بالشيطان ،كما يف أحاديث أخرى.
ما فسد أو خيلع األخرى ويمِش

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللباس والزينة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
َّ
الش ْس ُع َّ :
السري اذلي يُمسك َّ
انلعل بالق َدم ،ويكون ىلع ظهرها.
•

فوائد احلديث:

 .1كراهة املِش بنعل واحدة ،فإما أن ينتعلهما مجيعا أو خيلعهما مجيعا.
ُ
الكم دون األخرى؛ إذ األصل العدل بني اجلوارح فأعط لك ذي ٍّ
حق حقه.
 .2قد يدخل يف هذا لك بلاس شفع اكخلفني وإخراج ايلد الواحدة من
ِ

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل،دارابن 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. -املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،حيىي بن رشف انلووي -دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية1392 ،ه.
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َ َ َّ
ََْ َ
َ
َ
ُ َ
ُ َ
إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صىل ركعتني مجيعا ،كتِبا يف اذلاك ِرين واذلاك ِرات

َ َّ
َ
احلديث :عن أيب هريرة وأيب سعيد -ريض اهلل عنهما -مرفواعً« :إذا أَ ْي َق َظ َّ
الر ُجل أهله من الليل ف َصليا أو صىل ركعتني
ُ
َ
َ
مجيعا ،ك ِتبَا يف اذلا ِكرين واذلا ِكرات».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َّ
ُ
َْ
معىن احلديث :إذا قام َّ
الر ُجل من الليل وأيقظ أهله للصالة وصليا مجيعا أو ىلع انفراد ،ك ِتبا يف اذلاكرين اهلل واذلاكرات.
ويدخل يف هذا الفضل :الرجل مع حمارمه من النساء ،واملرأة مع حمارمها من الرجال ،فكون الرجل يُوقظ زوجته ُ
ويوقظ بناته،
أو ابلنت تُوقظ أمها أو أباها ،لك ذلك داخل يف فضل من أيَقظ ً
نائما من أقاربه لصالة الليل.
ُ
ْ
ُ
وخص الرجل باإليقاظ؛ ألن األغلب أن الرجال أحرص ىلع الطااعت وإال فلو أيَقظته املرأة لاكن األمر ىلع ما ذكر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو دواد والنسايئ وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ال توجد -- :
فوائد احلديث:

ْ
 .1فضيلة أمر الرجل أهله ،من زوج وغريها بانلوافل واتلطواعت.
ِّ
 .2ينبيغ َّ
للر ُجل أن يُ َريب أهله ىلع الطااعت.
َ َّ
 .3فضل من صىل مع أهله قيام الليل وأنه من اذلاكرين واذلاكرات؛ اذلين أعد اهلل هلم مغفرة وأجرا عظيما.
 .4جواز صالة الليل مجاعة يف بعض األحيان.

املصادر واملراجع:

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
ْ
ِّ
الس َِجستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
َ
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث
سنن ابن ماجة ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية.
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة :اخلامسة.
السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه
رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
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ُ
َ
َ
إذا أقِيمت الصالة وحرض العشاء فابدأوا بالعشاء

َّ َ َ َ َ َ َ
احلديث :عن اعئشة وعبد اهلل بن عمر وأنس بن مالك -ريض اهلل عنهم -مرفواعً« :إ َذا أُق َ
العشاء،
يمت الصالة ،وحرض
ِ ِ
َ َ
َ َْ ُ
العشاء».
فابدءوا بِ
درجة احلديث :صحيحة.

املعىن اإلمجايل:

إذا أقيمت الصالة ،والطعام أو الرشاب حارض ،فينبيغ ابلداءة باألكل والرشب حىت تنكرس نهمة املصيل ،وال يتعلق ذهنه به،
ويقبل ىلع الصالة ،ورشط ذلك عدم ضيق وقت الصالة ،ووجود احلاجة واتلعلق بالطعام ،وهذا يؤكد كمال الرشيعة ومرااعتها

حلقوق انلفس مع اليرس والسماحة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
َعبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
َ
أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث اعئشة ريض اهلل عنها :متفق عليه
حديث ابن عمر ريض اهلل عنهما :متفق عليه
حديث أنس ريض اهلل عنه :متفق عليه
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

املفردات:
معاين َ ُ
ُ
َ
• إذا أ ِقيمت  :نو ِدي هلا باإلقامة ،واملراد :الصالة ،اليت يريد أن يصليها.
• َّ
الصالة  :الصالة يف اللغة :ادلاعءويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.
ْ
ُ
ْ
َ َ َ َ َ َ ُ ِّ
اء  :قدم يلُؤلك.
• وحرض العش

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تقديم حضور القلب يف الصالة ىلع فضيلة أول الوقت.
الطعام والرشاب إذا حرضا وقت الصالة ،قدما عليها مالم يضق وقتها فتقدم ىلع أية حال.
الرت ُّخص برتك اجلماعة؛ ألجل االنشغال بالطعام احلارض ،إنما هو َّ
ََ
مقيد باحلاجة إىل الطعام ،وهذا اذلي تؤكده مقاصد الرشيعة يف باب الصالة.
حضور الطعام للمحتاج إيله عذر يف ترك اجلماعة ،ىلع أن ال جيعل وقت الطعام هو وقت الصالة دائما واعدة مستمرة.
اخلشوع وترك الشواغل مطلوب يف الصالة؛ يلحرض القلب للمناجاة.
سهولة الرشيعة اإلسالمية.

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 ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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إذا أىت أحدكم الصالة واإلمام ىلع حال ،فليصنع كما يصنع اإلمام

َ
مرفواع« :إذا أىت ُ
ً
ُ
واإلمام ىلع حال،
أحدكم الصالة
احلديث :عن يلع بن أيب طالب ،ومعاذ بن جبل -ريض اهلل عنهما-
ْ
ْ
ُ
اإلمام».
فليصنع كما يصنع

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إذا أىت أحدكم الصالة واإلمام ىلع حال من قيام أو ركوع أو سجود أو قعود ،فليوافق اإلمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع

أو غري ذلك ،وال ينتظر حىت يقوم اإلمام كما يفعله العوام.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
.1

مرشوعية دخول الالحق مع اإلمام يف أي جزء من أجزاء الصالة أدركه ،من غري فرق بني الركوع والسجود والقعود.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
نيل األوطار ،حممد بن يلع الشواكين ايلمين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار احلديث ،مرص ،الطبعة األوىل 1413 ،ـه1993 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة1408 ،ه.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
 1435ـه2014 -م.
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إذا أىت أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا

َ ْ َّ ْ
ً
ْ
ََ َ ُ ُ
كم أهله ثم َ
أراد أن يَعود فليَتَ َوضأ بينهما
احلديث :عن أيب سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا أىت أحد
ُ
وض ً
وءا».
ْ
ََْ
ويف رواية احلاكم« :فإنه أنش ُط لِل َع ْود».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ََ َ ُ
احلديث س َ
أح ُدكم أهله
يق بليان اهلدي انلبوي فيمن أراد تكرار مجاع أهله ،حيث يقول عليه الصالة والسالم" :إذا أىت
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
اود اجلماع مرة ثانية وثاثلة.
ثم أراد أن يعود" أي :إذا جامع الرجل أهله ،ثم ر ِغب أن ي ْع ِ
ْ
واإلرشاد انلبوي تمثل يف قوهل عليه الصالة والسالم" :فَليَتَ َو َّضأ بينهما ُ
وض ً
وءا" أي :بعد اجلماع األول وقبل اثلاين .واملراد
َ
ً
مرصحا به عند ابن خزيمة
بالوضوء هنا :الوضوء للصالة؛ ألن الوضوء إذا أطلق فاألصل محله ىلع الوضوء الرشيع ،وقد جاء
َّ
فتوضأ ُ
وضوءك للصالة" ،وهذا الوضوء مستحب.
وابليهيق ،وفيه" :

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :عرشة النساء.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم ،والرواية اثلانية عند احلاكم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• لِلْ َع ْو ِد  :من ُّ
الرجوع ،واملراد به هناَ :اعد إىل إتيان امرأته.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

فيه استعمال الكناية يف األلفاظ اليت ي ُ ْستَ َ
حيا منها؛ حيث عرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ب"اإلتيان" عن اجلماع.
استحباب الوضوء ملن اراد أن يُعاود اجلماع َّ
مرة أخرى.
ِ
َ
سواء اكنت اليت يُريد َ
عموم احلديث يُفيد استحباب الوضوء عند َ
ٌ
إرادة اجلماع َّ
العود إيلها يه املوطوءة ،أو الزوجة األخرى ملن عنده
مرة ثانية،
ِ
أكرث من واحدة.
ُ
َّ َ
أنش ُط َ
َ
للعود".
أشارت إيله زيادة احلاكم" :فإنه
احلكمة من الوضوء أو الغسل قبل معاودة اجلماع مرة ثانية ما
تعليل األحاكم الرشعية بعلل تعود إىل مصلحة بدن اإلنسان ،وأن مالحظتها بفعل الطاعة ال يؤثر.
َ
ً
ُ
فيه أن الرشيعة اإلسالمية شا ِملة ملا يتعلق باألديان وما يتعلق باألبدان؛ ألن الوضوء عبادة ،وهذا فيه مصلحة يف األديان ،هو أيضا منشط
لإلنسان ،وهو مصلحة لألب ْ َدان.
َ َّ
فيه أن الزوجة تسىم أهال ،وهذا ٌ
أمر ُمستفيض دل عليه الكتاب والسنة.
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املصادر واملراجع:

زاد املعاد يف هدي خري العباد ،تأيلف :حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت،
الطبعة :السابعة والعرشون  1415 ،ـه1994/م
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
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.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة  :األوىل  1427 ،ـ .1431
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.
صحيح وضعيف سنن أيب داود ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،مصدر الكتاب :برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية -املجاين -من إنتاج مركز نور
اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية.
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه.
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  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.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
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إذا أتيتم الغائط ،فال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول ،وال تستدبروها ،ولكن رشقوا أو غربوا

ً
َ َ َ َ ُ
َ َ
ََ ُ َ
قبلوا ال ِقبلة بِغائِط وال بَول ،وال
ست
ت
ال
ف
ط،
ئ
ا
الغ
م
يت
ت
أ
"إذا
:
احلديث :عن أيب أيوب االنصاري -ريض اهلل عنه -مرفواع
ِ
ِ
َ
َ ِّ ُ
َ ْ َ
رشقوا أو غ ِّر ُبوا".
ت ْستَد ِب ُروها ،ولكن
ُ َ َ َ َّ
َ
َ َ َ َّ
ََ َ َ َ
الكعبَةَ ،فنَ َ
نح ِرف َعنها ،ونستَغ ِفر اهلل عز وجل» .
احيض قد بنِيت حنو
قال أبو أيوب« :فق ِدمنا الشام ،فوجدنا م َر ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يرشد انليب صىل اهلل عليه وسلم إىل يشء من آداب قضاء احلاجة بأن ال يستقبلوا القبلة ،وىه الكعبة املرشفة ،وال يستدبروها
َ
حال قضاء احلاجة؛ ألنها قبلة الصالة ،وموضع اتلكريم واتلقديس ،وعليهم أن ينحرفوا عنها ِقبَل املرشق أو املغرب إذا اكن
الترشيق أو اتلغريب ليس َّ
موجها إيلها ،كقبلة أهل املدينة.
وملا اكن الصحابة ريض اهلل عنهم أرسع انلاس قبوال ألمر انليب صىل اهلل عليه وسلم  ،اذلي هو احلق ،ذكر أبو أيوب ريض اهلل

عنه أنهم ملا قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها املراحيض املعدة لقضاء احلاجة ،قد بنيت متجهة إىل الكعبة ،فاكنوا ينحرفون

عن القبلة ،ويستغفرون توراع واحتياطا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :أبو أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
َ
• الغائِط  :املاكن املنخفض من األرض ،واكنوا يقصدونه لقضاء احلاجة ،فكنوا به عن احلدث نفسه.
• بغائط  :اخلارج املستقذر من ُ
ادلبُر.
َ
• ال ت ْستَدبِ ُروها  :ال تولوها ظهوركم.
َ
َ ِّ ُ
رشقوا أو غ ِّر ُبوا  :اجتهوا حنو املرشق أو املغرب.
• ولكن
َّ
ََ
• فق ِدمنا الشام  :قدمنا إيلها بعد فتحها.
َ
احيض  :مجع مرحاض وهو موضع قضاء احلاجة واتلخيل.
• والم َر ِ
• حنو الكعبة  :جهة الكعبة.
• فنَ َ
نح ِرف عنها  :نميل عن جهة املراحيض اليت يه حنو الكعبة.
• نستغفر اهلل  :نطلب منه املغفرة ،ويه :سرت اذلنوب واتلجاوز عنها.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

انليه عن استقبال القبلة واستدبارها ،حال قضاء احلاجة.
األمر باالحنراف عن القبلة يف تلك احلال.
أوامر الرشع ونواهيه تكون اعمة جلميع األمة ،وهذا هو األصل ،وقد تكون خاصة بلعض األمة ،ومنها هذا األمر فإن قوهل" :ولكن رشقوا
أو غربوا" هو أمر بالنسبة ألهل املدينة ومن هو يف جهتهم ،ممن إذا رشقوا أو غربوا ال يستقبلون القبلة.
احلكمة يف ذلك تعظيم الكعبة املرشفة واحرتامها.
املراد باالستغفار هنا :االستغفار القليب ال اللساين؛ ألن ذكر اهلل باللسان يف حال كشف العورة وقضاء احلاجة ممنوع ،أو االستغفار بعد اخلروج.
حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنه ملا ذكر املمنوع أرشد إىل اجلائز.
ال كراهة يف استقبال الشمس أو القمر حال ابلول والغائط.

335

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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َ ُْ
َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ
َ ْ
إذا أرسلت لكبك المعل َم وذكرت اس َم اهلل ،فُك ما أمسك عليك

ُ ُ
عدي بن حاتم -ريض اهلل عنه -قالُ :
ّ
رسل الالكب املعلَّمة ،فيُمس َ
كن ّ
يلع،
قلت :يا رسول اهلل ،إين أ
احلديث :عن
ِ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
وأذكر اسم اهلل؟ فقال" :إذا أرسلت لكبك املعل َم ،وذكرت َ
ُ
قتلن؟ قال" :وإن
اسم اهلل ،فلك ما أمسك عليك" ،قلت :وإن
ُ
َ َ
ْ
َ
رش ْكها ٌ
َ
الصيد فأ ُص ُ
لكب ليس منها"ُ ،
قَتلْ َن ،ما لم ي َ ْ َ
فخزق
باملعراض
رميت
يب؟ فقال" :إذا
قلت هل :فإين أريم بال ِمعراض
ِ
ُْ
فلك ْ ُه ،وإن أصابَه َ
بع ْر ٍض فال تأكله".

وحديث الشعيب ،عن عدي حنوه ،وفيه" :إال أن يأكل اللكب ،فإن أكل فال تأكل؛ فإين أخاف أن يكون إنما أمسك ىلع

نفسه ،وإن خالطها الكب من غريها فال تأكل؛ فإنما سميت ىلع لكبك ،ولم تسم ىلع غريه".

وفيه" :إذا أرسلت لكبك امللكب فاذكر اسم اهلل ،فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذحبه ،وإن أدركته قد قتل ولم يأكل
َّ ْ َ
َ َ
اللكب ذاكته".
منه فلكه ،فإن أخذ
ِ
وفيه أيضا" :إذا رميت بسهمك فاذكر اسم اهلل".

وفيه" :فإن اغب عنك يوما أو يومني -ويف رواية :ايلومني واثلالثة -فلم جتد فيه إال أثر سهمك ،فلك إن شئت ،فإن
وجدته غريقا يف املاء فال تأكل؛ فإنك ال تدري املاء قتله ،أو سهمك؟

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
سأل عدي بن حاتم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن االصطياد بالالكب املعلمة ،اليت علمها صاحبها الصيد ،فقال هل:
ً
ً
لك مما أمسكن عليك إذا ذكرت اسم اهلل عليها عند اإلرسال ما لم جتد معها لكبا آخر ،فإن وجدت معها لكبا آخر فال تأكل
فإنك إنما سميت ىلع لكبك ولم تسم ىلع لكب غريك ،وكذلك إذا رميت باملعراض وهو الرمح وخزق أي دخل يف الصيد وأسال

منه ادلم فلكه برشط ا لتسمية ،وإن أصابه بعرضه فقتله بذلك فال تأكل ،فإنه مات بالصدم فأصبح اكملرتدية وانلطيحة ،وإذا
ً
أرسل لكبه ووجد الصيد ًّ
حيا لم تقتله الالكب فإنه جيب عليه أن يذكيه حينئذ ويكون حالال ولو شاركه لكب آخر ،وسأهل

عن الريم بالسهم إذا ذكر اسم اهلل عليه فأمره أن يأكل مما أصاب فإن اغب عنه يوم أو يومان ولم جيد فيه إال أثر سهمه فإنه
ً
جيوز هل األكل منه فإن وجده غريقا يف املاء فال يأكل فإنه ال يدري املاء قتله أم سهمه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > الصيد
راوي احلديث :أبو َط ِريف عدي بن حاتم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ْ
َ
َ َّ َ ْ ٌ َ
َ ََ
َْ
ْ ْ ُ
َ
ذلي ذكره أهل اللغة :أنه سهم ال ِريش عليه ،ومجعه ،معاريض.
• ال ِمع َراض  :عصا رأسها حمنية ،وا ِ
ََ َ
َ َ
أص َ
خ َر َق َ :
اب َّ
الر ِمية ونفذ فيها.
•ف
َّ ْ
• الشع ِيب  :اعمر بن رشاحيل املحدث الراوية املشهور.
ْ ُ َ َّ َ ْ َّ
ب  :ال ُم َعلم.
• الملك
• ذاكته  :أي أن أخذ اللكب هل ذاكة رشعية بمزنلة ذبح احليوان.

فوائد احلديث:

ُّ
ِ .1حل ما صاده اللكب وحنوه اكلفهد ،أو الصقر وحنوه اكبلازي ،إذا اكن معلما وذكر اسم اهلل -تعاىل -عند إرساهل ،ويستوي فيه أن يدرك صاحبه
ً
ً
الصيد حيا أو ميتا.
َّ
َّ
 .2حتريم الصيد اذلي اشرتك يف قتله اللكب املعلم وغري املعلم.
ً
ً
 .3أنه البد من التسمية عند إرسال السهم ،ويلحق بالسهم لك سالح صنع للريم من ابلنادق بأنواعها وأسمائها ،وتسقط التسمية سهوا وجهال.
َ
 .4ال حيل الصيد اذلي اشرتك يف قتله املعلم وغريه؛ ألن غري املعلم لم يُذكر اسم اهلل عند إرساهل ،وكذلك اللكب اذلي ُجهل مصدره.

337

.5
.6
.7
.8
.9

ال حيل الصيد اذلي أكل منه اللكب املرسل وحنوه ،خشية أن يكون صاده نلفسه ولم يصده لصاحبه.
َّ
جواز األكل مما صاده الصقر وحنوه من الطيور اجلارحة املعلمة ولو أكل من الصيد.
ً
أن ما أدركته من صيد السالح ،أو اجلارح ًّ
حيا ،فال بد من تذكيته ،وإن اكن ميتا فرميه أو قتل اجلارح إياه هو ذاكته.
إذا جرحت الصيد فوقع يف ماء ،واشتبه عليك :هل مات من سهمك أو من املاء فهو حرام ،خشية أن يكون مات من الغرق.
أن املعراض وغريه من السالح إن قتل ال صيد حبده ونفوذه ،فهو مباح؛ ألنه مما أنهر ادلم ،وإن قتله بصدمه وثقله ،فال يباح؛ ألنه من امليتة
املوقوذة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،ط 1422ه.
صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،ط دار امليمان1426 ،ه.
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط دار املنهاج1427 ،ه.

الرقم املوحد)6636( :
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َْ
َُ
إذا أقبل الليل من ههنا ،وأدبر انلهار من ههنا؛ فقد أفطر الصائم

َ
احلديث :عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا أقبل الليل من ه ُهنا،
َْ
وأدبَ َرانلهار من ههنا ،فقد أفطر الصائم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

وقت الصيام الرشيع من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.

وذلا ،فقد أفاد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته :أنه إذا أقبل الليل من قِبل املرشق ،وأدبر انلهار من قِبل املغرب -بغروب
َّ
الش ْم ُس َف َق ْد أَ ْف َط َر َّ
الشمس ،كما يف رواية( :إ َذا أَ ْقبَ َل اللَّيْ ُل م ْن َها ُهنَاَ ،وأَ ْدبَ َر َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ
الصائِ ُم) -فقد دخل
ت
ِ
انلهار ِمن ها هناَ ،وغ َرب ِ
ِ
ً
ً
ُ
ً
الصائم يف وقت اإلفطار اذلي ال ينبيغ هل تأخريه عنه ،بل يعاب بذلك ،امتثاال ألمر الشارع ،وحتقيقا للطاعة ،وتميزيا لوقت
العبادة عن غريه ،وإعطاء للنفس حقها ،من ُمتَ ِع احلياة املباحة.
قوهل" :فقد أفطر الصائم" حيتمل معنيني:
ً
ً
أ -إما أنه أفطر حكما بدخول اإلفطار ولو لم يتناول مفطرا ،ويكون احلث ىلع تعجيل الفطر يف بعض األحاديث معناه احلث
ىلع فعل اإلفطار ًّ
حسا يلوافق املعىن الرشيع.

ب -وإما أن يكون املعىن  :دخل يف وقت اإلفطار ويكون احلث ىلع تعجيل الفطر ىلع بابه وهذا أوىل ،ويؤيده رواية ابلخاري
َّ
"فقد حل اإلفطار".

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما جيب ىلع الصائم
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أقبل الليل  :بان ظالمه.
َ ُ
• من ها هنَا  :أي :من املرشق.
ً
ً
• أفطر الصائم  :حل هل الفطر بدخول وقته أو قد أفطر حكما وإن لم يفطر رشاع ،الصوم رشاع :اتلعبد هلل -سبحانه وتعاىل -باإلمساك عن
األكل والرشب ،وسائر املفطرات ،من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.

فوائد احلديث:

دخول وقت اإلفطار بغروب الشمس ،وإن اكن ضياء انلهار باقيًا.

.1
 .2استحباب تعجيل الفطر ،إذا حتقق غروب الشمس.
ً
 .3البد من وجود إقبال الليل اذلي يقارنه إدبار انلهار لإلفطار ،أما لو وقعت الظلمة لسبب يندر وقوعه فإنه ال يكون مفطرا بذلك.
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املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
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 األوىل1435 ،ه.
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه.
صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،لإلمام مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة( :من  1427 - 1404ه).

الرقم املوحد)4546( :
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إذا أقر الرجل بودله طرفة عني فليس هل أن ينفيه

ََ
احلديث :عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال" :إذا َّ
أقر الرجل بودله َط ْرفة عني فليس هل أن ينفيه".

درجة احلديث :إسناده حسن.

املعىن اإلمجايل:

أفاد األثر أن الرجل إذا اعرتف بنسب ودل إيله لم يكن هل أن ينفيه عنه وال أن ينكر نسبه إيله؛ ألن هذا من حقوق العباد

اليت ثبتت باإلقرار فال ينفع فيها اجلحود وال انلكران.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم املولود
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابليهيق.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• َط ْرفة عني  :املراد :حتريك اجلفن ،مبالغة يف تقليل املدة.
فوائد احلديث:

ََ
 .1الشارع احلكيم هل تش ُّوف إىل حفظ األنساب ،وإحلاق الفروع باألصول.
 .2إذا أقر اإلنسان بالودل ولو حلظة واحدة ،ثبت نسبه إيله ،وال يمكنه نفيه ً
أبدا.

املصادر واملراجع:

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
السنن الكربى  -ألمحد بن احلسني بن يلع ابليهيق  -املحقق :حممد عبد القادر عطا :دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان -الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه-
 2003م.
اتللخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافيع الكبري البن حجر العسقالين حتقيق :أبو اعصم حسن بن عباس ،مؤسسة قرطبة  -مرص ،الطبعة :األوىل،
1416ه.

الرقم املوحد)58160( :
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إذا ألىق اهلل يف قلب امرئ خطبة امرأة ،فال بأس أن ينظر إيلها

ُ ََ ُ
ُ
َْ
ُ
فجعلت أخت ّبأ هلا ،حىت نظرت إيلها يف خن ٍل هلا ،فقيل هل :أتفعل هذا
احلديث :عن حممد بن مسلمة ،قال :خطبت امرأة،

وأنت صاحب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إذا ألىق اهلل
يف قلب امرئ ِخطبة امرأة ،فال بأس أن ينظر إيلها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع أن حممد بن مسلمة -ريض اهلل عنه -أراد خطبة امرأة فاكن يتخبأ هلا يلنظر إيلها ،فرآه اتلابيع فاستغرب هذا
ً
الفعل منه ،فأخربه بأن فعله هذا استند إىل أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأن أحدا إذا أراد أن خيطب امرأة وجعل اهلل يف

قلبه امليل إىل نكاحها فلينظر إيلها ،فدل ىلع استحباب انلظر اىل املخطوبة ولو بغري علمها ،حىت لو اضطر اخلاطب إىل أن
ُ
يتخبأ هلا ،وهذا إنما أبيح للحاجة والرضورة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > آداب انلاكح
راوي احلديث :حممد بن مسلمة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه.

معاين املفردات:
• أختبأ هلا  :ألجل انلظر إيلها.
• خطبة امرأة  :طلب انلاكح من ويلها.
• فال بأس  :ال حرج وال منع ً
رشاع.
فوائد احلديث:

 .1يباح انلظر إىل من يريد أن يزتوجها وإن لم تأذن وال ويلها اكتفاء بإذن الشارع ،ملا يف ذلك من املصالح ،وهو إتمام انلاكح ىلع بينة.
 .2أن العلة يف مرشوعية انلظر إىل املخطوبة ،لريى منها ما يدعوه إىل نكاحها.
 .3أنه حيرم انلظر إىل النساء ،ألنه هنا علق إباحة انلظر ىلع إرادة انلاكح ،فغريه يبىق ىلع األصل ،وهو حرمة انلظر إيلهن.

املصادر واملراجع:

 سنن ابن ماجه املؤلف :ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر ،ت :سمري بن أمني الزهريي ،دار الفلق  -ط :السابعة 1424 ،ه حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه  ،انلارش :دار اجليل سلسلة األحاديث الصحيح لألبلاين ،مكتبة املعارف ،الطبعة األوىل 1415 ،ه اتليسري برشح اجلامع الصغري للمناوي ،مكتبة اإلمام الشافيع الطبعة :اثلاثلة 1408 ،ـهرش ُح اجلَامع َّ
حممد إسحاق َّ
الصغري للصنعاين ،تَّ :
نوير َ ْ
 َّاتل ُ
حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،ط 1432 ، 1 :ه
ِ
ِ ِ
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان  -طبعة دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل 1428َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام  -مكتبة األسدي – مكة املكرمة – الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل.1427
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إذا أمسك الرجل الرجل وقتله اآلخر يقتل اذلي قتل ،وحيبس اذلي أمسك

ُ
َ َ َُ َ
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا أمسك الرجل الرجل وقتَله اآلخ ُر
ُْ ُ
ْ َ
َ َ ُْ
يقتَل اذلي قتَل ،وحيبَ ُس اذلي أم َسك».

ً
حكما عند الشيخ األبلاين.
درجة احلديث :لم ُند هل

وقال ابن حجر( :صححه ابن القطان ،ورجاهل ثقات ،إال أن ابليهيق رجح املرسل).

املعىن اإلمجايل:

ً
َّ
أفاد احلديث أنه إذا أمسك شخص شخصا آخر يلقتله ثالث ،فإن ،القاتل يقتل ألنه املبارش للقتل ،أما اذلي أمسك فلكونه
متسببا يف القتل بإمساكه للمقتول فإنه حيبس إىل أن يموت عقوبة هل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلراح  -القصاص.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ادلارقطين وابليهيق.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• وقتله  :قتل القاتل الرجل املمسوك.
• اآلخر  :اثلالث.
• يقتل اذلي قتل  :اذلي بارش قتله بطريق القصاص.
• وحيبس اذلي أمسك  :يسجن املمسك بطريق اتلعزير.
فوائد احلديث:

 .1إذا أمسك إنسان آخر؛ يلقتله ثالث ،فقتله فإن القاتل يقتل بال خالف بني العلماء؛ ألنه قتل من يكافئه عمدا بغري حق ،أما املمسك فيحبس
حىت يموت ،وال قود عليه ،وال دية.
 .2حبس املمسك حىت املوت مناسب لتسببه بإمساك القتيل حىت قتل.
 .3يف احلديث ديلل ىلع القاعدة املشهورة :إذا اجتمع املبارش واملتسبب اكن الضمان ىلع املبارش ،وهنا ليق لك منهما جزاءه املناسب جلنايته ،واهلل
حكيم عليم.

املصادر واملراجع:

 سنن ادلارقطين ،أليب احلسن ادلارقطين  -حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحدبرهوم -مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان -الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م
السنن الكربى للبيهيق  -املحقق :حممد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -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
سبل السالم ،ملحمد بن إسماعيل الصنعاين  -دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط .1
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إذا أمن اإلمام فأمنوا ،فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة :غفر هل ما تقدم من ذنبه

ً
َ َّ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا أم َن اإلمام فأمنوا ،فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة :غفر
هل ما تقدم من ذنبه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن نؤمن إذا أمن اإلمام ،ألن ذلك هو وقت تأمني املالئكة ،ومن وافق تأمينه تأمني
املالئكة ،غفر هل ما تقدم من ذنبه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• أمن اإلمام  :قال آمني بعد قراءة الفاحتة.
• فأمنوا  :فقولوا آمني.
• من وافق  :يف القول والزمان.
• تأمني املالئكة  :اذلين شهدوا تلك الصالة.
فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

مرشوعية اتلأمني لإلمام واملأموم واملنفرد.
أن املالئكة تؤمن ىلع داعء املصلني ،واألظهر أن املراد منهم اذلين يشهدون تلك الصالة من املالئكة يف األرض والسماء ،واستدل ذللك
بما أخرجه ابلخاري من أنه صىل اهلل عليه وسلم قال ":إذا قال أحدكم آمني ،قالت املالئكة يف السماء :آمني ،فوافق أحدهما اآلخر ،غفر
اهلل هل ما تقدم من ذنبه ".
ُّ
فضيلة اتلأمني ،وأنه سبب يف غفران اذلنوب ،لكن عند حمقيق العلماء أن اتلكفري يف هذا احلديث وأمثاهل ،خاص بصغائر اذلنوب ،أما الكبائر
فال بد هلا من اتلوبة.
ّ
واملؤمن ىلع ادلاعء أن يكون حارض القلب.
أنه ينبيغ لدلايع
استدل ابلخاري بهذا احلديث ىلع مرشوعية جهر اإلمام باتلأمني،ألنه علق تأمني املؤتمني بتأمينه وال يعلمونه إال بسماعه ،وهذا قول اجلمهور.
ً
من األفضل لدلايع أن يشابه املالئكة يف لك الصفات اليت تكون سببا يف اإلجابة ،اكتلرضع واخلشوع والطهارة وحضور القلب ،واإلقبال
ىلع اهلل يف لك حال.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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إذا بال أحدكم فلينُت ذكره ثالث مرات

َ َ ُ ُ ْ َ َُْْْ َ َ
رت ذك َر ُه
احلديث :عن عيىس بن يزداد ،عن أبيه قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا بال أحدكم فلين
ثالث مرات».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا احلديث أن الرجل مىت( :بال أحدكم) أي :فرغ من بوهل ،فما عليه إال أن (ينرت ذكره ثالث نرتات) أي :جيذبه بقوة،

فاالسترباء بذلك وحنوه مندوب ،فلو تركه واستنىج عقب االنقطاع ،ثم توضأ صح وضوءه.

واحلديث ضعيف؛ فال يرشع العمل بهذا ،بل قال بعض العلماء من مذاهب خمتلفة بأنه بدعة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب الطب.
راوي احلديث :يزداد ايلماين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

املصادر واملراجع:

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 ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة
األوىل1412 ،ه1992 ،م.
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َّ
ُ
إذا توضأ العبد املسلم ،أو املؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه لك خطيئة نظر إيلها بعينيه مع املاء ،أو مع
آخر قطر املاء

ً
ْ ُ ُّ
َّ
َ َُ
ُ
جهه خرج ِم ْن َوج ِه ِه لك
العبد املسلم ،أو املؤمن فغسل و
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا توضأ
َ
َ ْ
َ
َ
خ ِطيئَ ٍة نظر إيلها بِ َعيني ِه مع املاء ،أو مع آخر ق ْط ِر املاء ،فإذا غسل يديه خرج من يديه لك خطيئة اكن َب َطشت َها يداه مع
َْ
َ ْ
آخ ِر قطر املاء ،فإذا غسل رجليه خرجت لك خطيئة َمشت َها ِرجاله مع املاء أو مع آخر قطر املاء حىت خيرج
املاء ،أو مع ِ
َ
ن ِقيًا من اذلنوب».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

الوضوء الرشيع تُ َّ
طهر فيه األعضاء األربعة :الوجه ،ايلدان ،والرأس ،والرجالن.
ً
تطهريا حسيا ،ويكون تطهريا معنويا ،أما كونه تطهريا حسيا فظاهر؛ ألن اإلنسان يغسل وجهه ،ويديه،
وهذا اتلطهري يكون

ورجليه ،ويمسح الرأس ،واكن الرأس بصدد أن يغسل كما تغسل بقية األعضاء ،ولكن اهلل خفف يف الرأس؛ وألن الرأس

يكون فيه الشعر ،والرأس هو أىلع ابلدن ،فلو غسل الرأس وال سيما إذا اكن فيه الشعر؛ لاكن يف هذه مشقة ىلع انلاس ،وال

سيما يف أيام الشتاء ،ولكن من رمحة اهلل -عز وجل -أن جعل فرض الرأس املسح فقط ،فإذا توضأ اإلنسان ال شك أنه يطهر

أعضاء الوضوء تطهريا حسيا ،وهو يدل ىلع كمال اإلسالم؛ حيث فرض ىلع معتنقيه أن يطهروا هذه األعضاء اليت يه اغبلا

ظاهرة بارزة.

أما الطهارة املعنوية ،ويه اليت ينبيغ أن يقصدها املسلم ،فيه تطهريه من اذلنوب ،فإذا غسل وجهه خرجت لك خطايا نظر

إيلها بعينه ،وذكر العني -واهلل أعلم -إنما هو ىلع سبيل اتلمثيل ،وإال فاألنف قد خيطئ ،والفم قد خيطئ؛ فقد يتلكم اإلنسان
بكالم حرام ،وقد يشم أشياء ليس هل حق يشمها ،ولكن ذكر العني؛ ألن أكرث ما يكون اخلطأ يف انلظر.
وتكفري اذلنوب يف احلديث يراد بها الصغائر ،أما الكبائر فال بد هلا من توبة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطهارة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• خرج  :كناية عن غفرانها هل.
• خطيئة  :ذنب صغري متعلق حبق اهلل تعاىل.
• بطشتها يداه  :ابلطش  :األخذ الشديد من لك يشء  ،واملعىن اكتسبتها يداه.
• الوضوء  :اتلعبد هلل -عز وجل -بغسل األعضاء األربعة ىلع صفة خمصوصة.
فوائد احلديث:

 .1فضل الوضوء ،وأن املواظبة عليه وسيلة للنقاء من اذلنوب.
 .2لك عضو من أعضاء اإلنسان يقع يف بعض املعايص ،فالعني بانلظر ،وايلد بابلطش وايلد بالرسقة وحنو ذلك ،وذللك اذلنوب تتبع لك جارحة
اكتسبتها ،وخترج من لك جارحة تاب منها.
 .3وجوب غسل القدمني وعدم إجزاء مسحهما.
 .4الوضوء يكفر خطايا هذه األعضاء اليت جيري عليها ماؤه.

346

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،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. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الرابعة1425 ،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.

الرقم املوحد)3284( :
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إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء ،ثم يلنترث ،ومن استجمر فليوتر ،وإذا استيقظ أحدكم من نومه
فليغسل يديه قبل أن يدخلهما يف اإلناء ثالثا ،فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده

َّ
ُ ُ
كم فَليَ َ
جعل يف
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا توضأ أحد
َْ
َ
ََ
ْ َ َ َ َ َ ُ ُ
ُْ ُ
َ َ
َْ َ َ ُ
أن ِفه ً
اإلناء
ماء ،ثم يلَنتن ِرث ،ومن استجمر فليوتِر ،وإذا استيقظ أحدكم من نو ِمه فلي ِ
غسل يديه قبل أن يد ِخلهما يف ِ
ً
َ
َّ َ َ ُ
كم ال يَ
دري أين بَاتت يده».
فإن أحد
ثالثاِ ،
ِ
ْ َ
َ َ َ
نشق بِ ِمنخ َريه من املاء».
ويف رواية« :فليست ِ
َّ َ َ ْ َ
نشق».
ويف لفظ« :من توضأ فليست ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يشتمل هذا احلديث ىلع ثالث فقرات ،للك فقرة حكمها اخلاص بها.

. 1فذكر أن املتوَضء إذا رشع يف الوضوء أدخل املاء يف أنفه ،ثم أخرجه منه وهو االستنشاق واالستنثار املذكور يف احلديث؛
ُ
ألن األنف من الوجه اذلي أ ِمر املتوَضء بغسله ،وقد تضافرت األحاديث الصحيحة ىلع مرشوعيته؛ ألنه من انلظافة املطلوبة
ً
رشاع.

. 2ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع األذى اخلارج منه باحلجارة ،أن يكون قطعه ىلع وتر ،أقلها ثالث وأعالها ما ينقطع به
اخلارج ،وتنيق املحل إن اكن ً
وترا ،وإال زاد واحدة ،توتر أعداد الشفع.
ْ ُ َّ
.3وذكر ً
أيضا أن املستيقظ من نوم الليل ال يُد ِخل كفه يف اإلناء ،أو يمس بها رطبًا ،حىت يغسلها ثالث مرات؛ ألن نوم الليل
 ًاغبلا -يكون طويال ،ويده تطيش يف جسمه ،فلعلها تصيب بعض املستقذرات وهو ال يعلم ،فرشع هل غسلها للنظافة
املرشوعة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب انلوم واالستيقاظ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املياه.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليها.
الرواية اثلانية :رواها مسلم.
الرواية اثلاثلة :متفق عليها ،ولفظ مسلم( :فليستنرث) ،بدل( :فليستنشق).
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• توضأ أحدكم  :رشع يف الوضوء.
َْ ْ ْ
• فليَج َعل  :فليضع ،واملراد بالوضع االستنشاق.
• ليَسنتَ ْ
رث  :يعين يلخرج املاء من أنفه ،بعد إدخاهل ،وإدخاهل هو االستنشاق.
ِ
ْ ْ
َ
استَج َمر  :استعمل اجلمار-ويه احلجارة -لقطع األذى اخلارج من أحد السبيلني ،وهو االستنجاء باحلجارة.
•
َ ُْ ْ ُْ
• فليوتَِر ِ :يلن ِه استجماره ىلع وتر ،وهو الفرد :مثل ثالث و َخس أو حنوهما ،وال يكون قطعه االستجمار ألقل من ثالث.
َّ
ُ َ ْ
• ِفإن أ َح َدكم ال يَد ِري : ....تعليل لغسل ايلد بعد االستيقاظ.
• باتت يده  :حقيقة املبيت يكون من نوم الليل.
َْ ْ
• فليَ ْستَن ِش ْق  :هو إدخال املاء يف األنف.
ْ َ
• بِ ِمنخ َري ِه  :ثقبا أنفه.
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فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

وجوب االستنشاق واالستنثار.
االستنشاق غري االستنثار ألن اجلمع بينهما يف حديث واحد يدل ىلع اتلغاير بينهما.
حمل االستنشاق واالستنثار قبل غسل الوجه ،وهو من تمام غسله؛ فيكون ً
فرضا كغسل الوجه.
ً
األنف من الوجه يف الوضوء أخذا من هذا احلديث مع اآلية( :فاغسلوا وجوهكم) املائدة آية.}6{ :
مرشوعية اإليتار ملن استنىج باحلجارة.
مرشوعية غسل ايلدين من نوم الليل.
احلكمة يف غسل ايلدين للنائم ،كونه ال يدري أين باتت يده.
حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث ربط احلكم ببيان حكمته؛ لزيداد امللكف إيمانا به ،ويتبني بذلك سمو الرشيعة.
كمال الرشيعة اإلسالمية بالعناية بالطهارة واالحتياط هلا.
األخذ بالوثيقة والعمل باالحتياط.

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 ،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 الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر يف دمشق ،الطبعة األوىل  1381ـه– 1962م.

الرقم املوحد)3033( :
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إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ،ويلصل فيهما ،وال خيلعهما إن شاء إال من جنابة

ُ َّ ْ َ ْ ْ
ولبس خفيه فليَم َس ْح عليهما،
احلديث :عن عمر -موقوفا -وعن أنس -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا توضأ أحدكم ِ
ِّ
ْ
ويلُ َصل فيهما ،وال خيلع ُهما إن شاء إال من َجنابة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ ُ
المرء خفيه بعد أن توضأ ،ثم بعد ذلك أحدث وأراد الوضوء ،فله املسح عليه ،ويصيل فيهما وال يزنعهما ،ملا يف ذلك
إذا لبس
َ
َْ
ُ َّ
ُ
ً
من املشقة واحلرج ،بل هل املسح عليهما ،تيسريا وختفيفا ىلع هذه األمة؛ إال إذا أجنب لزمه خلع اخلف واالغتسال ولو اكنت
املدة باقية ،وىلع هذا يكون املسح خاص يف حال الوضوء فقط.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > املسح ىلع اخلفني وحنوهما
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث عمر -ريض اهلل عنه :-رواه ادلارقطين.
حديث أنس -ريض اهلل عنه :-رواه ادلارقطين.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ ْ
ْ
الرجلني.
• ال خيلع ُهما  :أي :ال يزنع اخلُفني من

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

اشرتاط الطهارة يف املسح ىلع اخلفني ،وأنه ال جيوز املسح عليهما إال إذا لُ َ
بسا بعد كمال الطهارة.
ديلل ىلع أنه ال جيب املسح ىلع اخلفني ،بل هل خلعهما وغسل القدمني؛ لقوهل" :إن شاء" ،وحديث ثوبان يف األمر باملسح عليهما حممول ىلع
االستحباب أو اإلباحة.
ُ
َُ
ظاهر احلديث :جواز املسح من غري تقييد بمدة؛ لقوهل" :وال خيلعهما إن شاء إال من جنابة" لكن هذا اإلطالق مقيد بأحاديث أخرى ،ومنها
َ
ً
املسح ً
ُ
يوما ويللة وللمسافر ثالثة أيام بليايلها.
حديث يلع ،وصفوان -ريض اهلل عنهما -يف توقيت املسح ىلع اخلفني ،للمقيم
أن املسح ىلع اخلفني خيتص باحلدث األصغر ال األكرب ،أما احلدث األكرب فال جيوز املسح معه ،بل البد من خلع اخلفني وغسل القدمني؛
لقوهل" :إال من َجنابة".
مرشوعية الصالة يف اخلفني وحنوهما؛ لقوهل" :ويلصل فيهما" ،وقد صح عنه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه اكن يصيل يف نعليه.

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،تأيلف :يلع بن عمر ابلغدادي ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد برهوم،
انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م.
َ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املك ّرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

الرقم املوحد)8392( :
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إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر :فإن رأى يف نعليه ً
قذرا أو أذى فليمسحه ويلصل فيهما

ِّ
ْ
َ
احلديث :عن أيب سعيد اخلُدري -ريض اهلل عنه -قال :بَينما رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل بأصحابه إذ خلع
ََْ
َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ
َ
فوض َع ُهما عن يسارهَّ ،
فلما قىض رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -صالته ،قال:
فلما رأى ذلك القوم ألقوا نِعالهم،
نعليه
َ
َ
َْ َ َ ْ َ ْ َْ َََْ َْ
ُ
َََ ُ
محلك ْم ىلع ِإلقا ِء نِ َعا ِلكم» ،قالوا :رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نِ َعانلَا ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-إن
«ما
ًَ
ََ
ْ
َ
َ
ً
جربيل -صىل اهلل عليه وسلم -أت ِاين فأخرب ِين أن فيهما قذرا -أو قال :أذى ،-وقال :إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر:
ِّ
ََْ ََ
ًَ َْ ْ ْ
فإن َرأى يف نعليه قذرا أو أذى فليَم َسحه ويلُ َصل فيهما.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ َ
ً
فجأة َ
فوض َع ُهما عن يساره ،فلما رأى الصحابة -ريض اهلل
صىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه ذات يوم ،ثم خلع نعليه
ً
َ
ََ
عنهم -ذلك ،خلعوا نعاهلمً ،
واتلفت
تأسيا ومتابعة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فلما فرغ -صىل اهلل عليه وسلم -من صالته
ِ
َ
َ
إيلهم رآهم ىلع حالة غري احلال اليت دخلوا فيها الصالة ،فسأهلم عن سبب خلع نعاهلم.
َ
َ
َْ َ َ
ُّ
ظنوا -ريض اهلل عنهم -نسخ إباحة الصالة َّ
لقيْت َن ْعلَيْك فَألْ َقيْنَا نِ َع َ َ
بانلعال،
انلا" أي :متابعة لك؛ ألنهم
فأجابوه بقوهلم" :رأيناك أ
َْ
َ
فبني هلم -عليه الصالة والسالم -السبب من خلع نعليه بقوهل" :إن ِجربيل -صىل اهلل عليه وسلم -أت ِاين فأخرب ِين أن فيهما
ًَ
ََ
قذرا -أو قال :أذى "-يعين :أن جربيل -عليه السالم -جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يف صالته فأخربه؛ بأن نعاهل
ال تصلح الصالة فيهما لوجود القذر أو األذى -هذا شك من الراوي-
ُ َ ِّ
ََْ ََ
ًَ َ َْ ْ َ ْ
ثم قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر :فإن َرأى يف نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ويلصل
َ
ً
َّ َ
َ
الة فيهما ،فالواجب عليه انلَ َظ ُر فيهما :فإن رأى فيهما ً
مسح ُه باألرض
قذرا ،أو أذى،
فيهما" إذا أراد دخول املسجد بهما والص
َّ َّ
ثم صىل بهما ،وليس معىن هذا أن اإلنسان البد أن يُصيل فيهما ،فقد يُصيل فيها وقد ال يصيل ،ولكن
أو بغريها ،لزييل ذلك،
إذا أراد أن يُصيل بهما تعني عليه اتلأكد من نظافتهما ،ثم صىل بهما إن شاء،
َّ
ُ
ْ
ومن صىل ولم يتنبه للنجاسة ،سواء اكنت يف نع ِله أو ِش َماغه أو قبعته أو ثوبه ،ثم َعلم بها يف أثناء الصالة بادر إىل خلعه...فإن
َّ َ
َ
اتلخلص منها مع بقاء ما يَسرت عورته خلعه ،ومىض يف صالته وال إاعدة عليه وإن اكن ال
اكنت يف ثوبه أو رسواهل وأمكن
يتمكن من خلعه إال بكشف عورته قطع صالته ،وسرت عورته وأاعد الصالة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطهارة.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
َ
َ
• خلع  :ن َزع.
ً
َ
ُ
• أذى  :املراد به هنا :القذر.
• قَ َذر َ :
الو َسخ.
فوائد احلديث:

ِ .1شدة اعتناء اهلل -تعاىل -بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -وبعبادته.
َ
 .2أن من تنجس نعله ،ثم مسحه باألرض أو غريه وزالت عني انلجاسة ،جاز الصالة فيه.
 .3فيه أن من واجبات الصالة :إزالة انلَّجاسة ،سواء اكنت َّ
انلجاسة ىلع اثلُّوب أو اخلُف أو ابلَ َدن أو ُ
ابلقعة.
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.4
.5
.6

.7

.8
.9
.10
.11

فيه أنه -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيب؛ ألنه دخل يف الصالة وهو جيهل تلبسه بانلجاسة ،ثم سأهلم عن السبب اذلي محلهم ىلع خلع
َ
املتنجسة وملا سأهلم عن سبب خلعهم نعاهلم.
نعاهلم ولو اكن يعلم الغيب ملا صىل يف نعاهل
َ
َّ
ً َ
ُّ
َ ْ
َّ
ُ
كثريا ما يصاب باألذى وانلجاسة ،من أجل مبارشته األرض ،فلو لم يك ِف يف تطهريه إال املاء ،لاكن يف ذلك
سماحة الرشيعة ويُرسها ،فاخلُف
َم َش َّقة َ
وحرج ىلع َّ
انلاس.
ُّ
استحباب الصالة بانلِّعال ،إذا صىل يف ماكن غري مفروش ،وقد أمر -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك ،فقال( :خالفوا ايلهود فإنهم ال يصلون يف
ُّ
َ
َ
نعاهلم ،وال ِخفافِهم) .رواه أبو داود ،وعند الزبار بلفظ( :خالفوا ايلهود وصلوا يف نِ َعالكم) واألمر حممول ىلع االستحباب وال جيب؛ ملا رواه
َ ً
ً
ُ
ُ
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال( :رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل حا ِفيا ومنتعال) .رواه أبو داود ،لكن بعد أن فرشت
ِّ
ِّ
ُ
يصيل َ
حافيا حفاظا ىلع املال وىلع نظافة املسجد ومنعا تلأذي املصلني مما قد حيصل
اغلب املساجد بالفرش ،فإن األوىل واألفضل للمصيل أن
هلم بسبب جماورته.
ُ
استحباب وضع انلِّعال عن يسار المصيل دون ايلمني إذا اكن لن يصيل فيهما ،وهذا خاص باإلمام ،أما املأموم ،ففيه تفصيل :فإن لم يكن عن
يساره أحد وضعها عن يساره ،وإن اكن عن يساره أحد وضعها بني قدميه أو خارج املسجد أو يف موضع آخر ال يتأذى بها غريه؛ ملا رواه أبو
هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-إذا صىل أحدكم فال يضع نعليه عن يمينه وال عن يساره فتكون عن يمني
غريه ،إال أن ال يكون عن يساره أحد ،ويلضعهما بني رجليه) .رواه أبو داود وحسنه األبلاين.
ً
أذى ،أو ٌ
قذر ،أو ُنَاسة.
ال جيوز دخول املسجد بانلِّعال ،إذا اكن َ فيهما
َ
َ َ
ْ
َّ
ً
َُ
لطائف َ
ُ
طاهرة نظيفة؛ قال تعاىلَ ( :و َط ِّه ْر َبيْ َ َّ
ني
موضع عبادة ،فيجب أن تكون
وتطهريها عن األذى والقذر؛ ألنها
فيه احرتام املساجد،
يت ل ِ ِ ِ
ِ
َ َ ُّ َّ
َْ
ُ
ُّ
الرك ِع السجو ِد )[ ،احلج.]26 :
َوالقائِ ِمني و
َ َ
جواز َ
العمل القليل يف الصالة ،إذا اكن ملصلحة الصالة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خلع نعله وهذا يستلزم احلركة ،إال أنها حركة يسرية.
يستفاد من قوهل" :فلما رأى ذلك القوم ،ألقوا نعاهلم" كمال ُمتابعة الصحابة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه.
سنن ادلاريم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين انلارش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،الطبعة:
األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة اثلاثلة1985 ،م.
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
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َّ
ُ َ ْ
َ َّ َ ُ ِّ َ ْ ْ َ ُ َّ َ ِّ َ
الش َياط ُ
ت أبْ َ
ِني
ت
انل
اب
و
أب
ت
ق
ل
غ
و
ة
ن
اجل
اب
و
إذا جاء رمضان فتِح
ِ
ار وصفد ِ
ِ

َ َ َ ََ َ ُ ُ َ ْ
حت أبْ َواب
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالِ « :إذا جاء رمضان ،ف ِت
َّ
ِّ َ
الشيَاط ُ
َ َّ َ ُ ِّ َ ْ ْ َ ُ َّ
ني».
ارَ ،وصفد ِت
ِ
اجلن ِة ،وغلقت أبواب انل ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنة ،وغلقت أبواب
ً
ً
انلريان ،وصفدت الشياطني" ،فهذه ثالثة أشياء تكون يف رمضان :أوال :تفتح أبواب اجلنة ترغيبا للعاملني هلا بكرثة
ً
الطااعت من صالة وصدقة وذكر وقراءة للقرآن وغري ذلك .ثانيا :تغلق أبواب انلريان ،وذلك لقلة املعايص فيه من املؤمنني.
ً
ثاثلا :تصفد الشياطني ،يعين :املردة منهم؛ كما جاء ذلك يف رواية أخرى -أخرج هذه الرواية النسايئ يف سننه ،وأمحد يف
ً
َ ُّ
والم َر ُ
مسنده ،قال األبلاين :هو حديث جيد لشواهدهَ ،
دة :هم أشد الشياطني عداوة وعدوانا ىلع بين آدم ،واتلصفيد معناه الغل،
ُ َ ُّ
يعين :تغل أيديهم حىت ال خيلصوا إىل ما اكنوا خيلصون إيله يف غريه ،ولك هذا اذلي أخرب به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حق
ً
ً
ً
أخرب به نصحا لألمة ،وحتفزيا هلا ىلع اخلري وحتذيرا هلا من الرش.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ِّ
ُ ّ
• صفدت  :شدت باألصفاد ،ويه األغالل ،وهو بمعىن ُسلسلت.

فوائد احلديث:

 .1إكرام شهر رمضان.
 .2بشارة للصائمني فيه بأن هذا الشهر املبارك موسم عبادة وخري.
 .3ليس بلايغ الرش عذر يف رمضان؛ ألن أسباب الرش قد كفت عنه أو قلت ،فال حيرم اخلري فيه إال حمروم.

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.
-3سنن النسايئ؛ لإلمام أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه مكتب حتقيق الرتاث اإلساليم ،دار املعرفة-بريوت.
-4رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
-5صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
-6صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
-7كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
-8املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية.
-9مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه.
-10نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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َ
ُ ِّ
ً
ً
إذا جاءه ُ
شاكرا هلل
رسور أو برش به خ َّر ساجدا
أمر
ٍ

َ
ً
أمر رسور ،أو ب ُ ِّ َ
ً
احلديث :عن أيب بكرة ،عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه اكن «إذا جاءه ُ
شاكرا
رش به خ َّر ساجدا
ٍ
هلل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

يبني احلديث الرشيف فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لكما جاءه أمر يرسه أو بشارة بِشء حسن؛ أنه اكن خير ساجدا سجود

شكر هلل -تعاىل.-

سجود الشكر رشع عند انلعم املتجددة ،أما انلعم املستمرة كنعمة اإلسالم ونعمة العافية والغىن عن انلاس وحنو ذلك فهذه
ال يرشع السجود هلا؛ ألن نعم اهلل دائمة ال تنقطع ،فلو رشع السجود ذللك الستغرق اإلنسان عمره يف السجود ،وإنما يكون

شكر هذه انلعم وغريهما بالعبادة والطاعة هلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
َُ
راوي احلديث :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

 .1هذا احلديث يدل ىلع سجدة يقال هلا" :سجدة الشكر" ،ويه مستحبة عند جتدد نعمة ،أو اندفاع نقمة ،سواء أكانت انلقمة ،أو انلعمة خاصة
بالساجد ،أم اعمة للمسلمني.
 .2سجود الشكر ال يفتقر إىل طهارة واستقبال القبلة كسجود اتلالوة.
 .3سجود الشكر من السنن املهجورة بني انلاس يف هذا الزمان ،فينبيغ للمسلم إحياؤها عند حصول سببها.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،دار الفكر ،بريوت.
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.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
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إذا جلس بني شعبها األربع ،ثم جهدها ،فقد وجب الغسل

َ
َ
َ َ
َ َ
ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أ َّن َّ
انل َّ
يب  -صىل اهلل عليه وسلم  -قالِ (( :إذا َجل َس بني ش َع ِب َها األربع ،ثم
ِ
َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ُ
ب الغ ْسل)) .
جهدها ،فقد وج
ُْ
زنل)).
ويف لفظ ((وإن لم ي ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إذا جلس الرجل بني أطراف املرأة األربع ،ويه ايلدان والرجالن ،ثم أدخل ذكره يف فرج املرأة؛ فقد وجب عليهما الغسل من

اجلنابة وإن لم حيصل إنزال مين؛ ألن اإلدخال وحده أحد موجبات الغسل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل > موجبات الغسل
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليها.
الرواية اثلانية :رواها مسلم.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
َ
إذا َجلَ َ
س  :أي الرجل.
•
َ
ُ
• ش َع ِب َها األ ْر َب ِع  :شعب مجع شعبة ،وهو القطعة من الِشء ،ويريد بذلك يديها ورجليها ،وهو كناية عن اجلماع.
ُ
َ
• ث َّم َج َه َدها  :بلغ املشقة وحفزها وكدها ،وهو كناية عن اجلماع.
• َوإ ْن ل َ ْم يُ ْزن ْل  :أي :لم يزنل ًّ
منيا.
ِ
ِ
ُ
• َو َجب الغسل  :لزم وثبت الغسل.
فوائد احلديث:

 .1وجوب الغسل من إدخال اذلكر يف الفرج ،وإن لم حيصل إنزال.
 .2استعمال الكناية فيما يستحيا من اتلرصيح به.
َ
 .3اإلشارة إىل بعض احلِكم من إجياب الغسل باجلماع ،ويه عودة نشاط اجلسم بعد اجلهد املوجب لفتوره.
 .4يكون هذا احلديث ناسخا حلديث أيب سعيد "املاء من املاء" املفهوم منه بطريق احلرص ،أنه ال غسل إال من إنزال املين.

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 الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

َ َ َ َ
اك ُم
احلديث :عن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه -أنه سمع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إِذا حكم احل َ ِ
َ َ ْ َ َ ْ َ
َ ْ
َ ْ
َ ْ
اجتَ َه َد ثم أَ َ
جَ
وإذا َحك َم فاجتَ َهد ثم أخ َطأ فله أج ٌر».
ان،
ر
أ
فله
صاب
ف
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يبني احلديث أن احلاكم إذا بذل جهده يف القضية ،واجتهد فيها َّ
حىت وصل باجتهاده إىل ما يعتقد أنه احلق يف القضية ،ثم
ً
ً
ْ
ِّ
للحق ،وهو مراد اهلل -تعاىل -يف أحاكمه ،فله أجران :أجر االجتهاد ،وأجر إصابة احلق.
حكم فإن اكن حكمه صوابا موافقا
ْ
َّ
ألن اجتهاده يف طلب ِّ
وإن اجتهد؛ ولك َّنه لم يصل إىل الصواب ،فله ٌ
احلق عبادة ،وفاته أجر
أجر واحد ،هو أجر االجتهاد؛
ً َّ ً
ْ
اإلصابة ،وال يأثم بعدم إصابة احلق بعد بذهل جهده واجتهاده ،برشط أن يكون اعملا مؤهال لالجتهاد.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > حكم القضاء وفضله وخطره
راوي احلديث :عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
ْ ًَُ
َ
ُ
ُ
واإللزام به.
تبيني احلكم الرشيع
• َحكم احلاكم  :أي أراد احلكم ،واحلُك ُم لغة :املنع ،واصطالحا:
ً
ٌ
ً
َّ
املشقة َّ
ٍّ
رشيع عميل بطريق
حكم
والطاقة ،واصطالحا :هو بذل الفقيه وسعه يف نيل
• فاجتهد  :االجتهاد لغة :مأخوذ من اجلهد ،وهو
ٍ
االستنباط.
ً
ً
ً
ْ
• أخطأ  :اخلطأ لغة :نقيض الصواب ،واصطالحا :هو أن يقصد بفعله شيئا ،فيصادف فعله غري ما قصد.
• فله أجران  :أي أجر االجتهاد ،وأجر إصابة احلق.
• أجر  :أي أجر االجتهاد.
• أصاب  :أي وافق حكم اهلل -تعاىل -يف املسألة.

فوائد احلديث:
.1

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

ً
ً
ْ
ْ
ِّ
للحق ،فله أجران :أجر االجتهاد ،وأجر إصابة احلق ،وإن اجتهد؛
أن احلاكم إذا بذل جهده يف القضية ثم حكم ،فإن اكن حكمه صوابا موافقا
َّ
ولكنه لم يصل إىل الصواب ،فله ٌ
أجر واحد ،هو أجر االجتهاد.
َ
َّ
حتر للصواب :أنَّه ٌ
أن القايض إذا لم جيتهد ،بل حكم بدون إمعان وال ٍّ
آثم؛ ألنَّه حكم بني َّ
انلاس وهو ال يعرف احلق؛ فهذا
مفهوم احلديث:
يف َّ
انلار.
احلديث يدل ىلع أهمية القضاء ،وأنه ال حيصل إال باالجتهاد ،واالجتهاد ال يكون إال بالعلم الرشيع ،فال بد أن يكون القايض اعملا باألحاكم
الرشعية من أدتلها اتلفصيلية.
جواز االجتهاد يف األحاكم الرشعية.
أنه ليس لك جمتهد مصيبًا ،وأن املصيب واحد ال يتعدد.
فضل احلاكم اذلي ىلع هذا الوصف ،وأنه يغنم األجر يف لك قضية حيكم فيها ،وهلذا اكن القضاء من أعظم فروض الكفايات.
ً
جمتهدا فيه فال ضمان عليه.
أن لك من ترصف بطريق رشيع
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوتَ
ّ
 توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة1423 ، ـه 2003 -م
 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 ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبةاإلسالمية ،مرص1427 ،ه
 -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 1431 -ه.
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إذا خطب أحدكم املرأة ،فإن استطاع أن ينظر إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل

خطب ُ
َ
أحدكم املرأة ،فإن استطاع
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا
ََ ُ
َْ ْ ْ
َ
ُ
ُ
رأيت منها ما داعين إىل نِكاحها
فخطبت جارية فكنت أخت َّبأ هلا ،حىت
أن ينظر إىل ما يدعوه إىل نِكاحها فليَف َعل".
َ
فزتوجتُها.

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع استحباب تقديم انلظر إىل اليت يُراد نِكاحها ،وانلظر يباح إىل الوجه والكفني ،ألنه يستدل بالوجه ىلع اجلمال

أو ضده ،وبالكفني ىلع خصوبة ابلدن أو عدمها ،وهذا مذهب األكرث ،وال يشرتط رضا املرأة بذلك انلظر ،بل هل أن يفعل

ذلك يف غفلتها ،ومن غري تقدم إعالم كما فعله الصحايب جابر -ريض اهلل عنه ،-وإذا لم يمكنه انلظر استحب هل أن يبعث
ُ
امرأة يثق بها تنظر إيلها وختربه بصفتها ،إنما رشع ذلك ألنه أوىل وأرغب أن يُؤلف بينهما ،ألن زواجهما إذا اكن بعد معرفة

فال يكون بعدها اغبلا ندامة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:
• إذا خطب  :أي إذا أراد أن خيطب ،وأصل اخلِطبة هو طلب الزواج.
جار َية  :يه الشابة من النساء.
• ِ
َّ
َّ
َّ
• ما يدعوه إىل نكاحها  :ادلايع إىل انلاكح ،هو املال ،أو احلسب ،أو اجلمال ،أو ادلين ،وعليه فمن اكن غرضه اجلمال ،فليتحر يف انلظر إىل ما
قصده بأن ينظر إيلها بنفسه ،أو أن يبعث من ينعتها هل.

فوائد احلديث:

َّ
أن اجلمال الظاهري م ٌ
طلب من مطالب انلاكح.
.1
ً
َّ
فإن املستحب هو أن ينظر إيلها إذا عزم ىلع خطبتها ،واعتقد إجابته إىل ذلك ،ويه ً
ً
أيضا تنظر إيله
مرغوبا ،فيه
 .2إذا اكن اجلمال أمرا مطلوبًا
وتسمع منه.
 .3أن انلظر إىل املخطوبة ال حيتاج إىل إذنها.
َّ
 .4احلكمة من ذلك أنه أحرى أن يكتب الوئام بينهما.
 .5أنه جيوز للمرأة ً
أيضا أن تنظر إىل خاطبها؛ فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها.
ّ
 .6أن هذا مما يُستىث من حتريم نظر وجه األجنبية للرضورة.
ُ .7س ُم ُّو الرشيعة اإلسالمية ،حيث يطلب من اإلنسان أال يدخل يف أمر إال ىلع بصرية.

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،ت :حممد ميح ادلين ،املكتبة العرصية. مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،ت :سمري بن أمني الزهري ،دار الفلق  -ط :السابعة1424 ،ه. رشح سنن النسايئ املسىم ،ذخرية العقىب يف رشح املجتىب ،لإلثيويب ،دار آل بروم ،الطبعة األوىل.ّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل1422 ،ه.َ
ُ
غريب ،ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ،دار هجر ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ -صحيح أيب داود – األم ،لألبلاين ،انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
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إذا داع الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا داع الرجل امرأته إىل فراشه
َ َْ
ََ ْ َ َ َ ْ َ
فأبَت فبَات غضبَان عليها ل َعنت َها املالئكة حىت تصبح».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث داللة أن ىلع املرأة إذا داعها الرجل إىل حاجته يف اجلماع أن جتيبه ،وإال عرضت نفسها للعن املالئكة،
ٌ
لكن هذا مقيد بما إذا غضب الزوج كما ورد يف رواية ابلخاري ،أما إذا ريض بذلك فال بأس ،وكذلك إذا اكن هناك عذر
رشيع كما لو اكنت مريضة ال تستطيع معارشته أو اكن عليها عذر يمنعها من احلضور إىل فراشه فهذا ال بأس به ،وإال فإنه

جيب عليها أن حترض وأن جتيبه وإذا اكن هذا يف حق الزوج ىلع الزوجة فكذلك ينبيغ للزوج إذا رأى من أهله أنهم يريدون

اتلمتع فإنه ينبيغ أن جييبهم يلعارشها كما تعارشه فإن اهلل -تعاىل -قال( :واعرشوهن باملعروف).

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
• داع الرجل امرأته  :أي طلبها.
• إىل فراشه  :بكرس الفاء ،وهو هنا كناية عن اجلماع.
• لعنتها املالئكة  :دعت عليها املالئكة باللعنة.
• حىت تصبح  :حىت يطلع الصباح ،لكن هذا القيد أغليب ،ألن أكرث طلب اجلماع يكون يف الليل ،فإذا طلب الرجل مجاع زوجته نهارا
وامتنعت يلحقها الوعيد ً
أيضا.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

ِعظم حق الزوج ىلع زوجته ،وأنه جيب هل عليها السمع والطاعة يف املعروف.
َّ
َّ
ً
ُ
َّ
تتكره ىلع زوجها إذا داعها إىل فراشه من أجل اجلماع ،وأن امتناعها هذا يعترب كبرية من كبائر
أنه حيرم ىلع املرأة أن تمتنع أو تماطل أو
َّ
َّ
اذلنوب؛ فإنه يرتتب عليه أن املالئكة تلعنها حىت تصبح.
ْ
َّ
أن العرشة احلسنة ُ
والصحبة الطيبة يه أن تسَع املرأة يف قضاء حقوق زوجها الواجبة عليها ،وتلبية رغباته ،وأن تؤديها ىلع أكمل وجه ممكن.
جواز لعن العصاة ولو اكنوا مسلمني ،لكنه مقيد بكونه لعنًا ًّ
اعما وال جيوز توجيهه للمعني.
يف احلديث ديلل ىلع قبول داعء املالئكة لآلدميني من خري أو رش.

املصادر واملراجع:

 فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل1427 ،ه 2006 -م.ّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م. صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت. صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه. رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه. -فتاوى اللجنة ادلائمة ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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إذا داع الرجل زوجته حلاجته فلتأته وإن اكنت ىلع اتلنور
احلديث :عن أيب يلع طلق بن يلع -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا داع الرجل زوجته
حلاجته فَلْتَأتِ ِه وإن اكنت ىلع َّ
اتلنُور».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
إذا طلب الرجل امرأته للجماع فيجب عليها أن جتيبه ولو اكنت مشغولة شغال ال يقوم به غريها ،كأن تكون ختزب أو تطبخ.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :أبو يلع طلق بن يلع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• حاجته  :أي :اجلماع.
• فلتأته  :أي تلجب حاجته.
• اتلنور  :اذلي خيزب فيه اخلزب.
فوائد احلديث:

 .1حق الزوج ىلع الزوجة عظيم فينبيغ أن تعد نفسها ذللك.
 .2حث املرأة أن تعمل ىلع إرضاء زوجها وإسعاده بكل ما حيبه يف غري معصية اهلل -تعاىل.-
 .3األمور تتفاوت يف األهمية.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزبادته ،تأيلف :أبو عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،ط 1اعم .1422
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،تأيلف :أبو العال حممد عبدالرمحن املباركفوري ،انلارش :دار الكتب العلمية.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
حتفة األبرار رشح مصابيح السنة ،تأيلف :القايض نارص ادلين عبداهلل ابليضاوي ،حتقيق :جلنة خمتصة بإرشاف نور ادلين طالب ،انلارش :وزارة
األوقاف بالكويت ،اعم .1433
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)5788( :
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ََ ْ ُ ُ َ ْ
ُ
َ ُْ
ََْ ُ َ ُ ُ
َّ
ُ
ُ
إذا رأيتموه فصوموا ،وإذا رأيتموه فأف ِطروا ،فإن غم عليكم فاقدروا هل

احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إذا َرأَيْ ُ
تموه
َ
َ ْ
ُ
فَ ُص ُ
وموا ،وإذا َرأ ْيتُ ُموه فَأفْ ِط ُ
روا ،فإن غ َّم عليكم فاق ُد ُروا هل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َُْ
ُْ
أحاكم الرشع الرشيف تب َىن ىلع األصل ،فال يعدل عنه إال بيقني.

ُ ْ ْ
ومن ذلك :أن األصل بقاء شعبان ،وأن اذلمة بريئة من وجوب الصيام ،ما دام أن شعبان لم تك َمل عدته ثالثني يوما ،فيعلم
َْ
أنه انتىه ،أو يُ َرى هالل رمضان ،فيُعل ُم أنه دخل.
ّ
وذلا فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-علق صيام شهر رمضان وفطره برؤية اهلالل.
ْ
ََ
ُْ َ
رت ،أو حنوهما ،فيُكمل عدة شعبان ثالثني يوما؛ ألن األصل بقاؤه فال حيكم خبروجه إال
فإن اكن هناك مانع من غيم ،أو ق ٍ
بيقني ،والقاعدة" :أن األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن".

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > رؤية اهلالل
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• إذا رأيتموه  :أبرصتموه ،أي هالل رمضان ،واملراد رآه من تثبت به رؤيته.
• فصوموا  :فابتدئوا الصوم من الغد ،والصوم :إمساك عن املفطرات بنية من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.
فأفطروا  :أي :فاتركوا الصوم من الغد.
•
ِ
ُ
ُ
َّ
• غم عليكم  :است ِرت عليكم حباجب ،من غيم وغريه.
• فاقدروا هل  :أبلغوه قدره ،وهو  :تمام ثالثني ً
يوما.
ِ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

وجوب صوم رمضان ،إذا ثبتت رؤية اهلالل ً
رشاع.
من انفرد برؤيته يف بر وحنوه لزمه العمل بمقتىض رؤيته.
أن صيام شهر رمضان معلق برؤية انلاس أو بعضهم للهالل.
َْ َ
وجوب إكمال شعبان ثالثني يوما ،إذا حال دون َمنظره غيْ ٌم أو حنوه .
وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هالل شوال ً
رشاع.
وجوب إكمال رمضان ثالثني ً
يوما إذا حال غيم أو حنوه دون هالل شوال.
إبطال االعتماد ىلع قول أهل احلساب يف دخول الشهر.
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املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
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 األوىل1435 ،ه.
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة( :من 1427 - 1404ه).

الرقم املوحد)4549( :
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َْ ْ ُ ً ُ ً
َ ْ
َ َ َ َْ َ
َ َ
َ
ُّ
إذا رفع رأسه مِن الركوع يف الركعة األخرية مِن الفجر قال :امهللَّ العن فالنا وفالنا ،بعدما يقول :س ِمع اهلل
َ
َ َ َّ
َْ َ َ َ
َْ ُ
ك م َِن األ ْمر َ ْ
يش ٌء)
احلمد ،فأنزل اهلل( :ليس ل
ملن ْحِده َربنا ولك
ِ

َ ْ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أنه سمع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول :إذا َرف َع َرأ َسه ِمن
َْ ْ ُ ً ُ ً
َ ْ
ْ
َ َ
َ
َ َ
ُّ
محده َر َّبنا ولك احلَم ُد».
الركوع يف الركعة األخرية ِمن الفجر« :امهللَّ العن فالنا وفالنا» .بعدما يقول« :س ِمع اهلل ملن ِ
َ
َْ َ َ َ
ك ِم َن األ ْمر َ ْ
يش ٌء  )...اآلية.
فأنزل اهلل( :ليس ل
ِ
َََ ْ َْ َ َ َ َ َْ َ
َ َْ َ
َ ْ
ُ َ َّ َ ُ ْ
َْ ُ
ٌ
ْ
بن أمية ،وسهي ِل بن عم ٍرو ،واحلارث بن هشام ،فزنلت( :ليس لك ِمن األم ِر يشء).
ويف رواية :يدعو ىلع صفوان ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
ربنا ُ
ُخيْ ُ
عمر -ريض اهلل عنهما -يف هذا احلديث :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا رفَع َرأ َسه ِمن ُّ
عبد اهلل بن َ
الركوع
ِ
َ
َ َُ
َ
َ ْ
َ
َّ
َّ
آذوهْ
ُ
ُ
محده» ،يقنت ىلع بعض رؤساء املرشكني ،وربما سماهم بأسمائهم،
يف الركعة األخرية ِمن الفجر ،وبعد قوهل« :س ِمع اهلل ملن ِ
َ ُ
ً
َْ
َ
َ
ْ
يوم أ ُح ٍد ،ويلعنهم بأسمائهم؛ فأن َزل اهلل عليه ُم َعاتِبًا هل آية تمن ُعه من ذلك{ :ليس لك من األمر يشء}؛ وذلك ملا َسبَ َق يف علم
َ ْ
ُ
إسالمهم.
وسيح ُسن
اهلل ِمن أنهم سيُ ْس ِل ُمون،

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :القنوت  -اتلفسري.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

َ
َ ْ
ُ َ
• ركوعه  :الركوع :االحنناء ،يقال :ركع املصيل ،أي :احنىن بعد القيام حىت تنال راحتاه ركبْتيْ ِه ،أو حىت يطمنئ ظه ُره.
ُ
ُ َّ
َ ْ
• الفجر  :أي :صالة الفجر ،ويه الفريضة اليت ت َؤدى من طلوع الفجر إىل ُطلوع الشمس.
ُّ
الط ْر ُد واإلبعاد من َر ْ َ
السب ُّ
انلاسَّ :
• امهلل العن  :اللَّ ْع ُن من اهللَّ :
محته ،و ِمن َّ
وادلاعء.
ِ
ََ
َ ُ َ َ
مح َده وتق َّبله.
• سمع اهلل  :أجاب اهلل من ِ
ُّ َّ
َّ
ُ
املحبة هل واإلجالل.
اثلناء ىلع املحمود مع
• ملن محده  :احل َ ْمدِ :ضد اذل ِّم ،وحقيقة احلمد:
• {ليس لك من األمر يشء}  :أي :إنما عليك ابلالغ ،وإرشاد اخللق ،واحل ِْرص ىلع مصاحلهم ،وإنما األمر هلل -تعاىل -هو اذلي يُ َدبِّر األمور،
َْ
ويض ُّل َمن يشاء .وقد َ
تاب اهلل ىلع هؤالء ُ
ُ
الـم َع َّي ِنني وغريهم ،فهداهم لإلسالم -ريض اهلل عنهم.-
ويهدي من يشاءِ ،
ُّ
َ
َّ َ
ادلاعء :هو َّ
• يدعو ىلع ُّ :
اتلذلل واخل ُ ُضوع.
الطلب مع

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

جواز ُّ
ادلاعء ىلع املرشكني يف الصالة.
مرشوعية القنوت يف صالة الفجر للحاجة.
َ
َ ْ
ُ
َ
ُّ
الـمد ُع ِّو هل أو عليه ال يرض الصالة.
الشخص
ديلل ىلع أن تسمية
ِ
اهلل ملن َمح َده» ،واتلحميد وهو قوهلَّ « :
َ
جيمع بني التسميع وهو قوهل« :سمع ُ
ربنا لك احلمد».
اتلرصيح بأن اإلمام
ِ
ِ
َُ
َّ
إثبات أن القرآن مزنل غري خملوق.
َْ
َ
َ
َ
الغيْبَ.
ًّ
بيان أن األنبياء ال ي ْم ِلكون نف ًعا وال رضا ،وال يعلمون
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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.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه.
القاموس الفقيه لغة واصطالحا ،سعدي أبو حبيب ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.

الرقم املوحد)5940( :
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إذا رميت بسهمك ،فغاب عنك ،فأدركته فلكه ،ما لم يننت

ْ َ
َ ْ
احلديث :عن أيب ثعلبة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا َر َميْ َ
فغاب عنك،
ت ب ِ َسه ِمك،
َ ُْ ْ
ََْ ْ ُ َ ُُْ
فأد َركتَه فلكه ،ما ل ْم ين ِنت».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن الصائد إذا رِم الصيد بسهم وحنو ذلك مما هو يف حكم السهم ،فأصاب الصيد ثم اغب عن عني الصياد،
ً َّ
ووجده بعد ذلك ،ولم جيد فيه ً
أثرا قاتال إال سهمه جاز أكله ما لم يصل إىل مرحلة اتلغري وانلنت؛ ألنه يصري حينئذ من
اخلبائث ،ويرض بصحة اإلنسان إذا أكله.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > الصيد
َ ََْ
َ
ُ َْ
اهلل عنه-
راوي احلديث :أبو ثعلبَة اخلُش ِين -ريض
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• إذا رميت بسهمك  :أي إذا رميت السهم ىلع صيد ،أو إذا رميت الصيد بسهم.
• فغاب عنك  :أي :فلم جتده إال بعد مدة ولم جتد فيه إال أثر سهمك.
• ما لم يُننت  :ما لم تتغري راحئته ،وختبث.
فوائد احلديث:
 .1حيل أكل الصيد ولو اغب عن صاحبه ما لم يفسد حلمه وتتغري راحئته.
 .2نيه املسلم عن أكل ما تعفن من الطعام وتغريت راحئته.
 .3عناية اإلسالم بصحة اإلنسان وحفظها مما قد يؤثر عليها.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان ،الطبعة األوىل 1422 ،ـه2002 -م.ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة 2003م.تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه ُ2006 -م.فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبةاإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،النرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1431 - 1427 ،ه.

الرقم املوحد)64652( :
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إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك ابلعري ،ويلضع يديه قبل ركبتيه

ْ َ ْ
َ َ ُ ُ
ً
ربك َك َما يَ ْ ُ
ك ْم َف َال يَ ْ ُ
رب ُك َ
ابل ِعريَ ،ويلَضع يديه قبل
مرفواع« :إذا سجد أحد
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
ركبتيه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف طريقة الزنول للسجود ،ويه أن يبدأ بوضع ايلدين قبل الركبتني ،وجاءت أحاديث أخرى يف الزنول
بالركبتني قبل ايلدين ،فالك األمرين جائز وال يُنكر ىلع من فعل هذا أو فعل هذا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
ً
خمترصا والنسايئ وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
براك :وقع ىلع بركهَ َ ،
والربك :ما ييل األرض من صدر ابلعري.
• فال يربك  :يقال :برك ابلعري

فوائد احلديث:

 .1يف احلديث بيان صفة اهلوي يف السجود ،وهو أن يضع يديه قبل ركبتيه.
 .2اختلف العلماء يف هذه املسألة ىلع ثالثة أقوال :القول األول :أن املصيل يهوي إىل السجود بتقديم الركبتني ثم ايلدين .والقول اثلاين :أن املصيل
يهوي إىل السجود بتقديم يديه قبل ركبتيه .القول اثلالث :أنه خمري يف تقديم أيهما شاء ،وقد أمجعوا ىلع أن الصالة بكلتا الصفتني جائزة،
وإنما اخلالف يف األفضل.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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.
سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه.
املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية
1406ه1986 ،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.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
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إذا سجدت فضع كفيك ،وارفع مرفقيك

َْ
َّ
ََْ
َ
ً
مرفواع« :إذا َس َ
احلديث :عن َ َ
وارفع ِم ْرفقيك».
جدت فضع كفيك
الرباء بن َاعزب -ريض اهلل عنهما-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ِّ
َّ
ْ
َُ
َ ِّ
معىن احلديث إذا َس َ
جدت ىلع األرض ف َمكن كفيك من األرض وارفع اذلراعني من األرض مع جمافاة اجلَنبَني؛ ألنه أشبه
ُ
الك َساىل ُ
ومشابهة احليوانات ،فإن ُ
المنبسط يشبه ِسباع احليوانات ،حال افرتاشها ويُشعر حاهل
بهيئة املتواضع وأبْعد عن هيئة
َّ
باتلهاون بالصالة وقِلة االعتناء بها ،واإلقبال عليه ،ويف حديث ميمونة -ريض اهلل عنها -عند مسلم" :اكن -صىل اهلل عليه
وسلمَ ُ -
جيايف يديه فلو أن بهيمة أرادت أن تَمر َ
لمرت".

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :ال ْ َ َ
ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ
ََ
اذلراع َ
بالع ُضد.
• ِم ْرفقيْك  :هو َم ْو ِصل

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ِّ
َّ
َّ
السجود َّ
كفيه ىلع األرض ،والكفان ُعضوان من أعضاء ُّ
السبعة.
أن الواجب ىلع املصيل أن يَضع
َّ
َّ
هذا احلديث أيَّد األصل من أن املراد بايلدين هما :الكفان.
َ َّ
باطن الكفني من األرض.
استحباب تمكني ِ
ِّ
َ
َّ
استحباب رفع اذلراعني عن األرض ،وكراهة افرتاشهما كما يفرتش السبع ِذراعيه.
مرشوعية ُ
ابلعد عن ُمشابهة احليوانات يف الصالة ،اليت يه ُمنَاجاة ودخول ىلع اهلل -تبارك وتعاىل.-
َّ
والرغبة يف َ
َّ
والقوةَّ ،
العبادة.
مرشوعية إظهار النشاط
ُّ
ُ ِّ
َّ
ُ
ُّ
ضو حقه من العبادة.
أن المصيل إذا اعتمد ىلع مجيع أعضاء السجود ،أخذ لك ع ٍ

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
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.
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إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول

َ َ ُ ُ َ ِّ
المؤذن
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إِذا س ِمعتم
َُ ُ
َ َُ
فقولوا ِمثل َما يقول».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إذا سمعتم املؤذن للصالة فأجيبوه ،بأن تقولوا مثل ما يقول ،مجلة جبملة ،فحينما يكرب فكربوا بعده ،وحينما يأيت بالشهادتني،
فأتوا بهما بعده ،فإنه حيصل لكم من اثلواب ما فاتكم من ثواب اتلأذين اذلي حازه املؤذن ،واهلل واسع العطاء ،جميب ادلاعء.

يستثىن من احلديث لفظ( :يح ىلع الصالة ،يح ىلع الفالح) فإنه يقول بعدها :ال حول وال قوة إال باهلل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
ْ ْ ِّ َ
• إذا َس ِمعتُ ْم ال ُم َؤذن  :إذا سمعتم صوت املؤذن باألذان.
• مثل ما يقول  :لك مجلة يقوهلا.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مرشوعية إجابة املؤذن بمثل ما يقول ،وذلك بإمجاع العلماء.
ال يقول شيئا إذا شاهد املؤذن ولم يسمعه.
يتابع املؤذن اثلاين بعد انتهاء األول ،وإن تعدد املؤذنون؛ لعموم احلديث.
تكون إجابة املجيب بعد انتهاء املؤذن من اجلملة لقوهل( :فقولوا)؛ ألن الفاء للرتتيب.
َّ
جييب املؤذن يف لك أحواهل ،إن لم يكن يف خالء أو ىلع حاجته؛ ألن لك ذكر هل سبب ال ينبيغ إهماهل؛ حىت ال يفوت بفوات سببه.
سعة فضل اهلل -عز وجل ،-وكمال رشيعته.

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 ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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ً
إذا رشب اللكب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا

َ
َ ُ
أح ِدكم
رشب اللكب يف إناء
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال «:إذا ِ
ُ
له ً
َ َ
سبعا».
غس
فلي ِ
ُ
ُ
وملسلم « :أواله َّن بالرتاب».
َ
عن عبد اهلل بن مغفل -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال «:إذا َولغ اللكب يف اإلناء فاغسلوه
َّ
َ ُّ
ً
سبعا وعف ُروه اثلَّا ِمنة بالرتاب».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
كثريا من األقذار واألمراض أمر الشارع احلكيم بغسل اإلناء اذلي ولغ
ملا اكن اللكب من احليوانات املستكرهة اليت حتمل
فيه سبع مرات ،األوىل منهن مصحوبة بالرتاب يلأيت املاء بعدها ،فتحصل انلظافة اتلامة من ُناسته ورضره.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اآلنية
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن ُم َغ َّفل ُ
الم َز ِّ
ين -ريض اهلل عنهما-
ِ
ِ
ِ
اتلخريج :حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-متفق عليه.
حديث عبد اهلل بن مغفل -ريض اهلل عنهما :-رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
َ
• إذا َولغ  :رشب بطرف لسانه ،وهو أن يدخل لسانه يف املاء وغريه من لك مائع ،فيحركه ولو لم يرشب ،فالرشب أخص من الولوغ.
• اللكب  :احليوان املعروف.
َ ِّ
• عف ُروه  :اتلعفري ،اتلمريغ يف العفر ،وهو الرتاب.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8
.9

اتلغليظ يف ُناسة اللكب ،لشدة قذارته.
ُ
ولوغ اللكب يف إناء ،ومثله األكل ،ينجس اإلناء ،وينجس ما فضل منه.
وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات.
ً
باتلطهري من ولوغه دون بوهل وعذرته وسائر ما لوثه اللكب.
واتلكرار سبعا خاص
وجوب اتلطهري بالرتاب
ُ
َ
وجوب استعمال الرتاب مرة ،واألوىل أن يكون مع األوىل يلأيت املاء بعدها .وتكون يه اثلامنة املشار إيلها يف الرواية األخرى .وال فرق بني
أن يطرح املاء ىلع الرتاب أو الرتاب ىلع املاء أو أن يؤخذ الرتاب املختلط باملاء ،فيغسل به أما مسح موضع انلجاسة بالرتاب فال جيزئ.
َّ ِّ
عظمة هذه الرشيعة املطهرة ،وأنها تزنيل من حكيم خبري ،وأن ُم َؤديها -صلوات اهلل وسالمه عليه -لم ينطق عن اهلوى ،وذلك أن بعض العلماء
حار يف حكمة هذا اتلغليظ يف هذه انلجاسة ،مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة ،ولم يشدد يف اتلطهري منها ،حىت قال فريق من العلماء :إن
اتلطهري ىلع هذه الكيفية من ولوغ اللكب تعبدي ال تعقل حكمته ،حىت جاء الطب احلديث باكتشافاته ومكرباته ،فأثبت أن يف لعاب
اللكب مكروبات وأمراضا فتاكة ،ال يزيلها إال الرتاب.
ظاهر احلديث أنه اعم يف مجيع الالكب ،حىت الالكب اليت أذن الشارع باختاذها ،مثل الكب الصيد واحلراسة واملاشية.
ُناسة اللكب أغلظ انلجاسات.
الصابون واألشنان ال يقومان مقام الرتاب يف ذلك؛ ألن انلص إذا ورد بِشء معني واحتمل معىن خيتص بذلك الِشء لم جيز إلغاء انلص
واطراحه ،فإلم جيد غريه فال حرج ،قال تعاىل( :فاتقوا اهلل ما استطعتم).

369

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 ،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 الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.
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إذا شك أحدكم يف صالته ،فلم يدر كم صىل ثالثا أم أربعا؟ فليطرح الشك ويلنب ىلع ما استيقن ،ثم
يسجد سجدتني قبل أن يسلم ،فإن اكن صىل مخسا شفعن هل صالته ،وإن اكن صىل إتماما ألربع؛ اكنتا
ترغيما للشيطان.

احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا شك َ
أح ُدكم يف صالته،
ِّ
ْ ََْ
َْ
ََْْ
َ َْْ َ
نب ىلع ما استيق َن ،ثم يسجد سجدتني قبل أن ي ُ َسل َم ،فإن اكن
فلم يد ِر كم صىل ثالثا أم أربعا؟ فليطر ِح الشك ْويل ِ
صىل َخسا َش َف ْع َن هل َص َالته ،وإن اكن صىل إ ْت َماماً أل ْر َبع؛ اكنتا تَ ْرغ ً
يما للشيطان».
ِ
ِ ٍ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف كيفية اتلعامل مع الشكوك اليت ترد للمسلم حال الصالة ،وذلك أن يبين ىلع ايلقني ،فإن اكن الشك

يف عدد الركعات فايلقني العدد األقل ،ثم يسجد سجدتني للسهو قبل السالم.

فيف احلديث عن أيب سعيد قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا شك أحدكم يف صالته" أي :تردد بال رجحان

فإنه مع الظن يبين عليه" ،فلم يدر كم صىل ثالثا أو أربعا؟" أي :مثال "فليطرح الشك" ،أي :ما يشك فيه وهو الركعة الرابعة
َْْ
نب ىلع ما استيقن" أي :علمه يقينا ،وهو ثالث ركعات.
"ويل ِ
قوهل" :ثم يسجد سجدتني قبل أن يسلم" ،هذا األفضل أن يكون السجود قبل السالم.

قوهل" :فان اكن صىل َخسا" تعليل لألمر بالسجود ،أي :فإن اكن ما صاله يف الواقع أربعا فصار َخسا بإضافته إيله ركعة أخرى،
َ َ ْ
"شفع َن هل صالته" ،أي :السجدتان تشفعان هل الصالة؛ ألنها بمقام ركعة ،والصالة اليت يصليها يف أصلها شفع وليست وتر؛
ألنها أربع ركعات ىلع املثال املرضوب يف احلديث ،وقوهل" :وإن اكن صىل إتماما ألربع" ،إن اكن صىل أربعا يف الواقع فيكون قد

أدى ما عليه من غري زيادة وال نقصان.

قوهل" :اكنتا ترغيما للشيطان" ،أي :وإن صارت صالته بتلك الركعة أربعا اكنتا ،أي :السجدتان ترغيما ،أي :إذالال للشيطان،

واهلل أعلم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ترغيما  :أي :إلصاقا ألنفه يف الراغم ،وهو الرتاب ،واملراد :إذالهل.
َّ َ
• شك  :تردد الشخص بني وقوع الفعل منه وعدم وقوعه ،ولو ترجح أحدهما ىلع اآلخر.
ْ
ْ
ْ
َ
َ َْ
ُ
نب صالته ىلع ما تيقنه.
• فليطرح  :فليل ِق ما شك فيه ،ويبعده عنه ،ويل ِ
َّ
• ويلنب  :يعين :يعتمد ما تيقن أنه أىت به من الصالة ،خبالف املشكوك فيه فال يعتربه.
فوائد احلديث:
ً

 .1أن املصيل إذا شك يف صالته ولم يرتجح عنده أحد األمرين فإنه يطرح الشك ويعمل بايلقني ،وهو األقل ،فيتم صالته ويسجد للسهو قبل أن
يسلم ثم يسلم.
ً
ً
ً
ًّ
ً
 .2جعل اهلل -تعاىل -هاتني السجدتني طريقا إىل جرب الصالة ،وردا للشيطان خاسئا ذيلال مبعدا عن مراده ،وبهما تكمل صالة العبد ويمتثل
أمر اهلل -تعاىل -بالسجود اذلي عَص به إبليس ربه.
ً
وسواسا يالزم اإلنسان،
 .3أحد أسباب سجود السهو الشك يف الصالة ،وهذا احلديث يف حكم سجود السهو للشك فيها ،هذا ما لم يكن الشك
َّ
يعمل العمل ،ويقول يف نفسه :إنه لم يعمله ،فهذا ال سجود عليه.
 .4احلديث رصيح يف صحة الصالة بهذه الصورة ،إذا لم يطرأ عليها ما يبطلها.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.
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َّ
ََُْ ُْ
ََْْ َ ْ ُ
ََْ َ
صىل أحدكم إىل يشء ي َ ْس ُ ُ
ُتهُ من انلاس ،فأراد أحد أن جيتاز بني يديه فليدفعه ،فإن أىب فليقات ِله؛ فإنما
إذا
هو شيطان

َّ
ْ ْ
ً
صىل أحدكم إىل يشء ي َ ْس ُ ُ
رت ُه من انلاس ،فأراد أحد أن
مرفواع( :إذا
احلديث :عن أيب سعيد اخلُد ِر ِّي -ريض اهلل عنه-
َْ َ ُْ
َْ ْ َُْ
َجيْتَ َ
از بني يديه فليَدفعه ،فإن أىب فليُقاتِله؛ فإنما هو شيطان).

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يأمر الرشع باختاذ احلزم واحليطة يف األمور لكها ،وأهم أمور ادلين وادلنيا الصالة ،ذلا حث الشارع احلكيم ىلع العناية بها
َ
ُ ْ
السرتة هلا إذا دخل املصيل يف صالته لتسرته من انلاس ،حىت ال ينقصوا صالته بمرورهم بني يديه ،وأقبل ينايج ربه،
واختاذ
ً
فإذا أراد أحد أن جيتاز بني يديه ،فليدفع باألسهل فاألسهل ،فإن لم يندفع بسهولة ويرس ،فقد أسقط حرمته ،وأصبح معتديا،
والطريق لوقف عدوانه ،املقاتلة بدفعه بايلد ،فإن عمله هذا من أعمال الشياطني ،اذلين يريدون إفساد عبادات انلاس،

واتللبيس عليهم يف صالتهم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املنهيات.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

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

ّ
إذا صىل أحدكم إىل يشء  :أي جعل شيئًا أمامه يف صالته.
ي َ ْس ُ ُ
رت ُه من انلاس  :حيول بينه وبينهم.
ُ ْ
بني يديه  :قريبًا منه بينه وبني سرتته.
فإن أىب  :امتنع أن يندفع ويرجع.
ْ
َْ َ ُْ
فليُقاتِله  :فليُ َدا ِفعه بشدة.
فإنما هو ُ :
الممت ِنع عن االندفاع والرجوع.
شيطان  :مثل الشيطان ملحاولة التشويش ىلع املصيل وإفساد صالته أوتنقيصها.

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9

مرشوعية السرتة للمصىل ِيلَ َ
يق صالته من انلقص أو القطع.
مرشوعية قربه منها ،يلتمكن من َر ّد من يمر بينه وبينها ،وئلال يضيق ىلع َّ
املارة.
ْ
حتريم املرور بني املصيل وبني ُسرتته؛ ألنه من عمل الشيطان.
َّ ً
َ
تد.
منع من يريد املرور بني املصىل وبني سرتته ،ويكون بإشارة أو تسبيح
أوال ،فإن لم يندفع ،منع ولو بِدفعه ،ألنه مع ٍ
أن املدفوع بعد اتلنبيه والرفق معه إذا رفض وتسبب موته من ادلفع فليس ىلع ادلافع ذنب وال قصاص؛ ألن دفعه مأذون فيه ،وما ترتب ىلع
املأذون فيه ،غري مضمون.
مرشوعية احلركة يف الصالة ملصلحتها.
ً
ْ
يؤخذ منه أن ادلفع ال جيوز إال إذا صىل إىل ُسرتة معتربة رشاع.
جواز إطالق لفظ الشيطان ىلع من فنت شخصا يف دينه.
يؤخذ منه مرشوعية ادلفع يف احلرم امليك لعموم احلديث.
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املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،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.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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إذا صىل أحدكم الركعتني قبل الصبح ،فليضطجع ىلع يمينه
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا صىل أحدكم الركعتني
قبل الصبح ،فليضطجع ىلع يمينه»  ،فقال هل مروان بن احلكم :أما جيزئ أحدنا ممشاه إىل املسجد حىت يضطجع ىلع

يمينه ،قال عبيد اهلل يف حديثه :قال :ال ،قال :فبلغ ذلك ابن عمر ،فقال :أكرث أبو هريرة ىلع نفسه ،قال :فقيل البن عمر:
هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال« :ال ،ولكنه اجرتأ وجبنا» ،قال :فبلغ ذلك أبا هريرة ،قال« :فما ذنيب إن كنت حفظت

ونسوا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث أن السنة بعد أن يصيل اإلنسان ركعيت الفجر أن يضطجع ىلع شقه األيمن حىت تقام الصالة.
َّ
حكمة ختصيص األيمن ئلال يستغرق يف انلوم؛ ألن القلب من جهة اليسار ،متعلق حينئذ غري مستقر ،وإذا نام ىلع اليسار
َ
اكن يف د َعة واسرتاحة ،فيستغرق.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > السنن الرواتب
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

 .1استحباب الضجعة ىلع اجلانب األيمن ،قبيل صالة الصبح.
َّ
َّ
 .2احلكمة من اضطجاعه ىلع الشق األيمن هو أن القلب يف اجلانب األيرس ،فإذا نام عليه استغرق يف انلوم ،وإذا نام ىلع شقه األيمن ،فإنه يقلق
وال يستغرق يف انلوم؛ لقلق القلب ،ويف هذه االسرتاحة اليسرية راحة واستجمام لصالة الفجر ،واهلل أعلم.
 .3هذا االضطجاع إنما يكون إذا صىل راتبة الفجر يف ابليت ،أما إذا صالها يف املسجد فال يرشع هل االضطجاع.

املصادر واملراجع:

مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب.
سنن الرتمذي ،أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق  :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم – بريوت.
السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.
صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت.
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إذا صىل أحدكم إىل يشء يسُته من انلاس ،فأراد أحد أن جيتاز بني يديه ،فليدفعه فإن أىب فليقاتله؛ فإنما
هو شيطان

َّ َ َ ُ ُ
انلاس ،فأَ َراد َ
ً
كم إىل يشء ي َ ْس ُ ُ
رت ُه ِم َن َّ
أحد أن
مرفواع« :إذا صىل أحد
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه
َْ َ ُْ
َْ ْ َُْ
َجيْتَ َ
از بني يديه ،فليَدفعه ،فإن أىب فليُقاتِله؛ فإنما هو شيطان».
ََ ْ
َ َ ُ ُ ْ ُ َ ِّ
َ
ْ
َ َُْ ُْ
ع أحدا ُ
القر َ
يم ُّ
ين».
معه
فإن
؛
ه
ل
ت
ا
ق
ي
ل
ف
أىب
فإن
يديه،
بني
ر
د
ي
فال
يل
ويف رواية« :إذا اكن أحدكم يص
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
إذا دخل املصيل يف صالته ،وقد وضع أمامه سرتة؛ لتسرته من انلاس ،حىت ال ينقصوا صالته بمرورهم بني يديه ،وأقبل ينايج
ً
ربه ،فأراد أحد أن جيتاز بني يديه ،فليدفع باألسهل فاألسهل ،فإن لم يندفع بسهولة ويرس؛ فقد أسقط حرمته ،وأصبح معتديا،

وجيوز وقف عدوانه باملقاتلة بدفعه بايلد؛ فإن عمله هذا من أعمال الشياطني ،اذلين يريدون إفساد عبادات انلاس،

واتللبيس عليهم يف صالتهم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليه.
الرواية اثلانية :رواها مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• إذا صىل أحدكم إىل يشء  :أي :جعل شيئا أمامه يف صالته حيول بينه وبني انلاس.
• جيتاز  :من اجلواز ،وهو املرور.
ُ
ِّ
اعت متمرد من اجلن أو اإلنس ،وسيم بذلك إما بلعده عن احلق ،أو لالحرتاق يف أصل خلقته.
• شيطان  :يطلق ىلع :لك ٍ
َ
• الق ِرين  :هو املقارن املصاحب من شياطني اجلن.
فوائد احلديث:
ً

.1
.2
.3
.4
.5

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

ً
ً
استحباب وضع السرتة بني يدي املصيلً ،
نفالً ،
إماما أو منفردا ،أما املأموم فسرتة اإلمام سرتة هل.
فرضا اكنت الصالة أو
استحباب القرب من السرتة ،حبيث يكون بينه وبينها قدر إماكن السجود.
أن دفع املار مقيد بوضع السرتة.
مرشوعية دفع املار أمام املصيل.
َّ
ُ ْ
ُ ْ
َّ
أن مدافعة املار تكون باألسهل ،فيكون باملنع ،فإن لم ي ِفد فليدفعه ،فإن لم ي ِفد فباملقاتلة ايلدوية ،وال ينتقل إىل العنف إال بعد نفاد وسائل
اللني ،وهذا اعم يف مدافعة الصائل ،ما لم خيش املباغتة ،فيستعمل أحسن وسائل الوقاية.
َّ
ومعتد.
جواز مقاتلة من أراد املرور بني املصيل وسرتته إذا لم يندفع إال بذلك؛ ألنه صائل
ٍ
املقاتلة املدافعة بشدة ،وليس املراد املقاتلة بالسالح ،وال بالصورة اليت تؤدي للهالك.
ّ
جواز احلركة يف الصالة ملصلحتها ،حيث رشع للمصيل رد املار ومدافعته.
عظم إثم املار أمام املصيل.
استحباب صيانة الصالة مما ينقصها ،ويذهب بكماهلا.
ُّ
عظم مرتبة الصالة ،ومناجاة اهلل تعاىل فيها؛ حيث وجب احرتام املصيل ،وعدم التسبب بالتشويش عليه.
َّ
ّ
املار بني يدي املصيل من شياطني اإلنس ،اذلين يفسدون ىلع انلاس صالتهم وعباداتهم ،أو أن الشيطان اذلي هو صاحبه وقرينه ،يقويه وحيضه
ىلع أذية انلاس ،وإفساد عباداتهم.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
ّ
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.

الرقم املوحد)10871( :
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إذا صىل أحدكم فلم يدر زاد أم نقص ،فليسجد سجدتني وهو قاعد ،فإذا أتاه الشيطان ،فقال :إنك قد
أحدثت ،فليقل :كذبت ،إال ما وجد رحيا بأنفه ،أو صوتا بأذنه

ْ
ْ
احلديث :عن أيب سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال :إذا صىل أحدكم فلم يَد ِر
ت ،فلْيَقلَ :كذبت ،إال ما َ
جد سجدتني وهو قَاعد ،فإذا أتَاه الشيطان ،فقال :إنْك قد أَ ْح َدثْ َ
زاد أم نَقص ،فَلْيَ ْس ُ
وجد رحيًا
ً ُُ
ْ
بأن ِفه ،أو صوتا بِأذنِ ِه.

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ْ
َ
معىن احلديث "إذا صىل أحدكم فلم يَد ِر زاد أم نقص" يعين :إذا صىل اإلنسان ،ثم إنه يف أثناء الصالة دخله الشك هل تمت
صالته أو نقص أو زاد فيها فماذا يفعل؟ "فلْي ْس ُ
جد سجدتني وهو قاعد" أي أن الواجب ىلع من شك يف صالته هل زاد فيها
ِ
أو نقص ،أن يسجد سجدتني بعد أن يتم تشهده.

"وهو قاعد" أي ال يلزمه القيام لإلتيان بسجود السهو ،بل يسجد وهو قاعد.
َْ
ويف حديث أيب سعيد -ريض اهلل عنه -يف مسلم عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :إذا شك أحدكم يف صالته ،فلم يدر
َْ
نب ىلع ما استيقن" فيعترب نفسه أنه صىل ثالث ركعات؛ ألن هذا هو ايلقني
كم صىل ،أثالثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك ويل ِ
واألربع مشكوك فيها ،فوجب طرح الشك والعمل بايلقني وهو األقل ،وهذه زيادة ال تنايف احلديث املرشوح.
ْ
ْ
َ
َ ْ
َ
ح َدثْ َ
ت" يعين :إذا جاءه الشيطان يف صالته وسوس هل وخ َّيل إيله أنه أح َدث ،كما يف حديث
"فإذا أتاه الشيطان ،فقال :إنك قد أ
َ ُْ
عبد اهلل بن زيد -ريض اهلل عنه -يف الصحيحني عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-يأيت أحدكم الشيطان يف صالته فيَنفخ
يف َمقعدتهَ ،ف ُي َّ
خيل إيله أنه أحدث."..
ً ُ
ً ْ
ْ
"فلْيَقلَ :ك َذبت ،إال ما َ
رحيا بأن ِفه ،أو صوتا بأذنه" أي يقول يف نفسه ألن املصيل َمنيه عن الالكم يف الصالة وتبطل به؛
وجد

لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من الكم انلاس."..

وىلع هذا :إذا جاء الشيطان يف صالة العبد وسوس إيله بأنه أحدث فليقل يف نفسه" :كذبت" ويستمر يف صالته ،وال خيرج
ً
منها إال إذا تيقن احلدث ،كأن ي َ ُش َّم ْ َ
رحيا أو يسمع صوتا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• الشيطان  :خملوق من نار اليرى إال إذا تشلك ،حريص ىلع إغواء اإلنسان وإيقاعه يف الرشك والضالل ،وزعيم الشياطني هو إبليس.
• صىل  :الصالة :اتلعبد هلل -تعاىل -بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

إثبات وجود الشيطان.
ديلل ىلع حرص الشيطان ىلع إفساد عبادة بين آدم خصوصا الصالة؛ وما يتعلق بها.
َ
الشيطان عدو ُمبني بلين آدم ،فمن ت َمادى معه ،أغواه وأضله ،فإذا لم يستطع إغواءه بالشهوات ،جاءه من طريق الشبهات؛ فالواجب ىلع املسلم
جماهدته وطرده وعدم االتلفات إىل ما يوسوس به ،وأن يكذبه ،وأن يعمل بايلقني ويرتك الشك ،فإذا فعل ذلك انقطع عنه عمل الشيطان.
وجوب سجود السهو إذا سها ،سواء اكن يف صالة الفرض أو انلفل؛ لعموم احلديث.
َ
فيه أن اخلارج من الف ْرج ناقض للوضوء ،وهذا حمل إمجاع بني العلماء.
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ً َ
متطهرا ،فخ َّيل إيله الشيطان أنه أحدث ،ولم يتحقق ذلك يقينا ،فاألصل
 .6يف احلديث قاعدة فقهية" :أن ايلقني ال يزول بالشك" فإذا اكن اإلنسان
أنه باق ىلع طهارته ،فال يلتفت إىل هذه الشكوك والوساوس.
َ
 .7عدم جواز اخلروج من الصالة ،إال إذا تيقن احلدث.
 .8فيه أن حديث َّ
انلفس ال يؤثر ىلع الصالة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
مسند اإلمام أمحد ، ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه.
ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م.
َ
ّ
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.
الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع البن عثيمني ،ط ،1دار ابن اجلوزي 1428 - 1422 ،ه.

الرقم املوحد)8406( :
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إذا صىل أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا احلاجة ،وإذا صىل أحدكم نلفسه
فليطول ما شاء

ً
مرفواع« :إذا صىل أحدكم للناس فَلْيُ َخ ِّف ْف فإن فيهم الضعيف َّ
والسق َ
يم
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
ِ
َ ْ ُ َ ِّ ْ
َ
وذا احلاجة ،وإذا صىل أحدكم نلفسه فليطول ما شاء».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -األئمة أن خيففوا الصالة ىلع حسب ما جاءت به السنة ،وعلل ذلك أن وراءهم ضعيف
ابلنية ،وضعيف القوة ،وفيهم مريض ،وفيهم ذو حاجة ،وأما إذا صلوا بمفردهم فلو شاء أحدهم طول ولو شاء خفف.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام  -رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• للناس ً :
إماما للناس.
ً
• فليخفف  :ال ِّ
يطول تطويال يشق ىلع انلاس ،وذلك مع اتلمام.
• الضعيف  :ضعيف اخللقة اكنلحيف ،وتفسري الضعيف هنا بضعيف اخللقة هلزال أو كرب أو صغر ،ألن الضعف خالف القوة.
• السقيم  :املريض.
• وذا احلاجة  :أي صاحب احلاجة وهو املحتاج للتخفيف حلاجة هل ،والغالب أنها أمور ادلنيا كما يف قصة الرجل اذلي صىل خلف معاذ -ريض
اهلل عنه ،-واعتذر بأنهم أصحاب نواضح.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

استحباب ختفيف صالة اجلماعة مع اإلتمام.
جواز تطويل صالة املنفرد ما شاء ،ولكن يف الفريضة ال يطيل حىت خيرج الوقت وهو يف الصالة ،وذلك كيال تصطدم مصلحة املبالغة
باتلطويل من أجل كمال الصالة مع مفسدة إيقاع الصالة يف غري وقتها.
وجوب مرااعة العاجزين وأصحاب احلاجات يف الصالة.
أنه ال بأس بإطالة الصالة ،إذا اكن عدد املأمومني ينحرص وآثروا اتلطويل.
أنه ينبيغ لإلنسان أن يسهل ىلع انلاس طريق اخلري ،وحيببه إيلهم ،ويرغبهم فيه ،ألن هذا من اتلأيلف ،ومن بيان حماسن اإلسالم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428َ
 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 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)5880( :
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ً
إذا صىل أحدكم ،فليجعل تلقاء وجهه شيئا ،فإن لم جيد ،فلينصب عصا ،فإن لم جيد ،فليخط خطا ،ثم ال
يرضه ما مر بني يديه

َ َْ ْ
ج َع ْل تِلْ َق َ
اء وجهه شيئا ،فإن لم
احلديث :عن أيب هريرة ،عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا صىل أحدكم فلي
رض ُه َما َم َّر بَ ْ َ
جيد ،فلينصب عصا ،فإن لم جيد ،فَلْيَ ُخ َّط َخ ًّطا ،ثم ال يَ ُ ُّ
ني يديه».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
يبني احلديث الرشيف رضورة أن جيعل املصيل أمامه سرتة يصيل إيلها ،فإن لم جيد شيئا نصب عصا ،وإن لم جيد خيط يف
ً
األرض خطا يكون هل سرتة؛ وال يرضه بعد ذلك من مر أمامه بعد ذلك.
َّ
ً
هذا إذا اكن املصيل ً
إماما أو منفردا ،أما املأموم فسرتة اإلمام سرتة هل؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصيل إىل سرتة دون
َّ
َّ
أصحابه ،واتفق املصلون خلفه ىلع أنهم مصلون إىل سرتة ،فال يرضهم مرور يشء بني أيديهم؛ فيف ابلخاري ( )493ومسلم

( )504عن ابن عباس قال" :أقبلت ىلع محار أتان ،ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل بانلاس ،فمررت بني يدي بعض
الصف ،فلم ينكر ذلك يلع أحد".

وال مانع من العمل بهذا احلديث؛ لعدم ما يعارضه من األحاديث الصحيحة ،وألنه ليس شديد الضعف.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
َْ ْ
• فليَن ِصب  :أي :يرفع ويقيم.
• تِلْ َق َ
اء  :اسم من :اللقاء ،وظرف ملاكن اللقاء واملقابلة.
ً
• فليخط  :فلريسم عالمة مستقيمة ىلع األرض.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

استحباب السرتة بني يدي املصيل وتأكدها؛ لكرثة األمر فيها.
َّ
ْ
أن السرتة تكون بأي يشء بارز ،يكون تلقاء وجه املصيل ،يمنع املارين من املرور يف قِبلته ،وماكن سجوده.
فإن لم جيد شيئًا ً
بارزا ،يكون بقدر مؤخرة رحل الراكب ،فوق قتب ابلعري ،إن لم جيد هذا ،انتقل إىل ما دونه.
ًّ
َّ
إن لم جيد شيئًا ،فلينصب عصا ،وإن لم جيد العصا خط خطا.
ً
اخلط قد حيتاج إيله إلماكنه قديما عندما اكنت أرض املسجد وفناؤه مفروشة بالرمل ،أما اآلن فاملساجد فيها الفرش ،فال أثر للخط ،إال إذا
اكن اإلنسان يف الصحراء أو حنو ذلك.
َّ
َّ
َّ
أن املصيل إذا وضع السرتة من أي نوع من هذه األنواع؛ فإنه ال يرض صالته يشء ،وال ينقصها ،وال يبطلها من مر بني يديه من ورائها.
َّ
َّ
بأمر ،فأتوا منه ما
رصيح احلديث :أنه ال يضع السرتة ادلنيا حىت ال جيد اليت أىلع منها ،وأنها مبنية ىلع احلديث الرشيف" :إذا أمرتكم ٍ
استطعتم".
الصالة عبادة جليلة ،ويه الصلة بني العبد وربه ،فإذا وقف املصيل فإنه ينايج اهلل -تعاىل ،-واملرور أمامه خيل بهُله املناجاة ،ويقطع هذا
االتصال اإلليه بانشغال القلب ،فاحتيط للصالة بهذه الوقاية.
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املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،دار الفكر ،بريوت.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
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 ،ويل ادلين حممد اخلطيب اتلربيزي.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10872( :

382

إذا صىل أحدكم ،فليستُت لصالته ،ولو بسهم

ْ
احلديث :عن َسربة بن معبد اجلهين -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا صىل أحدكم،
ْ
فليستَ ِرت لصالته ،ولو بسهم».

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أنه يستحب للمصيل وضع سرتة أمامه ،وأن السرتة حتصل بكل يشء ينصبه املصيل أمامه ،ولو اكن

قصريا أو دقيقا اكلسهم ،ويف ذلك مظهر من مظاهر يرس الرشيعة وسماحتها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديثَ :س ْربة بن معبد اجلهين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ليسترت  :يلجعل هل سرتة حال صالته.
ُ
• بسهم  :هو عود دقيق من اخلشب جيعل يف طرفه نصل ،يرِم به عن القوس.
فوائد احلديث:

 .1استحباب السرتة أمام املصيل؛ حلفظ صالته من انلقصان ،أو ابلطالن.
الرحل ،فإن لم جيد ذلك وال أقل منه ،جعل ولو سهماً.
 .2األفضل يف السرتة أن تكون كمؤخرة َّ
َّ
ًّ
 .3احلرص ىلع وضع السرتة ،ولو من أدق األشياء وأقلها ،ألجل إشعار انلفس بأن أمام العينني حدا عن جماوزة انلظر ،فال يتبعه القلب بأفاكره
ًّ
ووساوسه ،ويلجعل بينه وبني املارين حدا ،يمزي به موضع حرم صالته.
 .4األفضل ادلنو من السرتة ،وأن تكون عند موضع سجوده؛ تلحد من ُ
جتاوز نظره إىل ما وراء ماكن السجود ،وئلال حيتجز مساحة أكرب من
حاجته ،فيضيق ىلع املارين ،وئلال يعرض صالته للنقص ،أو القطع ممن يمر بينه وبينها.

املصادر واملراجع:

مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل( ،ملكتبة املعارف) ،اعم النرش  1415 :ـه.1995 -
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة  1423ـه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.

الرقم املوحد)10869( :

383

ً َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََْ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ
رشة
إذا صمت من الشهر ثالثا فصم ثالث عرشة وأربع عرشة ومخس ع

َّ ْ َ َ ً َ
احلديث :عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إ َذا ُص ْم َ
ت ِم َن الشه ِر ثالثا ،ف ُص ْم
ِ
َ َ َ َ ْ ََ َ ََْ َ ْ ََ َ َْ َ َ ْ ََ
رشة».
ثالث عرشة ،وأربع عرشة ،وَخس ع
ُ
َ َ
َ َُُ
َ
َّ
َ
يض :ثالث
عن قتادة بن ملحان -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول ا ِ
ابل ِ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يأمرنا ِب ِصيامِ أيامِ ِ
َ ْ ََ َ ََْ َ ْ ََ َ َْ َ َ ْ ََ
رشة.
عرشة ،وأربع عرشة ،وَخس ع
َ
ُ
ْ
َ َ َ َ َ َ
ُ
َ
َ
َّ
ُ
رض وال سف ٍر.
عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :اكن رسول ا ِ
ابل ِ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -ال يف ِطر أيام ِ
يض يف ح ٍ
درجة احلديث :حديث أيب ذر حسن.

حديث قتادة صحيح.

حديث ابن عباس حسن.

املعىن اإلمجايل:

عن أيب ذر قال :قال رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا صمت" ،يا أبا ذر ،قوهل" :من الشهر" ،أي :شهر اكن" ،ثالثا" ،أي:
ً
أردت صوم ذلك تطواع" ،فصم ثالث عرشة ،وأربع عرشة ،وَخس عرشة" ،أي :صم اثلالث عرش من الشهر وايلومني بعده،
وسميت هذه اثلالثة األيام ابليض أي أيام الليايل ابليض؛ إلضاءتها بالقمر ،وصومها من لك شهر مندوب.

عن ابن عباس قال" :اكن رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -ال يفطر أيام ابليض" ،أي :أيام الليايل ابليض ،ويه اثلالث عرش
ً
والرابع عرش واخلامس عرش؛ ألنها املقمرات من أوائلها إىل أواخرها ،فناسب صيامها شكرا هلل تعاىل ،قوهل" :يف حرض وال
سفر" ،أي أنه الزم عليها فيهما ،فصيامها سنة مؤكدة ،ويرتجح صيام أيام ابليض بكونها وسط الشهر ،ووسط الِشء أعدهل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
قتادة بن ِملحان -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :حديث أيب ذر رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد.
حديث قتادة بن ملحان رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه.
حديث ابن عباس رواه النسايئ.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• أيام ابليض  :أيام الليايل ابليض ،يه :اثلالث عرش والرابع عرش واخلامس عرش ،وسميت يلايلها بيضا؛ ألن القمر يطلع فيها من أوهلا إىل
آخرها.

فوائد احلديث:

 .1استحباب صيام هذه األيام اثلالثة.
 .2استحباب املداومة ىلع صيام ابليض يف احلرض والسفر.
 .3بيان رفق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأمته ،وإرشاده إياهم إىل ما يصلحهم ،وحضهم ىلع ما يطيقون املداومة عليه.
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املصادر واملراجع:

-1إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة األوىل1399 ،ه.
-2بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
-3تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
-4اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه.
-5ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
-6رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
-7سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه.
-8سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
-9سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية.
-10سنن النسايئ؛ لإلمام أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه مكتب حتقيق الرتاث اإلساليم ،دار املعرفة-بريوت.
-11صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
-12فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت.
-13فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة.
-14كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
-15مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه.
-16املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية.
-17نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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َ َََ
ْ ْ
جريانك
إذا طبخت مرقة ،فأكرث ماءها ،وتعاهد ِ

ً
َ
ْ ْ
َ
طبخت َم َرقة ،فأكرث ماءها ،وتعاهد ِجريانك».
احلديث :عن أيب ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حديث أيب ذر هذا يوضح صورة من صور عناية اإلسالم حبق اجلار ،فهو حيث اإلنسان إذا وسع اهلل عليه برزق ،أن يصيب
منه جاره بعض الِشء باملعروف ،حيث قال صىل اهلل عليه وسلم" :إذا طبخت مرقة فأكرث ماءها ،وتعاهد جريانك" أي :أكرث
َ ُ
ْ َ
كرث وتُ َّ
وزع ىلع جريانك منها ،واملرقة اعدة تكون من اللحم أو من غريه ِم َّما يُؤتدم به ،وهكذا
ماءها يعين :زدها يف املاء؛ ِتل
ً
ً
ً
أيضا إذا اكن عندك غري املرق ،أو رشاب كفضل اللنب مثال ،وما أشبهه ينبيغ لك أن تعاهد جريانك به؛ ألن هلم حقا عليك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الصلح وأحاكم اجلوار
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مرقة  :هو املاء اذلي ُطبخ فيه اللحم وحنوه.
ّ
• تعاهد  :تفقد.

فوائد احلديث:

 .1استحباب نصح األحبة واألصحاب بما ينفعهم يف دنياهم وآخرتهم.
 .2استحباب اتلهادي بني اجلريان؛ ألن ذلك يورث املحبة ويزيد يف املودة ،ويتأكد هذا اتلهادي إذا اكن للطعام راحئة ،وعلمت حاجة اجلار.
 .3عدم احتقار يشء من رضوب اخلري ،وصنوف الرب؛ فإنها لكها معروف.

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 ،بريوت 1428 ،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 مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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إذا طلع الفجر فقد ذهب لك صالة الليل والوتر ،فأوتروا قبل طلوع الفجر
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما ،-عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا َطلع الفجر فقد ذهب لك صالة
الليل والوترْ ،
فأوتِروا قبل طلوع الفجر».
ِ
درجة احلديث :معلول من هذا الوجه.

املعىن اإلمجايل:

ُ ُّ
والوتر.
الليل
صالة
وقت
ينتيه
الفجر
بطلوع
يعين:
تر"
والو
الليل
صالة
لك
"إذا َطلع الفجر فقد ذهب
ِ
ِ
َ
"الوتر" األصل أن صالة الوتر من قيام الليل ،لكن ُعطف ىلع صالة الليل تلأكيده وبيان رشفه.
قوهلِ :
ُ
ْ
الوتر قبل طلوع الفجر ،فإن طلع الفجر ،فال ترشع صالة الوتر؛ ملا رواه ابن حبان :
"فأوتِروا قبل طلوع الفجر" يعين :صلوا ِ
(من أدرك ُّ
انلهار شفعا ،إذا فاتته ُ
الصبح ولم يوتر ،فال وتر هل) ،ويقضيه من َّ
لعذر كتَعب أو نوم أو نسيان ،فإن اكن اعدته أن
َّ
َّ
ْ
يصيل الوتر ثالث ركعات صىل من انلهار أربعا وإن اكن وتره خبمس ركعات صىل من انلهار ستا ،وهكذا ؛ ملا رواه مسلم عن
اعئشة -ريض اهلل عنها" :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا فاتته الصالة من الليل من َ
وجع ،أو غريه ،صىل من
َّ
انلهار ثِنْ َ ْ
يت عرشة ركعة".

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ال توجد -- :
فوائد احلديث:

َْ
والوتر.
والوتر ما بني صالة العشاء إىل طلوع الفجر ،فإذا طلع الفجر انتىه وقت صالة الليل ِ
 .1أن وقت صالة الليل ِ
َّ
ً
َّ
 .2أن من ترك صالة الوتر متعمدا حىت طلع عليه الفجر فقد فاته الوتر ،أما إن اكن لعذر ،كنوم ونسيان قضاه من انلهار شفعا.
ُ
 .3أن العبادات املؤقتة بوقت ال جيوز فعلها بعد خروج وقتها إال لعذر.
الوتر.
 .4فضيلة وآكدية صالة ِ

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،املؤلف :أبو الفضل ابن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري ،انلارش :دار الفلق  -الرياض،
الطبعة :السابعة 1424 ،ه.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.
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.

الرقم املوحد)11279( :
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إذا فسا أحدكم يف الصالة فلينرصف ،ويلتوضأ ،ويلعد الصالة

احلديث :عن يلع بن َطلق -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :إذا َف َسا َ
أح ُدكم يف الصالة
َ َْْ َ
رصف ،ويلتوضأَ ،ويلُ ِع ِد الصالة».
ف لين ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
إذا أحدث املصيل بفساء أو رضاط أو أي ناقض من نواقض الوضوء ،سواء اكنت الصالة فرضا أو نفال ،فعليه أن ينرصف من
صالته وال يستمر فيها ،ثم يتوضأ  ،ثم يُعيد الصالة.

واحلديث ضعيف ،ولكن يدل ىلع هذا احلكم أنه شيك إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الرجل اذلي خييل إيله أنه جيد

الِشء يف الصالة؟ فقال« :ال ينفتل -أو ال ينرصف -حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا» .متفق عليه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > مبطالت الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطهارة.
راوي احلديث :يلع بن َطلق -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
ُ
الريح من ُّ
الفساء :خروج ِّ
ادلبر بال َصوت.
• ف َسا :

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

َ
جواز اتلرصيح بما يُستحيا منه عند احلاجة ،كما يف قوهل( :إذا فَ َسا) َّ
وانلاطق بهذا أشد انلاس َحياء.
َّ
ُ ْ
ويتوضأ ويعيد َّ
الصالة؛ بلطالن صالته باحلَدث.
المح ِد ِث من صالته،
وجوب انرصاف
ْ ْ
َ
ِّ
عدم وجوب االستِنجاء من الريح؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يأمر إال بالوضوء.
ُْ
َ
َ
أن رفع احلَدث رشط لصحة الصالة ،وأن الصالة ال تصح من حم ِدث ،حىت يَرفع َحدثه.
َّ
حير ُم ىلع من َ
يستمر فيها َّ
ًّ
َّ
ُ
حدث َمنَع ابتداء الصالة ،يمنع االستمرار فيها؛ فإن صالته بال وضوء
صوريا؛ فلك
ويتمها ،ولو
أحدث يف الصالة أن
ٍ
َّ
ُ
وتالع ٌ
بالشعائر ِّ
استهزاء ِّ
ٌ
ادليِنية.
ب
بادلين،
ُ
َّ
َ
الريح من ُّ
الوضوء ،وت ُ
أن خروج ِّ
َ
بطل به الصالة ،وقد أمجع العلماء ىلع هذا.
ادلبر يَنقض
ُ
ْ َ
انلاقضة للوضوء ،حكمها َك ُ
حكم خروج ِّ
الريح ،فيما ذ ِك َر من األحاكم.
مجيع األحداث َّ ِ
َْ
ِعظم شأن الصالة ،وأن اإلنسان إذا وقف بَني يَدي اهلل -تعاىل -ال بُد أن يكون ىلع أكمل وجه.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة1985 ،م.
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -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 1427 ،ـه2006 -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة األوىل1427 ،ه.
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إذا قام أحدكم إىل الصالة؛ فإن الرْحة تواجهه ،فال يمسح احلىص

َّ
َ
َْ
ُ
َ َ ُ ُ
ً
كْ
الرمحة تُ َ
فإن َّ
اج ُهه ،فال يم َسح احلََص».
و
الصالة؛
إىل
م
مرفواع« :إذا قام أحد
احلديث :عن أيب ذر-ريض اهلل عنه-
ِ
ْ
ُّ
ُ
ُ
وعن معيقيب -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال :يف الرجل ي َس ِّوي الرتاب حيث يسجد ،قالِ « :إن
ُْ
ََ
احدة».
كنت فا ِعال فو ِ

درجة احلديث :حديث أيب ذر ضعيف ،وحديث معيقيب صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف حديث أيب ذر:

قوهل( :إذا قام أحدكم إىل الصالة) أي :إذا دخل فيها ،وقبل تكبرية اإلحرام ال يمنع.

وأما انليه يف قوهل( :فال يمسح احلَص) أي :فال يعرض عن الصالة ألدَن يشء؛ أي :ملا فيه من قطع اتلوجه للصالة ،فتفوته

الرمحة املسببة عن اإلقبال ىلع الصالة ،وهذا إذا لم يكن إلصالح حمل السجود ،وإال فيجوز مرة بقدر الرضورة.

ومعلوم أن احلَص يه احلجارة الصغرية ،واتلقييد باحلَص خرج خمرج الغالب؛ لكونه اكن الغالب ىلع فرش مساجدهم ،وال

فرق بينه وبني الرتاب والرمل يف هذه املسألة.
ً
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُّ
ْ
ُ
ً
َ َ َْ َْ ُ ُ
َ
اهلل َعلَيْه َو َسل َم -قال :يف َّ ُ ُ َ ِّ
يب َ -ص َّىل ُ
حديث معيقيب أَ َّن َّ
َّ
اح َدة».
انل
الرج ِل يسوي الرتاب حيث يسجد ،قالِ « :إن كنت فا ِعال ف َو ِ
ِ
ِ
ِ
(أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال يف الرجل) أي :يف شأن الرجل اذلي سأهل عن نفسه أنه (يسوي الرتاب) أي :يف الصالة
(حيث يسجد؟) أي :يف ماكن سجوده أو ألجل سجوده عليه.
ً
فأجابه -عليه الصالة والسالم( :-إن كنت فاعال) ،أي :ذللك وحمتاجا هل( ،فواحدة) :أي فافعل فعلة واحدة أو مرة واحدة

ال أكرث ،ويكره أن يمسح احلَص إال أن ال يمكنه احلَص من السجود بأن اختلف ارتفاعه واخنفاضه كثريا ،فال يستقر عليه

قدر الفرض من اجلبهة فيسويه حين ئذ مرة أو مرتني؛ ألن فيه روايتني ،يف رواية "تسويه مرة" ،ويف رواية تسويه مرتني ،ويف
أظهر الروايتني أنه يسويه مرة وال يزيد عليها.

وأما علة انليه فيف قوهل( :فإن الرمحة تواجهه) أي :تزنل عليه وتقبل إيله ،ويه علة للنيه ،يعين فال يليق لعاقل تلىق شكر

تلك انلعمة اخلطرية بهذه الفعلة احلقرية ،قاهل الطييب .وقال الشواكين :هذا اتلعليل يدل ىلع أن احلكمة يف انليه عن املسح أن
ال يشغل خاطره بِشء يلهيه عن الرمحة املواجهة هل ،فيفوته حظه منها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
معيقيب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث أيب ذر رواه أبو داود.
حديث معيقيب متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

يمسح  :هو أن يُ ِم َّر يده ىلع الِشء؛ إلذهاب ما عليه من أثر تراب ،أو ماء وحنو ذلك.
احلَص  :احلجارة الصغرية اليت ىلع األرض.
َّ
فإن الرمحة تواجهه  :تعليل يف انليه عن املسح؛ ئلال يشغل خاطره عن سبب الرمحة ،ويه العفو والغفران.
ُْ
َّ
تواجهه  :تقابله ،واملراد :أن الرمحة تزنل عليه ،وتق ِبل إيله.

 .1يكره للمصيل أن يمسح احلَص العالق بمواضع السجود من بدنه.
َّ
 .2يكره أن يمسح موضع سجوده من األرض ،فإن اكن البد من تسوية موضع سجوده ،فليكن مرة واحدة.
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.3
.4
.5
.6

َّ
احلكمة يف هذا هو ما جاء يف احلديث من أن الرمحة تكون تلقاء وجهه ،يف هذه الرتبة ،اليت علقت بوجهه من أثر السجود ،وتكون يف موضع
سجوده اذلي ذكر اهلل -تعاىل -فيهَّ ،
وسبحه عنده.
خشية العبث املفيض إىل اإلخالل بالصالة ،واملنايف للخشوع واتلواضع ،ويشغل املصيل ،وال مانع من إرادة األمرين :املحافظة ىلع الرمحة اليت
علقت به ،وابلعد عن العبث املنايف للخشوع.
يستحب ملريد الصالة أن ِّ
يسو َي ماكن صالته وموضع سجوده؛ ئلال حيتاج إىل ذلك أثناء الصالة ،وئلال ينشغل باهل به يف الصالة.
َّ
مجهور العلماء محلوا ذلك ىلع الكراهة ،ال ىلع اتلحريم؛ ألن املخالفة ليست كبرية ،واحلركة ليست كثرية ،فهو من مكروهات الصالة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،تعليق :حممود خليل ،مكتبة أيب املعايط.
املجتىب من السنن ( السنن الصغرى ) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية
1406ه1986 ،م.
سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب.
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة1423 ،ه 2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
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إذا قام أحدكم يصيل ،فإنه يسُته إذا اكن بني يديه مثل آخرة الرحل ،فإذا لم يكن بني يديه مثل آخرة
الرحل ،فإنه يقطع صالته احلمار ،واملرأة ،واللكب األسود

احلديث :عن أيب ذر -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا قام أحدكم يصيل ،فإنه يسرته
إذا اكن بني يديه مثل آخرة الرحل ،فإذا لم يكن بني يديه مثل آخرة الرحل ،فإنه يقطع صالته احلمار ،واملرأة ،واللكب

األسود»  ،قلت :يا أبا ذر ،ما بال اللكب األسود من اللكب األمحر من اللكب األصفر؟ قال :يا ابن أيخ ،سألت رسول اهلل

-صىل اهلل عليه وسلم -كما سأتلين فقال« :اللكب األسود شيطان».

ويف رواية من حديث ابن عباس -ريض اهلل عنهما« :-يقطع الصالة املرأة احلائض واللكب».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أن املصيل إذا قام يف صالته فإنه جيعل هل سرتة لصالته يكون أعالها بقدر مؤخرة الرحل ،ويه ثليث ذراع تكون أمامه،
ُ
فإذا لم يفعل فإنه يقطع صالته واحد من ثالثة أشياء :املرأة ،وقيد يف رواية أيب داود باحلائض أي ابلالغ ،واحلمار ،واللكب
ً
األسود ،فإن وضع سرتة أمامه لم َّ
يرضه ما َّ
مر من ورائها ولو اكن واحدا من هذه اثلالثة.

قال عبد اهلل بن الصامت راوي احلديث :قلت :يا أبا ذر ،ما بال اللكب األسود من اللكب األمحر من اللكب األصفر؟ أي ملاذا
ُ
خص هذا اللكب فقط بقطع الصالة دون سائر الالكب؟ قال :يا ابن أيخ ،سألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كما سأتلين

فقال« :اللكب األسود شيطان».

واملراد بقطع الصالة بطالنها ،وبه أفتت اللجنة ادلائمة ،وذهب بعض العلماء إىل أنه قطع خشوعها وكماهلا ال أن الصالة

تفسد وتبطل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
َْ
َ
اج ِد.
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ال ِقبلة  -املس ِ
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم ،والرواية اثلانية أليب داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• يقطع الصالة  :يبطلها.
• احلمار  :حيوان داجن من فصيلة اخليل ،يستخدم للحمل ،والركوب.
• اللكب  :لك سبع عقور ،وغلب ىلع انلابح حىت صار حقيقة لغوية ،ال حتتمل غريه.
• واملرأة  :املراد باملرأة هنا :ابلالغة.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

َّ
املصيل إذا لم جيعل هل سرتة لصالته ،يكون أعالها بقدر مؤخرة الرحل ،وأدناها كسهم واحد ،أو خط يف األرض أمامه فإنه يفسد صالته،
ويبطلها مرور واحد من ثالثة أشياء :املرأة ،واحلمار ،واللكب األسود ابلهيم.
ْ
َّ
ً
واحدا من هذه األشياء اثلالثة؛ ألن السرتة حددت ماكن مصاله ،وجعلت
ِإن وضع سرتة يف قِبلته فال يرضه مرور يشء من ورائها ،ولو اكن
لصالته ِح ًىم ،ال يرضه من َّ
مر وارءها.
َ ُ
ق ْرن املرأة مع هذين احليوانني انلجسني ليس خلستها ،وإنما هو ملعىن آخر ،ترغب املرأة أن تكون متصفة به؛ ملا فيها من اجلاذبية ،وميل
َُ
اف للعبادة.
القلوب إيلها ،ولكنه من ٍ
قيدت املرأة يف حديث ابن عباس باحلائض ،واملراد بها :ابلالغة ،فأما غري ابلالغة أو الطفلة الصغرية فال تقطع الصالة ألن الصغرية ال يصدق
عليها أنها امرأة.
يدخل يف عموم احلديث مرور املرأة بني يدي املرأة ،فإنه يقطع الصالة؛ ألنه ال فرق بني الرجال والنساء يف األحاكم إال بديلل.
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 .6استحباب وضع السرتة أمام املصيل؛ تليق صالته من انلقص ،أو من ابلطالن ،فيه حصانة للصالة ،وسور هلا من آفات نقصها وفسادها.
َّ
 .7أن أىلع السرتة وأفضلها يه أن تكون بقدر مؤخرة الرحل ،فإن لم جيد ذلك عرض ما استطاع عرضه ،ولو خبط يف األرض.
َّ
َّ
خص اللكب األسود من بني سائر الالكب؛ ألنه شيطان.
.8

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة1423 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه.
مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل   1421 ،ـه 2001 -م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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إذا قدم العشاء ،فابدءوا به قبل أن تصلوا صالة املغرب ،وال تعجلوا عن عشائكم

احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا قُ ِّد َم َ
الع َش ُ
اء  ،فابدءوا به
َ
قبل أن تُ َصلُّوا صالة املغرب ،وال َت ْع َ
جلوا عن َعشائِكم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إذا حرض الطعام وحرضت الصالة فابدؤوا بتناول الطعام ،قبل أن تصلوا ،حىت ولو اكنت الصالة قصرية الوقت ،حمدودة الزمن،

كصالة املغرب؛ حىت ال ينشغل ذهن املصيل يف الصالة بالطعام ،قال أبو ادلرداء :من فقه املرء إقباهل ىلع حاجته حىت يقبل ىلع
ً
صالته وقلبه فارغ .رواه ابلخاري عنه تعليقا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :آداب الطعام.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

• قُ ِّد َم َ
الع َش ُ
اء  :الطعام اذلي يؤلك يف وقت العِش ،وهو آخر انلهار ،وظاهر هذا احلديث وغريه أن اعدة أهل املدينة أنهم يتناولون طعام العشاء
قبل املغرب ،ألنهم أهل حرث فال يفرغون إال آخر انلهار.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

َّ
ُ ِّ
إذا اكن وقت صالة املغرب وقد قدم طعام العشاء ،وانلفوس متشوقة إيله ،فإن األفضل هو تقديم الطعام قبل أداء الصالة.
ِّ َ
َّ
احلكمة يف هذا :هو أن املطلوب يف الصالة هو حضور القلب ،واحلاجة ِإىل الطعام تشغل القلب ،وحتول دون اخلشوع يف الصالة ،ففضل تقديم
َّ
األكل ىلع دخول الصالة ،تلؤدى الصالة براحة ابلال ،وحضور القلب.
يؤخذ منه إبعاد لك ما يشغل انلفس عن الصالة ،ويليه القلب عن استحضار معاين الصالة ،من القراءة واألذاكر ،واتلنقل فيها من ركن إىل
ركن آخر.
مجهور العلماء محلوا تقديم الطعام ىلع الصالة؛ ىلع انلدب.
ُ ِّ
إذا ضاق وقت الصالة املكتوبة؛ حبيث لو قدم الطعام خلرج وقتها -فجمهور العلماء ىلع تقديم الصالة؛ حمافظة ىلع الوقت.
هذا احلكم فيما إذا اكنت انلفس حمتاجة للطعام ،ومتعلقة به ،أما مع عدم احلاجة إيله ،وإنما حان وقت وجبة اعدية ،فالصالة واجلماعة هلا
َّ
ِّ
ويفوت الصالة أول وقتها أو يف اجلماعة أو خيرج
مقدمة ىلع ذلك ،ىلع أنه ال ينبيغ أن جيعل وقت طعامه ،أو وقت منامه يف وقت الصالة،
الصالة عن وقتها ألجل ذلك.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم اجلعيف ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة:
األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه:
عبد السالم السليمان ،ط  1427، 1ـه2006/م.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.
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إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعزتل الشيطان يبيك ،يقول :يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة،
وأمرت بالسجود فأبيت فيل انلار

َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا َق َرأ ُ
ابن آدم السجدة فسجد
ْ
ُ
ُ ُ
َ
ابن َ
فأبيْ ُ
رت بالسجود َ
اع َ َ
الشيطان يبيك ،يقول :يا َويْلَه -ويف رواي ٍة :يا َو ْييل -أُ ِمر ُ
ت
آدم بالسجو ِد فسجد فله اجلنة ،وأ ِم
زتل
يل ُ
فَ َ
انلار».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
إذا قرأ ابن آدم آية من آيات السجدة ،اليت فيها ٌ
أمر بالسجود ،فسجد امتثاال ألمر اهلل ،ورغبة يف طاعته ،انرصف الشيطان
ً
متحرسا ىلع ما فاته من الكرامة ،وحصول اللعن واخليبة للحسد ىلع ما حصل البن آدم ،ويقول
من عند القارئ وجعل يبيك
ُ
ابن آدم بالسجود ،فسجد فله اجلنة ،وأم ُ
رت بالسجود فأبيت» ،أي :يا حزين ويا هاليك ،فقد أمر ُ
«يا وييل أُ ِمر ُ
اهلل -تعاىل -ابن
ِ
ُّ
تكربا فيل انلار.
آدم بالسجود فأطاع ربه فسجد فله اجلنة ،وأمرين بالسجود فامتنعت

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• اعزتل  :انرصف واحنرف.
• يا َويْيل  :يا حزين ويا هاليك.
ُّ
ُ
ُ
تكربا.
امتنعت
أبيت :
•

فوائد احلديث:

 .1فضيلة السجود هلل -تعاىل.-
 .2سجود املسلم لربه -تعاىل -يكمد إبليس وحيزنه؛ ألن سبب بعده وطرده هو االمتناع عن السجود؛ فلما وفق اهلل ذللك املسلمني عند ذكر لك
سجود اكن أنكأ لقلبه؛ ألنه جتديد ملصابه.
 .3مرشوعية سجود اتلالوة.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :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.
 مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،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 ،ـه1998 -م.
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ََْ َ
َْ ْ
َُْ
ُ
إذا قلت لصاحبك :أن ِصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب ،فقد لغوت

َْ
ََ َ
َْ ْ
ُ
ً
مرفواع« :إذا َ
خي ُط ُ
ب ،فقد لغ ْوت».
قلت لصاحبك :أن ِصت يوم اجلمعة واإلمام
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من أعظم شعائر اجلمعة اخلطبتان ،ومن مقاصدها وعظ انلاس وتوجيههم ،ومن آداب املستمع الواجبة :اإلنصات فيهما

للخطيب ،يلتدبر املواعظ ،وذلا حذر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من الالكم ،ولو بأقل يشء ،مثل نيه صاحبه عن الالكم
ولو بقوهل " :أنصت" ،ومن تكلم واإلمام خيطب فقد لغا فيحرم من فضيلة اجلمعة؛ ألنه أىت بما يشغله ويشغل غريه عن سماع

اخلطبة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األمر باملعروف وانليه عن املنكر.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• َلصاحبك  :لك من ختاطبه عرب عنه بالصاحب؛ ألنه الغالب أو ألنه جبوارك.
• أنْص ْ
ت  :اسكت عن الالكم.
ِ
ََ َ
• لغ ْوت  :لغا أىت بقول ساقط ،ليس فيه فائدة ،واملراد أنه تذهب به فضيلة اجلمعة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

وجوب اإلنصات للخطيب يوم اجلمعة ،وقد اتفق العلماء ىلع وجوب ذلك.
مناف للمقام ولو بانليه عن املنكر ورد السالم وتشميت العاطس ولك ما فيه خماطبة لآلخرين.
حتريم الالكم حال سماع اخلطبة وأنه
ٍ
ُ ُُ
ُ
اطبه اإلمام.
خياطب اإلمام أو خي ِ
يستثىن من هذا من ِ
ْ
استثىن بعض العلماء من اكن اليسمع اخلطيب ِ ُبلعد ،فإنه الينبيغ هل السكوت بل يشتغل بالقراءة أو اذلكر ،أما من ال يسمعه لصمم ،فال ينبيغ
أن يشغل من حوهل باجلهر بالقراءة ،ويكون ذلك بينه وبني نفسه.
عقوبة املتلكم حرمانه من فضيلة اجلمعة.
جواز الالكم بني اخلطبتني.
إذا ذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واإلمام خيطب فإنك تصيل عليه وتسلم رسا وحيصل لك بذلك العمل باألحاديث ،وكذلك تأمني ادلاعء.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426 ،ـه2006 -م.
تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة -الطبعة األوىل 1426ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،األوىل 1381ه.
صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.
تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
حممد احلسيين َّ
الزبيدي ،جمموعة من املحققني ،انلارش :دار اهلداية.
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إذا اكن املاء قلتني لم حيمل اخلبث

َ
َُ ُُ
وبه من
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قالُ :سئِل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن املاء وما ين
ُ َّ
َ
ادلواب ِّ
والسبَ ِ
اع ،فقال -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا اكن املاء قلتني لم حيمل اخلَبَث».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن املاء الكثري ال ينجس بمجرد مالقاته للنجاسة إن لم يتغري أحد أوصافه ،بعكس ما إذا
ً
ً
اكن قليال فإنه ينجس اغبلا ألنه مظنة تغري أوصافه ؛ وىلع هذا فإن اكن املاء كثريا وتغريت أوصافه بنجاسة خرج عن كونه
ً
ً
طهورا إىل كونه ُنسا وإن اكن قلتني ،وذكر ذلك يف معرض السؤال عن سؤر السباع وادلواب؛ دل ذلك ىلع عدم طهارة سؤرهم
ً
ً
اغبلا ،إال إذا اكن كثريا لم تتغري أوصافه بسببها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > أحاكم املياه
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه والرتمذي والنسايئ وادلاريم وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• قلتني  :تثنية قلة ،ويه اجلرة الكبرية من الفخار.
• لم حيمل  :لم يقبل ولم يتأثر.
• اخلبث  :انلجس.
فوائد احلديث:

 .1املاء إذا بلغ قلتني ،فإنه يدفع انلجاسة عن نفسه ،فتضمحل فيه ،ما لم تغريه.
َ
ً
ً
ً
ُن َس مطلقا ،سواء أكان قليال أم كثريا.
 .2نقل اإلمجاع ىلع أن املاء إذا غريته انلجاسة ِ

املصادر واملراجع:

السنن ،أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م
السنن ،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسايئ ،مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة اثلانية ،1986 – 1406 ،حتقيق :عبدالفتاح أبو غدة.
السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
السنن ،البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،ملحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون  -إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
مسند ادلاريم املعروف بسنن ادلاريم ،تأيلف اإلمام أيب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل َّ
ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد.
ِ
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم – بريوت ،اثلانية .1985 – 1405-
توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.
تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه.
رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
َّ
منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427 ،ه.
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ً
إذا اكن واسعا فخالف بني طرفيه ،وإذا اكن ضيقا فاشدده ىلع حقوك

َ
َ ْ
احلديث :عن سعيد بن احلارث قالَ :سأ َنلا جابر بن عبد اهلل عن الصالة يف اثلوب الواحد؟ فقال :خ َرجت مع انليب -
َ
َ
َ ْ
ت به َو َصلَّيْ ُ
اشتَ َملْ ُ
صىل اهلل عليه وسلم -يف بعض أ ْس َفار ِه ،فَ ِجئْت َيلْلَ ًة ِ َبل ْعض أ ْمري ،فَ َو َج ْدتُ ُه يُ َص ِّيلَّ ،
ت
ويلع ثوب واحد ،ف
ِ
ِ
ََ ْ
ْ
ْ
َْ ُ
ُّ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
إىل َجانِ ِبه ،فلما ان َرصف قال« :ما الرسى يا جابر»؟ فأخربته حباجيت ،فلما فرغت قال« :ما هذا ِاالش ِتمال اذلي رأيت»؟
َ َ ْ
َ ً َ َّ
اتل ِحف به ،وإن اكن ضيِّقا فات ِز ْر به».
قلت :اكن ثوب -يعين ضاق ،-قال« :فإن اكن واسعا ف
َ ِّ ً َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ
َ
َْ
َ
واس ًعا فخالف بني َط َرفيه ،وإذا اكن ضيقا فاشدده ىلع حق ِوك».
وملسلم« :إذا اكن ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َْ َ
اره ،واكنت هل حاجة عند انليب -صىل اهلل عليه
خرج جابر -ريض اهلل عنه -مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف بعض أسف ِ
َ
فاتل َ
وسلم -يف إحدى الليايل فجاءه يلخربه بها ،فوجده يُصيل ،واكن -ريض اهلل عنه -البسا ثوبا واحداَ ،
حف به ووضع َط َرفيه

ىلع اعتِ ِقه ،وصىل إىل جانبه -صىل اهلل عليه وسلم ،-فلما انرصف من صالته سأهل -صىل اهلل عليه وسلم -عن السبب اذلي
داعه إىل َّ
السري يف هذه الساعة املتأخرة من الليل ،فأخربه حباجته اليت جاء من أجلها ،فلما فرغ من ذكر حاجته ،أنكر عليه
ُ َّ
صىل اهلل عليه وسلمَ -اتلحافه باثلوب؛ ألنه ضيِّق ،وأمره أنه إذا اكن اثلوب واسعا أن يَلفه ىلع مجيع جسمه أعاله وأسفله،
َ
َ
َ
ُّ
الكتف األيمنَ ،
ويرد َّ
وي ّرد الطرف األيمن ىلع الك ِتف األيرس ،من أجل أن يكون
الطرف األيرس ىلع
فيجعله ىلع ك ِتفه،
ِ
إزارا ورداء ،يُغطي به مجيع جسمه ،فهذا أمكن يف َسرت العورة وأمجل من حيث اهليئة ،وإن اكن اثلوب ضيِّقا ال يمكن أن
ُ َّ
يكون منه إزارا ورداء ،جيعله إزارا وذلك بأن يَشده ىلع حقوه ويسرت أسفل جسده.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ْ ْ
ْ
َّ َ ُّ ُ
اتللفف به.
اشتَ َملت  :االش ِت َمال باثلوب:
الرسى  :أي :ما هو السبب اذلي َ
داعك إىل َّ
ُّ َ
السري يف هذه الساعة املتأخرة من الليل.
ِّ َ ُ
َ ُ
َ
ِّ
َ
ثوب يلتحف به ،فيغطي به بدنه.
اتل ِحف  :اللحاف :لك َ ٍ
َ
َّ
َ
َ
ات ِزر  :اإلزار :ما سرت أسفل ابلدن.
حقوك  :احلقو :موضع اإلزار.

.1
.2
.3
.4

.5
.6

ُّ
واتلفقه يف ِّ
َحرص َّ
ادلين.
اتلابعني ىلع حتصيل ال ِعلم
جواز صالة اتلطوع مجاعة.
َ
جواز االقتداء ُ
بالمنفرد يف الصالة بعد أن رشع فيها ،ولو لم ينو اإلمامة من أوهلا.
ُ
ُ
ُ
سن خلقه -صىل اهلل
مبادرة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بسؤال جابر-ريض اهلل عنه -عن سبب جميئه يف وقت متأخر من الليل ،وهذا من ح ِ
عليه وسلم.-
َج َواز الصالة يف اثلوب الواحد ،وأمجعوا ىلع أ َّن َّ
الصالة يف اثلَّوبني أفضل.
ِ
ِ
ِّ
ُ
ً َ َّ
جواز الصالة باثلوب الواحد ولو لم يكن ىلع اعتِقه يشء؛ لقوهل( :وإن اكن َضيِّقا فات ِز ْر به) لكن هذا احلديث :حيمل ىلع حالة الضيِّق والشدة
ً
مجعا بني األدلة.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق:
طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.
َ
ّ
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.
فتُح 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.
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،اعم النرش1410 :ه.
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إذا اكن يوم اجلمعة وقفت املالئكة ىلع باب املسجد يكتبون األول فاألول

ُ
ََ
ت املالئكة
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا اكن يوم اجلمعة وقف ِ
َّ
َ ً
ْ
َْ
ُْ
ُْ
فاألو َلَ ،
الم َه ِّ
ومثَ ُل ُ
ّ
جر كمثل اذلي يهدي بَدنة ،ثم اكذلي يهدي بقرة ،ثم كبشا ،ثم
األول
ىلع باب املسجد يَكتُبون
ِّ
َدجاجة ،ثم بَيضة ،فإذا خرج اإلمام َط َو ُوا ُص ُح َفهمْ ،
اذل َ
كر».
ويستَمعون

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ِّ
َ
َ
ََُ
أجر املبكر إىل اجلمعة كمثل أجر
ل
ث
وم
يليه،
اذلي
ثم
األول
تقف املالئكة ىلع باب املساجد يوم اجلمعة ،يكتبون ادلاخل
ِ
ً
تقر ًبا إىل اهلل -تعاىل ،-وأجر اذلي يأيت بعده كأجر اذلي يذبح بقرة ُّ
مجال ُّ
تقر ًبا إىل اهلل -تعاىل ،-وأجر اذلي
اذلي يذبح ناقة أو
ً
ً
ً
ُّ
ُّ
يأيت بعده كأجر اذلي يذبح كبشا من الغنم تقربا إىل اهلل -تعاىل ،-وأجر اذلي يأيت بعده كأجر اذلي يذبح دجاجة تقربا إىل
اهلل -تعاىل ،-وأجر اذلي يأيت بعده كأجر اذلي ِّ
يقرب بيضة إىل اهلل -تعاىل ،-فإذا خرج اإلمام وطلع املنرب يلبدأ اخلطبة ،أغلق
ً
ً
املالئكة صحفهم اليت يكتبون فيها أسماء أهل اجلمعة أوال فأوال ،واألجر ىلع قدر مراتبهم يف السبق ،وجلست املالئكة
يستمعون اخلطبة مع انلاس.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضل اتلبكري للجمعة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ُ ِّ
الم َه ِّ
ُ
المبَكر.
جر :
ّ ً
ّ
يُهدي  :تصدق بها متقربا إىل اهلل.
بَ َدنة  :مجل.
َط َووا  :أغلقوا.
ِّ
اذلكر  :اخلطبة.

.1
.2
.3

.4
.5
.6

اإليمان باملالئكة ،وأنهم يقفون ىلع باب املسجد يكتبون أسماء من يدخل من املصلني يوم اجلمعة.
الرتغيب يف اتلبكري إىل اجلمعة.
يف استماع املالئكة للخطبة حض ىلع االستماع إيلها واإلنصات هلا ،وقال أكرث العلماء :اإلنصات واجب ىلع من سمعها ومن لم يسمعها ممن
حرض اجلمعة.
أن مراتب انلاس يف الفضل حبسب أعماهلم.
أن القليل من الصدقة غري حمتقر يف الرشع.
أن اتلقرب باإلبل أفضل من اتلقرب بابلقر والغنم ،واتلقرب بابلقر أفضل من الغنم.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،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 ابلواب ،انلارش :دار الوطن– الرياض.
 إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،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 – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م.ّ
حممد بن ّ
 تاج العروس من جواهر القاموسّ ،حممد بن عبد ّ
امللقب بمرتىضَّ ،
الزبيدي ،جمموعة من املحققني ،انلارش:
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض،
دار اهلداية
 فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع ،دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤادعبد ابلايق ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب.

الرقم املوحد)10551( :
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إذا اكنت بالرجل اجلراحة يف سبيل اهلل ،أو القروح ،أو اجلدري فيجنب ،فيخاف أن يموت إن اغتسل ،يتيمم

َ َ َ ْ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -يف قوهل -عز وجل( :-وإن كنتم مرَض أو ىلع سفر) ،قالِ « :إذا اكنت
ْ
َْ َ َ
َّ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ ُ َ ُّ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ
اجل َر َ
َّ ُ
اح ُة يف َ
ب ف َيخاف أن ي ُموت ِإ ِن اغت َسل ،يَت َي َّم ُم».
اَّلل ،أ ِو القروح أ ِو اجلد ِري فيج ِن
ب
س
يل ِ
بِالرج ِل ِ
ِ ِ ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

هذا األثر عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -يف تفسري قوهل -عز وجل{ :-وإن كنتم مرَض أو ىلع سفر} [املائدة ]6 :حيث

يقول -ريض اهلل عنه( :-إذا اكنت بالرجل اجلراحة يف سبيل اهلل) أي اجلهاد ،أو (القروح) مجع قرح ويه ابلثور اليت خترج يف
األبدان ،اكجلدري وحنوه ،من اكنت هذه حاهل( :فيجنب) تصيبه اجلنابة( .فيخاف) :أي يظن (أن يموت إن اغتسل) أي :فإن
َّ
ابن عباس رخص ملن اكن هذا حاهل يف اتليمم فقال( :تيمم).
فيف هذا األثر ديلل ىلع رشعية اتليمم يف حق اجلنب إن خاف املوت؛ فأما لو لم خيف إال الرضر فاآلية ويه قوهل تعاىل {وإن

كنتم مرَض} [املائدة ]6 :دالة ىلع إباحة اتليمم هل ،وتفسري ابن عباس -ريض اهلل عنهما -للمرض بما ذكر يف احلديث من
اجلراحة يف سبيل اهلل والقروح ليس ىلع سبيل احلرص وإنما ىلع سبيل اتلمثيل ،وإال فلك مريض يرضه استعمال املاء فله أن

يتيمم ولو لم يصل االستعمال إىل املوت ،بل لو خاف أن يتعفن اجلرح أو يزيد أو يتأخر الشفاء أو تطول عليه مدة املرض وحنو
َ
َ ْ ُْ
{و ِإن كنتُ ْم َم ْرَض} [املائدة. ]6 :
ذلك فإنه يتيمم ،لعموم قوهل:
مع مالحظة ضعف األثر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ادلارقطين وابليهيق.
مصدر منت احلديث :سنن ادلارقطين.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

اجلراحة  :اجلراحة أي اجلرح ،وهو الشق يف ابلدن ،ومجع اجلرح :جروح.
مرَض  :مجع مريض ،واملرض خروج ابلدن عن حد االعتدال ،واملراد هنا :املرض اذلي خيىش معه اتلرضر من استعمال املاء.
القروح  :مجع قرح ،ويه :اجلروح والشقوق من أثر السالح واملرض ،اكبلثور اليت خترج يف ابلدن.
ً
ُ
جينب  :من أجنب ،أي :صار جنبا ،واجلنابة الوصف اذلي ينشأ عن اتلقاء اخلتانني أو اإلنزال.
اجلدري  :اجلدري مرض معدي يظهر يف اجلدل.

ْ
ً
 .1حصول اجلنابة لصاحب اجلرح كما هو ظاهر احلديث ليس برشط يف اتليمم ،بل لو أحدث حدثا أصغر فاحلكم واحد ،و ِذك ُر اجلنابة يف
احلديث ىلع سبيل املثال.
 .2ذكر السفر يف اآلية الكريمة مبين ىلع الغالب؛ ألن السفر مظنة فقد املاء ،فإذا فقده املسافر أو وجد ما يتعلق حباجته من رشب أو طبخ وحنوهما
ً
جاز هل اتليمم ،أما السفر نفسه فليس عذرا يبيح اتليمم ،فإذا وجد املسافر املاء وال رضر عليه يف استعماهل لم جيز هل أن يتيمم .
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املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.
ُسبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة لألبلاين ،ط ،1دار املعارف ،الرياض1412 ،ه.
سنن ادلارقطين ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،وآخرون ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت 1424 ،ه.
السنن الكربى للبيهيق ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بريوت 1424 ،ه.
َّ
منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427 ،ه.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر :جمد ادلين ابن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطنايح  -املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه-
1979م.
ضعيف اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)10021( :
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إذا مضت أربعة أشهر :يوقف حىت يطلق ،وال يقع عليه الطالق حىت يطلق

ُ ِّ
ُ ِّ
ََ
َُ
َ ْ
احلديث :عن ابن عمر قال" :إذا َمضت أربعة أشهر :يُوقف حىت ي َطل َق ،وال يق ُع عليه الطالق حىت ي َطل َق".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث يبني ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن مدة اإليالء املباح يه أربعة أشهر ،وأن ما زاد عليها ،فغري مأذون فيه،

وإنما جيب ىلع املويل أن ييفء أو يطلق ،وأن الطالق أو انفساخ انلاكح ،ال يكون بمجرد ميض أربعة أشهر قبل الفيئة ،وإنما
إكراه ٍّ
ٌ
حبق.
باق ،وال يقع الطالق حىت يطلق الزوج ،ولو بإجباره من احلاكم؛ ألن هذا
انلاكح ٍ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اإليالء
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يوقف حىت يطلق  :يمنع القايض ُ
الم ْو ِيل عن اتلمادي يف إيالئه إذا بلغ  4أشهر؛ فإما أن يطأ ،وإما أن يطلق.
ُ َ ِّ
َْ ُ
• وال يقع عليه الطالق  :حىت لو مضت أربعة أشهر فإنها ال تطلق حىت يطلق.

فوائد احلديث:

 .1أنه ال جيرب الزوج ىلع الطالق قبل تمام األربعة أشهر.
َ ُ
 .2أنه ال ت ْطلق املرأة بمجرد تمام األربعة أشهر.
 .3إذا آىل الرجل من زوجته أربعة أشهر ،فعليها أن تصرب هذه املدة ،وليس هلا مطابلته بالفيئة ،فإذا مضت األربعة األشهر ،فلها عند انقضائها
مطابلته بالفيئة ،فإن فاء بالوطء فذاك ،وإن لم يَ ِىف ْء ،أجربه احلاكم بطلب الزوجة ىلع الوطء أو الطالق.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م.ّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
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 السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58151( :
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َ
ُ َ ٌ
يسمع اتلَّأذ َ
ِين
رضاط حىت ال
إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان وهل

َّ َ ْ
َ ُ
بالصال ِة ،أدبَ َر
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إِذا نو ِد َي
َّ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ ٌ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ِّ َ ُ ْ
ْ
أق َب َلَ ،ح َّىت إ َذا ثُ ِّو َب َّ
اتلثْو ُ
يض َّ
أدبَ َرَ ،ح َّىت ِإ َذا ُق ِ َ
يب
للصال ِة
الشيطان ،وهل رضاط حىت ال يسمع اتلأ ِذين ،فإذا ق ِيض انلداء
ِ
ِ
ْ
َْ
َ َْ َْ ُ ْ َُْ
َ َ
َُ ُ ْ ُ َ َ
َ َّ َ َ َّ َّ ُ ُ َ َ ْ
ني َ
أقبَ َلَ ،ح َّىت َخيْط َر بَ ْ َ
الم ْر ِء َونف ِس ِه ،يقول :اذك ْر كذا واذكر كذا  -لِما لم يذكر ِمن قبل  -حىت يظل الرجل ما يد ِري
ِ
َّ
َ
ك ْم َصىل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
إذا أذن املؤذن وىل الشيطان وأبعد عن ماكن األذان حىت خيرج بعيدا ئلال يسمع األذان ،وهل رضاط ،ظاهره أنه يتعمد إخراج
ً
ذلك الرضاط ،ويه الريح ،ليشتغل بسماع الصوت اذلي خيرجه عن سماع املؤذن أو يصنع ذلك استخفافا كما يصنعه السفهاء،

وحيتمل أنه يتعمد ذلك يلقابل ما يناسب الصالة من الطهارة باحلدث ،وحيتمل أنه ال يتعمد ذلك بل حيصل هل عند سماع
األذان ُ
خوف فيحدث هل ذلك الصوت بسببها" ،فإذا قيض انلداء أقبل ،حىت إذا ثوب بالصالة أدبر" عند اإلقامة "حىت إذا
شدة
ٍ
قىض" ،أي :فرغ وانتىه" ،اتلثويب أقبل حىت خيطر" ،معناه:يوسوس ،وأصله من خطر ابلعري بذنبه إذا حركه فرضب به فخذيه،
أقبل حىت يغوي بين آدم ،وإنما هرب الشيطان عند األذان ملا يرى من االتفاق ىلع إعالن لكمة اتلوحيد وغريها من العقائد

وإقامة الشعائر ،وكراهة أن يسمع ذكر اهلل -عز وجل -وهذا هو معىن قوهل -تعاىل" :-من رش الوسواس اخلناس"  ،اذلي خينس

عند ذكر اهلل -عز وجل -وخيتيف ويبعد؛ قوهل" :بني املرء ونفسه" أقبل حىت حيول بني املرء وقلبه يف صالته يقول هل :اذكر كذا
اذكر كذا اذكر كذا"،ملا لم يكن يذكر من قبل" ،أي :قبل رشوعه يف الصالة" ،حىت يظل الرجل" ،أي :ينىس ويذهب وهمه" ،ما
يدري كم صىل" ،وإنما جاء عند الصالة مع أن فيها قراءة القرآن؛ ألن اغبلها رس ومناجاة فله ّ
تطرق إىل إفسادها ىلع فاعلها
أو إفساد خشوعه ،وقيل :هربه عند األذان حىت ال يضطر إىل الشهادة البن آدم يوم القيامة؛ كما جاء يف حديث أيب سعيد.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• أدبر الشيطان ّ :
هاربا.
فر
• خيطر  :يوسوس.
ُ
• ث ِّوب  :أقيم.

فوائد احلديث:

 .1فضيلة األذان ،وأنه يطرد الشيطان.
 .2احلث ىلع اخلشوع واالستغراق يف الصالة ،واالحرتاز عن وسوسة الشيطان فيها.
 .3الرصاع بني أهل اإليمان والشيطان دائم ال ينتيه.
ً
 .4استخدام الشيطان طرقا وأسايلب متنوعة ،إلهلاء بين آدم.
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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.
-6صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
-7صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
-8نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10109( :
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إذا وطئ األذى خبفيه ،فطهورهما الُتاب

َ َ َ َ ُ َّ ْ َ َ ُ ُ ُ
وره َما
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا و ِطئ األذى ِخبفيه ،فطه
ُّ َ
الرتاب».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ ًّ
َ
َْ
ئ َُناسة ،ثم تابع َ
انلعل أو اخلُف ُ
القدم ،ثم وط َ
الم ِْش ىلع َّ
المتنجس يف
لبس اإلنسان خفا أو نعال أو غريهما مما يَسرت
ِ
إذا ِ
ََ
ُّ
ماكن طاهر ،أو دلكه بالرتاب فقد طهر خفاه ،وجازت الصالة بهما.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطهارة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

املفردات:
معاين
ُ
َ
ََ
ُ
َّ
• األذى  :األذى -هنا -انلجاسة.
ْ
ُ َّ
ِّ ْ
ُ
• خفيْه  :اخلُف :ما يُلبَس يف الرجل من اجللود.
• وطئ َ :د َ
اس.
• طهورهما  :الِشء اذلي يتطهر به.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

َْ ُ
َّ
أن ُنَاسة اخلَف يكيف يف تطهريها َم ْس ُ
ح َها بالرتاب َودلك َها به ،دون املاء.
فيه
َُ
ُّ
ِّ
َ
َّ
َ
اكلعذرة أو لم يكن هلا ِجرم اكبلول واخلمر؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -لم يفصل ،بل
إزالة انلجاسة بالرتاب ،سواء اكنت انلجاسة هلا ِجرم
ًَ َْ
ََْ ََ
ْ
أىت حبكم اعم ،وهو قوهل( :فإن َرأى يف نعليه قذرا أو أذى فليَ ْم َسحه).
والريح والشمس واهلواء طهر َ
انلجاسة بالرتاب ِّ
انلجاسة ،فلو َذهبت َعني َّ
أن املاء ال َيتَعني إلزالة َّ
المحل ،لكن املاء أرسع وأحسن.
َ
َّ
ً َ
ُّ
ْ
َّ
كثريا ما يصاب باألذى وانلجاسة ،من أجل ُمبارشته األرض ،فلو لم يَك ِف يف تطهريه إال املاء ،لاكن يف ذلك
سماحة الرشيعة ويُرسها ،فاخلُف
َم َش َّقة َ
وحرج ىلع َّ
انلاس.
أن من رشوط صحة الصالة :إزالة انلَّجاسة ،سواء اكنت َّ
انلجاسة ىلع اثلُّوب أو اخلُف أو ابلَ َدن أو ُ
ابلقعة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 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.

الرقم املوحد)10649( :
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إذا وقع اذلباب يف رشاب أحدكم فليغمسه ،ثم يلزنعه؛ فإن يف أحد جناحيه داء ،ويف اآلخر شفاء

ً
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا وقع اذلباب يف رشاب أحدكم فليغمسه ،ثم يلزنعه؛ فإن يف
أحد جناحيه داء ،ويف اآلخر شفاء» .ويف رواية« :وإنه يتيق جبناحه اذلي فيه ادلاء».

درجة احلديث :صحيح ،وزيادة أيب داود صحيحة.

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب-صىل اهلل عليه وسلم -عن اذلباب إذا وقع يف الرشاب فإنه ال يؤثر فيه ،بل عليه أن يغمسه اكمال فيه ؛ وذلك ألن
ً
يف أحد جناحيه مرضا -وهو اجلناح اذلي يغمسه يف املاء -ويف اآلخر شفاء من ذلك املرض.
وقد أثبت الطب احلديث صحة هذه املعلومة اليت عرفها املسلمون منذ قرون ،فاحلمد هلل ىلع نعمة اإلسالم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > أحاكم األطعمة واألرشبة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطب.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري ،والرواية األخرى أليب داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري وسنن أيب داود ومسند أمحد.

معاين املفردات:
• اذلباب  :اسم يطلق ىلع كثري من احلرشات املجنحة ،ومنها اذلبابة املزنيلة ذات األجنحة الشفافة صاحبة األرجل املغطاة بالشعر ،وهو مفرد،
ومجعه أ ِذبَّة و ِذبَّان .
• الرشاب  :ما رشب من أي نوع من السوائل ،مجعه أرشبة.
• فليغمسه  :يف الرشاب ،ثم يلزنعه منه ،يقال :انغمس يف املاء :إذا اغب لكه فيه.
• ثم يلزنعه  :أي يلجذبه ويقلعه من إناء الرشاب.
• جناحيه  :اجلناح :هو ما يطري به الطائر وحنوه ،وهما جناحان ،مجعه أجنحة وأجنُح.
ً
ً
• ادلاء  :هو املرض ظاهرا أو باطنا ،واملراد هنا :وجود سبب ادلاء يف أحد جنايح اذلبابة.
• شفاء  :الربء من املرض ،واملراد هنا :وجود سبب الشفاء يف أحد جنايح اذلباب.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4

.5
.6
.7

ّ
ّ
احلديث ديلل ىلع طهارة اذلباب ،وأنه ال ينجس ما وقع فيه من طعام أو رشاب أو ماء وال يفسده؛ ألن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أمر
بغمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه.
يف احلديث األمر بغمس اذلباب لكه فيما وقع فيه من طعام أو رشاب ثم نزعه ،واالنتفاع بما وقع فيه.
ً
يقاس ىلع اذلباب لك ما أشبهه مما ال دم هل يسيل ،وليس متودلا من انلجاسات.
هذا احلديث يدل ىلع سبق اإلسالم للعلم احلديث يف بيان رضر اذلباب ،وأنه حيمل األمراض واجلراثيم ،كما يدل ىلع طريقة اتلخلص من رضر
اذلباب إذا وقع يف الطعام والرشاب ،وهذه الطريقة جاء يف االكتشافات ما يوافقها ويؤيدها ،وذلك بإثبات أن اذلباب حيمل املكروبات،
وحيمل معها مكروبات قاتلة هلذه املكروبات ،تسىم (بكرتيوفاج) يعين :الك ابلكترييا ،تظهر بكرثة ىلع جناح اذلبابة مع قليل من
ابلكترييا ،وعند غمس اذلبابة فإننا نساعد ىلع ترك أكرب كمية من املادة القاتلة ملكروب املرض ،وأثبت االكتشاف العليم أن اذلباب إذا
ُ
وقع يف الطعام أو يف الرشاب ثم طار فإن اجلراثيم اليت خيلفها بعده تزتايد وتتاكثر ،فإذا غمس فإن اجلراثيم اليت خيلفها بعده يف الطعام
ِّ
وسمو تعايلمها ،واهلل أعلم
السائل أو الرشاب ال تبىق كما خلفها فحسب ،بل تبدأ باالحنسار واتلناقص ،فاحلمد هلل ىلع كمال هذه الرشيعة
يف احلديث ديلل ىلع اختاذ أسباب الوقاية.
يف احلديث جواز قتل املؤذيات من احلرشات وغريها.
األمر يف احلديث لإلرشاد وبيان كيفية اتلخلص من رضر اذلباب ،وليس للوجوب ،فاذلي ال تقبل نفسه ذلك بإماكنه تركه لغريه أو سكبه.
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املصادر واملراجع:

 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428 تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -مؤسسة الرسالةَ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه
 -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

الرقم املوحد)8363( :
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َ َ َ ُ َ ُ َ َّ ْ َ َ ً ْ ُ ْ َ َ ُ ً َ َ َ
َّ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ
ول اهلل فذكروا هل :أن امرأة مِنهم ورجال زنيا
إن ايلهود جاءوا إىل رس ِ

ْ
ََ َ
َ َ َّ
احلديث :عن ُ
عبد اهلل ُ
بن عمر-ريض اهلل عنهما -قال« :إن ايلهود جاءوا إىل رسول اهلل فذك ُروا هل :أن امرأة منهم
ْ
َُْ
َ َ َُ ْ َ ُ ُ
ََ
َ
اتلوراة ،يف شأن َّ
ول اهلل-صىل اهلل عليه وسلمَ :-ما َجت ُدون يف َّ
الرجم؟ فقالوا :نفضحهم َوجي ُدلون.
َورجال زنيا .فقال لهم رس
ِ
َ
َ َ َ َ َّ ْ
َّ ْ
ََ َ ُ َ
قَال عبد اهلل بن َسالم :كذبتمَ ،
وها ،فَ َو َ
جم ،فَأتَ ْوا ب َّ
الرجم فقرأ ما قبلها
ضع أحدهم يده ىلع آية
اتلوراة فنرش
فيها آية الر
ِ
ََ
َ
َْْ َ
يدك .فَ َر َف َع يده ،فَإذا َ
وما بعدهاَ .ف َقال َهل عبد اهلل بن َ
فيها آيَ ُة َّ
صد َق يا حمَ َّمد ،فأمر بهما َّ
انل ُّ
يب
ال:
ق
ف
جم،
الر
ع
ف
ار
الم:
س
ِِ
ِ
َ َ ْ
َّ َ َ ْ َ ُ َ
َ
َ
يها احلجارة».
الرجل :جينأ َىلع املرأة ي ِق
صىل اهلل عليه وسلم ف ُر ِمجا .قال :فرأيت

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
ُ ُ َ
ون أَ َّن َحيْ ُ
الزنا عند ايلَهود بَ ْ َ
عندما حصل ِّ
اءوا إىل َّ
ني رجل وامرأة يف العهد انلبوي َج ُ
ك َم
انل ِيب -صىل اهلل عليه وسلم -ي ِريد
َ
ُ ْ
ّ
ُ ْ
ْ
كم اهلل يف َّ
ك َما ً أَ َخ َّف ِّم َّما يف َّ
اتل ْو َرا ِة ،وهو الرجمَ ،ف َسأل َ ُهم َّ
انل ُّ
اتل ْو َرا ِة،
ح
جيدون
هم
بَينَ ُهم ،لعل
يب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ح ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ
َ َ َُ
هلل ْب ُن سالم -ريض اهلل عنه،-
يلفضحهم ال يلعمل بها ،فكذبوا عليه وقالوا :احلُكم عندهم فضح الزا ِنيني .فكذبهم عبد ا ِ
َ ْ
ُْ ْ
َّ ْ َ َ َ ُ
ح َصن فَأَ َم َر بهما ُف ُر َ
َ ََ ُ
جم َّ
ْ َ
مجا.
الز ِاين الم
ِ
وعندما فتحوا اتلوراة وجدوا احلُكم ِفيها ِبر ِ
ِ
ورشيعتنا حاكمة ىلع غريها من الرشائع ،وناسخة هلا ،ولكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث سأهلم عن حكم
ِّ
ويلبني هلم أن كتب اهلل متفقة
اتلوراة يف الرجم؛ يلقيم عليهم احلجة من كتابهم اذلي أنكروا أن يكون فيه رجم املحصن،
ىلع هذا احلكم اخلادل ،اذلي فيه ردع املفسدين.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :احلكم ىلع أهل الكتاب  -أصول الفقه رشع من قبلنا.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ََ َ ُ َ
فتحوا اتلوراة.
رشوها :
• فن
َ
ْ
َ
َ
ُ
ََُْ ََ
َ ْ َ َ ْ ُّ َ ْ
َ
َ
َ
ْ
• جينأ ىلع المرأ ِة  :أي ي ِميل عليها وينكب وينح ِين.
َ َ ََْ ُ
يها  :حيفظ َها.
• ي ِق

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ُ
ُ ِّ
وإقامة احلدود عليهم فيما َي ْعتَق ُدون َحتْر َ
يمه.
وجوب حد اذليم إذا زنا،
ِ
ِ
ً
َ
َّ
ْ َ َ
ان ليْ َس من َ ْ
رش ِط ِه اإلسالم ،بل يقام حد الرجم ىلع املزتوج ولو اكن اكفرا إذا زىن.
أن اإلحص
ْ
ْ
َّ ْ
ْ
َّ َّ
ج ُم باحلِجارة َّ
حىت يموت.
أن َحد ال ُم َح َصن إذا زنا الر
َ َْ
َّ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ً َ َْ
َّ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ
ْ
َ
اض ِهم.
هلل ِ
أن ايلهود أهل تغيري وتب ِديل ِل ِ
اب ا ِ
اذلي أنزهل علي ِهم ،تبعا ِألهوائِ ِهم وأغر ِ
كت ِ
ُ َ َ َ
َّ ُ َّ َ ُ َ َ َ ٍ ْ َ ْ َ ٍ ْ َ
ومعاقبُون َعليْها.
اطبُون بِاألحاكمِ الف ْر ِعيَ ِة،
أن الكفار خم
احلديث ديلل للقاعدة األصويلة :أن رشع من قبلنا رشع نلا ما لم يثبت نسخه برشعنا.
يف احلديث ً
أيضا منقبة ظاهرة لعبد اهلل بن سالم -ريض اهلل عنه.-
احلث ىلع إظهار العلم وبيانه وحتريم كتمانه وتوبيخ مبدهل وحمرفه والرجوع إىل انلصوص وإقامة ادليلل ىلع اخلصم من قبل نفسه.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين 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 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،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه
اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح  -دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية
الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
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َ
َ َ َّ
َ َّ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ْ
َّ
ََ َ
َّ َ ْ َ َ َّ َ
إن اهلل -ع َّز َوجل -قد حبس عن مكة ال ِفيل ،وسلط عليها رسوهلُ واملؤمنني ،وإِنها لم َتِل ألح ٍد اكن قب ِيل،
َّ
َ َ ُّ َ َ َ ْ
ُ َّ ْ
نهار ،وإِنها ساعِت هذه ِ حرام
من
ساعة
يل
ت
ل
ح
أ
وإنما
ي،
د
ع
وال َتِل ألح ٍد ب
ِ
ِ
ٍ

َ َّ َ َ َ َ ْ
ُ
َ َّ َ َ
َ َ َ ََ ُ
ُ َ ُ ً ْ َ َْ
ث
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال« :لما فت َح اهلل -تعاىل -ىلع َرس ِ ِ
وهل مكة قتلت خزاعة رجال ِمن ب ِين يل ٍ
ْ
َّ
َ َ َ
َّ َ ْ َ
َ
َّ َ ْ
َ َ َ َّ
َ
اجلَاهل َّيةَ ،ف َق َ
ام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :إن اهلل َع َّز َو َجل قد َحبَ َس ع ْن َمكة ال ِفيلَ ،و َسل َط
يل اكن ل ُه ْم ِيف
بِق ِت
ِِ ِ
ٍ
َّ
َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ ْ
َ َّ َ ُ َّ ْ
اع ًة م ْن َن َ
ت يل َس َ
ارَ ،و ِإن َها
ه
ل
ح
أ
ا
م
ن
إ
و
ي،
د
ع
حتل ألح ٍد ب
ِ
حتل ألح ٍد اكن قبيل ،وال ِ
عليها رسوهل والمؤ ِم ِنني ،وإنها لم ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َ ٌ ُ ْ َ ِ ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ِ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ِ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ
َ َ َ
إال ل ُمنْشدَ ،و َم ْن قُت َل َهلُ
ساع ِيت ه ِذ ِه :حرام ،ال يعضد شجرها ،وال خيتىل خالها ،وال يعضد شوكها ،وال تلتقط ساقِطتها ِ ِ ٍ
ِ
َ
َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ٌ ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ
َ ٌ َ ُ َ َ ْ َّ َ
هل :أبُو شا ٍه فقال :يَا َر ُسول اهلل،
انلظ َريْ ِن :إما أن يقتل ،و ِإما أن يو ِدي ،فقام رجل ِمن أه ِل ايلم ِن -يقال
ري
ق ِت ْيل :فهو ِخب ِ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ َّ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ
َّ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ
ُُ
ََ َ َُ
ُ ُُ
ورنا،
اكتبوا ِيل فقال رس َّول اهلل :اكتبوا أل ِيب شا ٍه ،ثم قام العباس فقال :يا رسول اهلل ،إال اإلذ ِخر ،ف ِإنا ُنعله ِيف بيوتِنا وقب ِ
ََ َ َُ ُ
ْ
اإلذ ِخ َر».
فقال رسول اهلل :إال ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ٌ
ُ
ُ
بقتيل هلم اكن يف اجلاهلية وأن
خيرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أنه ملا فتحت مكة قتل رجل من خزاعة رجال من بين ُهذيل
ٍ
َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قام فخطب بما ذكر يف احلديث حيث َّ
َ
وأباحها
بني حرمة مكة وأن اهلل حبس عنها أهل الفيل
ً
نهار يوم الفتح إذ إنها أبيحت لرسول
نلبيه ساعة من نهار ،وليس املراد بالساعة يه الساعة املحدودة ،ولكن املراد وقتا من ِ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من صبيحة ذلك ايلوم إىل العرص ،وأخرب أن حرمتها اعدت بعد ذلك كما يه ال يعضد شوكها
والخيتىل خالها ،أي ال يقطع شجرها وال جيز حشيشها انلابت يف حدود احلرم إال اإلذخر ،والحتل ساقطتها إال ملنشد.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم احلرمني وبيت املقدس
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

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

َ
ُ
يلث بن بكر بن كنانة.
يلْث  :قبيلة مرضية مشهورة تنسب إىل ِ
ُْ
ال يع َضد شجرها  :ال يقطع.
ََُْ
الرطب من احلشيش :أي ال ُجيَ ُّز وال يُ َ
قط ُع.
وال خيتىل خالها  :وهو َّ ِ
ُّ
َ
ل ُمنشد  :هو ُ
الم َعرف ىلع اللق َطة.
ِ ِ
ُ
خبري انلظرين  :أخذ ادلية أو القصاص.
اإلذخر  :نبت معروف طيِّب الراحئة ،دقيق األصل ،صغري الشجر.
ُ
ُ
خزاعة  :خزاعة -بضم اخلاء املعجمة وختفيف الزاي ،-قبيلة.
حبس  :منع.
ساقطتها  :الساقطة يه اللقطة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

َْ
ادلاللة ىلع أن مكة فتنحت عن َوة.
َّ
حتل ألحد ،وأنها ال تزال ولن تزال حمرمة ،فال يعضد شجرها وشوكها ،وال يقطع حشيشها انلابت يف حدود احلرم.
أن مكة حمرمة ،لم ِ
ً
َ
يستثىن من ذلك ما أنبته اآلديم وما وجد مقطواع ،وريع ابلهائم ،واإلذخر ،فهذه مباحة.
أن لقطة احلرم ال حتل إال ملن أراد اتلعريف عليها حىت جيدها صاحبها.
مرشوعية كتابة العلم ،ففيها حفظه وتقييده عن الضياع.
اكن القصاص ُم َ
تحتِّما يف اتلوراة ،فخفف اهلل عن هذه األمة جبواز العفو عن القاتل إىل ادلية.
أن من أفعال اهلل -تعاىل -احلبس ،وهو املنع ،ىلع ما يليق جبالهل.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،ط 1422ه.
صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
تأسيس األحاكم للنجيم ،دار املنهاج 1427،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،دار الصحابة ،الشارقة ،الطبعة األوىل 1426ه.

الرقم املوحد)6637( :
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َّ
إن هلل ما أخذ وهل ما أعطى ،وَّك يشء عنده بأجل مسّم فلتصرب وتلحتسب

َّ
احلديث :عن أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما -قال :أرسلت بنت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إن ابين قد
ُّ
ْ
َّ
سىم فَلتَ
ولك َيشء عنده ب َ
فاش َهدنَاَ ،
وهل ما أَ َ
فأرسل يُقر ُ َّ
إن ََّّلل ما أَ َخذ َ ُ
أجل ُم َّ
صرب
ى،
عط
احتُ ِرض
ٍ
ِ
ىء السالم ،ويقولِ « :
ِ
ِ
ِ
َ َ
ُ
َ َّ
قسم َعليه يلَأتِيَنها ،فقام ومعه سعد بن عبادة ،ومعاذ بن جبل ،وأيب بن كعب ،وزيد بن
وتلحت ِسب» .فأرسلت إيله ت ِ
ََ َ
َ
َ َ َ
ثابت ،ورجال -ريض اهلل عنهم -فَرفع إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
جره ونفسه تقعقع،
ح
يف
ه
د
الص ِيب ،فأقع
ِ
ِ
َ
ُُ
ََ َ
اضت عينَاه فقال سعد :يا رسول اهلل ،ما هذا؟ فقال« :هذه َر َ
محة َجعلها اهلل تعاىل يف قلوب ِعباده» ويف رواية« :يف قلوب
فف
ُّ َ
َّ
َ
َ
َ
من شاء من عباده ،وإنما يرحم اهلل من ِعباده الرمحاء».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ذكر أسامة بن زيد -ريض اهلل عنهما -أن إحدى بنات رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أرسلت إيله رسوال ،تقول هل إن ابنها
َّ
قد احترض ،أي :حرضه املوت .وأنها تطلب من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن حيرض ،فبلغ الرسول رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم" -مرها فلتصرب وتلحتسب ،فإن هلل ما أخذ وهل ما أعطى ،ولك يشء عنده بأجل

مسىم".

أمر انليب -عليه الصالة والسالم -الرجل اذلي أرسلته ابنته أن يأمر ابنته -أم هذا الصيب -بهذه اللكمات:

قال" :فلتصرب" يعين ىلع هذه املصيبة "وتلحتسب" :أي :حتتسب األجر ىلع اهلل بصربها؛ ألن من انلاس من يصرب وال حيتسب،

لكن إذا صرب واحتسب األجر ىلع اهلل ،يعين :أراد بصربه أن يثيبه اهلل ويأجره ،فهذا هو االحتساب.
ً
قوهل" :فإن هلل ما أخذ وهل ما أعطى" :هذه اجلملة عظيمة؛ إذا اكن الِشء لكه هلل ،إن أخذ منك شيئا فهو ملكه ،وإن أعطاك
ً
شيئا فهو ملكه ،فكيف تسخط إذا أخذ منك ما يملكه هو؟
َ
وهلذا يسن لإلنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقول "إنَّا َّ َ َّ َ ْ َ
اج ُعون" يعين :حنن ملك هلل يفعل بنا ما يشاء ،وكذلك ما
ِ ِ ِ
َّلل و ِإنا إِيل ِه ر ِ
حنبه إذا أخذه من بني أيدينا فهو هل سبحانه هل ما أخذ وهل ما أعطى ،حىت اذلي يعطيك أنت ال تملكه ،هو هلل ،وهلذا ال
يمكن أن تترصف فيما أعطاك اهلل إال ىلع الوجه اذلي أذن لك فيه؛ وهذا ديلل ىلع أن ملكنا ملا يعطينا اهلل ملك قارص ،ما
ً
نترصف فيه ترصفا مطلقا.
وهلذا قال" :هلل ما أخذ وهل ما أعطى" فإذا اكن هلل ما أخذ ،فكيف ُنزع؟ كيف نتسخط أن يأخذ املالك ما ملك سبحانه

وتعاىل؟ هذا خالف املعقول وخالف املنقول!

قال" :ولك يشء عنده بأجل مسىم" لك يشء عنده بمقدار.

"بأجل مسىم" أي :معني ،فإذا أيقنت بهذا؛ إن هلل ما أخذ وهل ماأعطى ،ولك يشء عنده بأجل مسىم؛ اقتنعت .وهذه اجلملة
ُ ِّ
لك أُ َّم ٍة أَ َج ٌل إ َذا َج َ
اء
األخرية تعين أن اإلنسان ال يمكن أن يغري املكتوب املؤجل ال بتقديم وال بتأخري ،كما قال اهلل تعاىلِ ( :ل
ِ
ً
َ َ ُُ ْ َ َْ َْ ُ َ َ َ ً
ْ
اعة َوال ي َ ْستَق ِد ُمون)  ،فإذا اكن الِشء مقدرا ال يتقدم وال يتأخر ،فال فائدة من اجلزع والتسخط؛
أجلهم فال يستأ ِخرون س
ً
ألنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغري شيئا من املقدور.
ثم إن الرسول أبلغ بنت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما أمره أن يبلغه إياها ،ولكنها أرسلت إيله تطلب أن حيرض ،فقام -

عليه الصالة والسالم -هو ومجاعة من أصحابه ،فوصل إيلها ،فرفع إيله الصيب ونفسه تصعد وتزنل ،فبىك الرسول -عليه
ً
الصالة والسالم -ودمعت عيناه .فظن سعد بن عباده أن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -بكى جزاع ،فقال انليب -عليه
ً
الصالة والسالم" :-هذه رمحة" أي بكيت رمحة بالصيب ال جزاع باملقدور.

ثم قال -عليه الصالة والسالم" :-إنما يرحم اهلل من عباده الرمحاء" فيف هذا ديلل ىلع جواز ابلاكء رمحة باملصاب.

___________________________
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد  -اجلنائز.
راوي احلديث :أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• احتُ ِرض  :اقرتب موته.
• اشهدنا  :تطلب منه احلضور.
َ
ِّ
• َتلحت ِسب  :تنوي بصربها طلب اثلواب من ربها؛ يلحسب هلا ذلك من العمل الصالح.
ََ َ
• تقعقع  :تتحرك وتضطرب.
• فاضت عيناه  :امتألت عيناه بادلموع حىت سالت ىلع وجهه -صىل اهلل عليه وسلم.-
• بنت انليب  :يه زينب -ريض اهلل عنها-
• بأجل مسىم  :معلوم مقدر ،واألجل يطلق ىلع اجلزء األخري ،وىلع جمموع العمر.
• الرمحاء  :مجع رحيم ،وهو من صيغ املبالغة من الرمحة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

احلديث ديلل ىلع وجوب الصرب؛ ألن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :مرها فلتصرب وتلحتسب".
جواز طلب احلضور من ذوي الفضل للمحترض ،وادلاعء للميت.
استحباب إبرار املقسم إذا اقسم عليك يف فعل أمر جائز.
الرتغيب يف الشفقة ىلع خلق اهلل والرمحة هلم.
الرهبة من قسوة القلب ومجود العني.
جواز ابلاكء من غري نوح.
تسلية من نزلت به املصيبة بما خيفف من ألم ُمصابه.
جواز املِش مع الشخص املدعو إىل اتلعزية وإىل عيادة املريض من غري إذن ادلايع ،خبالف الويلمة؛ ألنه قد ال يكون الطعام اكفيًا.
استحباب أمر صاحب املصيبة بالصرب قبل وقوع املوت؛ يلقع وهو راض بقدر اهلل.
إخبار من يستدَع ألمر باألمر اذلي يستدَع من أجله.
جواز تكرار ادلعوة.
وجوب تقديم السالم ىلع الالكم.
عيادة املريض ولو اكن مفضوال أو صبيا صغريا من ماكرم األخالق ،وذللك ينبيغ ىلع أهل الفضل أال يقطعوا انلاس عن فضلهم.
جواز استفهام اتلابع من إمامه وشيخه عما يشلك عليه.
تقديم حسن األدب ىلع السؤال ظاهر يف قول سعد بن عبادة :يا رسول اهلل ما هذا.

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 ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3290( :
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َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ً ْ َ َّ َ َ ْ ُ َّ
ِّ
ْ
ُ َ َ ْ ٌ َ َ َ َّ ْ ُ َ
َ ْ ُ ََ َ
إين َ
إن َش َ
ني ،فأرى غريها خريا مِنها إال أتيت اذلِي هو خري ،وَتللتها
م
ي
ىلع
ف
ل
ح
أ
ال
اهلل
اء
اهلل
و
ِ
ِ
ٍ

ّ
ْ
َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
اَّلل  -صىل اهلل عليه وسلم « :-إين واهلل -إن شاء
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول ِ
َ
َّ َ ُ َّ
َّ ْ
ً
اذلي هو خري ،وحتللتُ َها».
اهلل -ال أحلف ىلع يمني ،فأرى غريها خريا منها إال أتيت ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ ََ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
اخلري يف عدمِ االستمرار عليها
ني ثم بعد ذلك رأى أن
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أخرب عن ِ
نفسه بأنه إذا حلف ىلع ي ِم ٍ
َّ
ََ
َ َ َ
تركها بِرتك ما َحلف عليه وكف َرها الزتم اذلي هو خري من فعل أو ترك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• ىلع يمني  :أي ىلع أمر حملوف عليه.
ً
َ ً ْ
االستمرار يف ايلمني.
• خ ْريا ِمن َها  :خريا من
ِ
َّ ْ
َ َّ ُ
• حتَللتُ َها  :كف ْرت عنها.
فوائد احلديث:
ْ

ْ ً
 .1جواز احلَلف من غري ْ
تحالف ِ َتلأكيد اخلرب ولو اكن ُم ْستَقبَال.
اس
ٍ
ِِ
بقوهل "إن شاء اهلل "بعد ايلمني.
 .2جواز االستثناء ِ
َ َ َ َّ ْ
َّ
َ
ُ
اتل َ
 .3جواز َّ
حلل من ايلمني بِعمل الكفارة لقوهل" :وحتللتها".

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،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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إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو ،أو قل طعام عياهلم باملدينة

َّ
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إن األشعريني إذا
َ ُ
َ َّ
ََُ
َ َ ُ
ُ
َْ
حد
ثوب
أرملوا يف الغز ِو ،أو قل طعام ِع ِ
واحد ،ثم اقتسموه بينهم يف إنا ٍء وا ٍ
ٍ
ياهلم باملدين ِة ،مجعوا ما اكن عندهم يف ٍ
بالسو َّيةَ ،ف ُهم م ِّين وأنا م ُ
َّ
نهم".
ِ
ِ
ِ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

إن األشعريني وهم قوم أيب موىس ريض اهلل عنه إذا قل طعامهم أو اكنوا يف الغزو للجهاد يف سبيل اهلل مجعوا طعامهم واقتسموه
بينهم باملساواة ،فُللك استحقوا أن ينسبوا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم نسبة رشف وحمبة ،وهو كذلك منهم عليه

السالم ىلع طريقتهم يف هذا اخللق العظيم من اإليثار ولزوم الطاعة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الرشكة
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > املجتمع املسلم
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• األشعريون  :هم قبيلة بايلمن ،منهم أبو موىس األشعري ريض اهلل عنه.
ُ
• أرملوا  :فرغ زادهم ،أو قارب الفراغ.
• يف الغزو  :اخلروج لقتال العدو.
• بالسوية  :بالعدل و انلصيفة.
ً
ً
• فهم مين  :قريبون خلقا وهديا.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

بيان فضيلة األشعريني.
جواز حتديث الرجل بمناقب قومه.
فضيلة اإليثار واملواساة.
ً
استحباب خلط الزاد يف السفر واحلرض أيضا.
ً
جواز اتلأمني اتلعاوين ،وهو أن يدفع أفراد أمواال تعطى للمحتاج منهم ،ويكون الفائض لصالح اجلميع.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري  ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
فتح ابلاري البن حجر العسقالين ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين
اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.دار املعرفة ،ط بدون1379 ،ه.
رشح مسلم للنووي ،دار إحياء الرتاث ،ط1392 ،2ه.
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،الطبعة األوىل 1418ه.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
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ِّ
إن احلالل بني وإن احلرام بني ،وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من انلاس ،فمن اتىق الشبهات فقد
ْ
اس َت ْ َ
ربأ دلينه وعرضه ،ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام

ِّ
احلديث :عن انلعمان بن بشري -ريض اهلل عنه -قال :سمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إن احلالل بني وإن
ُّ
ْ َ ٌ
ْ
استَ ْ َ
ربأ دلينه وعرضه ،ومن وقع
احلرام بني ،وبينهما أمور ُمشت ِب َهات ال يعلمهن كثري من انلاس ،فمن اتىق الشبُهات فقد
َ
حلىم يوشك أن يَ ْرتع فيه ،أال وإن للك َم ِلك ِحىم ،أال وإن ِحىم اهلل
يف الشبهات وقع يف احلرام ،اكلرايع يرَع حول ا ِ
حمارمه ،أال وإن يف اجلسد ُمضغة إذا صلحت صلح اجلسد لكه وإذا فسدت فسد اجلسد لكه أال ويه القلب».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

القاعدة العامة أن ما أحله اهلل ورسوهل ،وما حرمه اهلل ورسوهل ،لك منهما بَ ِّني واضح ،وإنما اخلوف ىلع املسلم من األشياء
املشتبهة ،فمن ترك تلك األشياء املشتبهة عليه َس ِلم دينه بابلعد عن الوقوع يف احلرام ،وتم هل كذلك صيانة عرضه من الكم
انلاس بما يعيبون عليه بسبب ارتكابه هذا املشتبه.
ومن لم جيتنب املشتبهات ،فقد عرض نفسه إما إىل الوقوع يف احلرام ،أو اغتياب انلاس هل ونيلهم من عرضه.

ورضب الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -مثال ملن يرتكب الشبهات كراع يرَع إبله أو غنمه قرب أرض قد محاها صاحبها،

فتوشك ماشية ذلك الرايع أن ترَع يف هذا احلىم لقربها منه ،فكذلك من يفعل ما فيه شبهة ،فإنه بذلك يقرتب من احلرام

الواضح ،فيوشك أن يقع فيه.

وأشار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل أن األعمال الظاهرة تدل ىلع األعمال ابلاطنة من صالح أو فساد ،فبني أن اجلسد

فيه مضغة (ويه القلب) يصلح اجلسد بصالحها ،ويفسد بفسادها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > احلكم الرشيع
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفضائل  -الفنت.
راوي احلديث :إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

احلالل  :وهو ما نص اهلل ورسوهل ،أو أمجع املسلمون ىلع جوازه ،أو لم يعلم فيه منع.
بني  :ظاهر.
ًّ
ً
ً
احلرام  :ما نص أو أمجع ىلع حتريمه ،أو ىلع أن فيه حدا أو تعزيرا ،أو وعيدا.
أمور  :شئون وأحوال.
مشتبهات  :ليست بواضحة احلل وال احلرمة.
ال يعلمهن كثري من انلاس  :ال يدري كثري من انلاس ما حكمها.
اتىق الشبهات  :تركها وحذر منها.
استربأ دلينه  :طلب السالمة هل من اذلم الرشيع.
عرضه  :العرض :موضع املدح واذلم من اإلنسان ،واملقصود هنا :أن يصون نفسه عن الكم انلاس فيه بما يشينه ويعيبه.
حول احلىم  :املاكن املحيم املحظور عن غري مالكه ،ويتوعد من دخل إيله أو قرب منه ،بالعقوبة الشديدة.
يوشك  :يقرب ويرسع.
يرتع فيه  :بفتح اتلاء ،يدخله وتأكل ماشيته منه فيعاقب.
صلحت  :استقامت بفتح الالم وضمها ،والفتح أشهر وقيد بعضهم الضم بالصالح اذلي صار سجية.
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• حمارمه  :مجع حمرم ،وهو فعل املنيه عنه ،أو ترك املأمور به الواجب.
• مضغة  :قطعة حلم.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

احلث ىلع فعل احلالل واجتناب احلرام والشبهات.
للشبهات حكم خاص بها ،عليه ديلل رشيع يمكن أن يصل إيله بعض انلاس وإن خيف ىلع الكثري.
من لم يتوق الشبهة يف كسبه ومعاشه وسائر معامالته فقد عرض نفسه للطعن فيه.
اتلنبيه ىلع تعظيم قدر القلب واحلث ىلع إصالحه ،فإنه أمري ابلدن بصالحه يصلح ،وبفساده يفسد.
بني وحرام ِّ
تقسيم األشياء من حيث احلل واحلرمة إىل ثالثة أقسام  :حالل ِّ
بني ومشتبه.
املحافظة ىلع أمور ادلين ومرااعة املروءة.
سد اذلرائع إىل املحرمات ،وأدلة ذلك يف الرشيعة كثرية.
رضب األمثال للمعاين الرشعية العملية.

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.رشح األربعني انلووية ،للشيخ صالح آل الشيخ ،دار احلجاز ،الطبعة :اثلانية1433 ،ه.األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس.صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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إن ادلنيا ُحلوة َخ ِ َ
رضة ،وإن اهلل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ،فاتقوا ادلنيا واتقوا النساء؛ فإن أول
فتنة بين إرسائيل اكنت يف النساء

ِّ َ ّ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ
ُ ٌَْ َ ٌَ
رضة ،وإن
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -عن
انليب -صىل اهلل علي ِه وسلم -قال« :إن ادلنيا حلوة خ ِ
ْ ُ ُ
َ
فينظر كيف تعملون ،فاتقوا ادلنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بين إرسائيل اكنت يف النساء».
اهلل ُم ْستَخ ِلفك ْم فيها

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
شبه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ادلنيا بالفاكهة احللوة اخلرضة ،للرغبة فيها وامليل إيلها ،وأخرب أن اهلل جعلنا خلفاء خيلف
بعضنا بعضا فيها؛ فإنها لم تصل إىل قوم إال بعد آخرين ،فينظر اهلل -تبارك وتعاىل -كيف نعمل فيها هل نقوم بطاعته أم ال.

ثم أمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن حنذر فتنة ادلنيا وأن ال نغرت بها ونرتك أوامر اهلل -تعاىل -واجتناب مناهيه فيها.
وملا اكن للنساء انلصيب األوفر يف هذا االفتتانَّ ،
نبه -صىل اهلل عليه وسلم -إىل خطورة االفتتان بهن وإن اكن داخال يف فنت
ادلنيا؛ وأخرب أن أول فتنة بين إرسائيل اكنت بسبب النساء ،وبسببهن هلك كثري من الفضالء.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

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

ُ
َ َ
شبه يف امليل إيلها الفاكهة احللوة الطرية يف مذاقها ،اخلرضة يف لونها.
خ ِرضة  :غضة ناعمة طرية .فادلنيا ت ِ
ُ ْ َ ُ ُ
مستخ ِلفكم  :جعلكم خلفا خيلف بعضكم بعضا.
فَ َّات ُقوا ُّ
ادلنيَا  :احذروا االغرتار بها.
َّ ُ
ِّ
واتقوا الن َساء  :احذروا االفتتان بهن.
الفتنة  :الضالل واملحنة ،واإلعجاب بالِشء.
ِّ
ِيف النساء  :أي بسببهن.

 .1ينبيغ الزهد يف ادلنيا وعدم اجلري وراء حطامها ،ذلك ألنها تعرض نفسها حبالوتها وزينتها ،فمن تعلق بها أهلكته ،ومع ذلك فالعبد مأمور
بأن ال ينىس نصيبه منها.
 .2جعل اهلل بين آدم خالئف خيلف بعضهم بعضا يف احلياة ادلنيا؛ يلنظر كيف يعملون؛ ألنها دار ابتالء ال دار قرار ،فيحسن الزتود باألعمال
الصاحلة يف هذه ادلار؛ يلَ َ
جد العبد ثمارها يف دار القرار.
ِ
 .3احلذر من االفتتان بالنساء ،ويتحقق ذلك برتك األسباب اليت تثري اكمن الشهوة ،من نظر إىل مواضع الفتنة منهن ،أو التساهل باختالطهن
بالرجال األجانب ،أو غري ذلك.
 .4االتعاظ وأخذ العربة من األمم السالفة ،فاذلي حصل بلين إرسائيل قد حيصل لغريها من األمم إذا تعاطت نفس األسباب.

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.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3053( :
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ِّ َ
واتل َولة رشك
إن الرىق واتلمائم
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول" :إن الرىق
ِّ َ
واتل َولة رشك".
واتلمائم

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
ٌ
َ َّ َّ ُ َ ْ
اَّلل َعلي ِه َو َسل َم -خيرب أن استعمال هذه األشياء لقصد دفع املضار وجلب املصالح من عند غري اهلل رشك باهلل
الرسول -صىل
ُ
انليه عن هذا الفعل.
ألنه ال يملك دفع الرض وجلب اخلري إال اهلل سبحانه ،وهذا اخلرب معناه

فالرىق -وتسىم العزائم -واتلمائم ويه اليت تعلق ىلع األطفال من اخلرز وحنوها ،واتلولة ويه اليت تصنع تلحبب أحد الزوجني

إىل اآلخر بأنها رشك باهلل -تعاىل ،-واجلائز من الرىق ما تضمن ثالثة رشوط :األول :أن ال يعتقد أنها تنفع بذاتها دون اهلل،
فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون اهلل فهو حمرم ،بل رشك ،بل يعتقد أنها سبب ال تنفع إال بإذن اهلل ،اثلاين :أن ال تكون

مما خيالف الرشع ،كما إذا اكنت متضمنة داعء غري اهلل ،أو استغاثة باجلن ،وما أشبه ذلك ،فإنها حمرمة ،بل رشك ،اثلالث :أن

تكون مفهومة معلومة ،فإن اكنت من جنس الطالسم والشعوذة ،فإنها ال جتوز.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الرقية الرشعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطب.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• الرىق  :يه القراءة ىلع املريض وحنوه ،سواء مع انلفث أو بدونه ،واملرشوع منها ما توفرت فيه ثالثة رشوط كما سبق.
• اتلمائم  :مجع تميمة ،ويه ما يعلقونه من اخلرز وحنوها ىلع الصبيان اتقاء العني.
• اتلولة  :يشء يصنعونه يزعمون أنه حيبب املرأة إىل زوجها والرجل إىل زوجته.
فوائد احلديث:

ٌ
كثري من انلاس.
 .1احلث ىلع صيانة العقيدة عما خيل بها وإن اكن يتعاطاه
 .2حتريم استعمال هذه األشياء املذكورة فيه.
 .3الرشك املوصوف به يف احلديث هل هو رشك أصغر أو أكرب؟ نقول :حبسب ما يريد اإلنسان منها :إن اختذها معتقدا أن املسبب للمحبة هو اهلل؛
فيه رشك أصغر ،وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها؛ فيه رشك أكرب.
 .4حتريم الرىق وأنها من الرشك إال ما اكن منها مرشواع.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،لسليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
سنن ابن ماجه ،إلبن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايباحلليب.
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.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض -الطبعة :األوىل( ،ملكتبةاملعارف).
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.

الرقم املوحد)5273( :
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ُ
َ َ َ َ ْ
َْ َ
ٌ ُ ٌُ
ً
َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َّ َ َ
ات واألرض :السنة اثنا عرش شهرا ،منها أربعة حرم:
إن الزمان ق ِد استدار كهيئتِ ِه يوم خلق اهلل السماو ِ
ٌ َُ
ُ َ َّ
ٌ ُ َ ْ َ
ُ
واملحرمَ ،
ور َج ُب ُم َ َ
رض
احلجةِ،
ثالث مت َو ِايلَات :ذو القعدة ِ ،وذو

ً َّ
َ َ
َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َّ َ َ
ات واأل ْرض:
احلديث :عن أيب بكرة -يض اهلل عنه -مرفواعِ « :إن الزمان ق ِد استدار كهيئ ِت ِه يوم خلق اهلل السماو ِ
ٌ
ُ
ٌ ُ َ ْ َ ُ
ٌ
َ َ َ َ ْ
َُ َ
ور َج ُ
ُ
واملحرمَ ،
ب ُم َ َ
مجادى
رض اذلي بني
رش شه ًرا ،منها أربعة ُح ُر ٌم :ثالث ُمتَ َو ِايلَات :ذو القعد ِة ،وذو احل َ َّج ِة،
السنة اثنا ع
ُُ َ ْ َ
َ
ََْ
َ َْ َ
َ
ان ،أَ ُّي َش ْهر َه َذا؟» قلناُ :
فسكت حىت ظننا أنه َسيُ َس ِّمي ِه بغري اسمه ،قال« :ألي َس ذا احلَ َّج ِة؟»
ورسوهل أعل ُم،
اهلل
وشعب
ٍ
ُُ َ ْ َ
ُ َْ ََ
َ ُّ َ َ َ َ
ََ ْ َ َ َْ َ
َ
ِّ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
دل هذا؟» قلنا :اهلل ورسوهل أعلم ،فسكت حىت ظننا أنه سيسمي ِه بغري اسمه .قال« :أليس ابلدلة؟»
قلنا :بىل .قال« :فأي ب ٍ
فسكت حىت َظنَ ّنَا أنه سيسميه بغري اسمه .قال« :أَلَيْ َس يَ ْومَ
َ
ُُ
قلنا :بىل .قال« :فأَ ُّي يَ ْومٍ َه َذا؟» قُلْنَا :اهللُ
ورسوهل أَ ْعلَمُ،
َ
ََ ُ َ َ
َ ِّ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ٌ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ
َّ ْ
دلك ْم هذا
انلح ِر؟» قلنا :بَىل .قال« :فإن ِدم
اءكم وأم َوالكم وأع َراضكم عليكم ح َرام ،كحرم ِة يو ِمكم هذا يف ب ِ
َ
َ
َ
َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ
ُ َّ ً َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ْ
ْ
اب َبع ٍض،
رضب بعضكم ِرق
ك ْم ،أال فال ت ْر ِج ُعوا َبع ِدي كفارا ي
ِيف شه ِركم هذا ،وستلقون ربكم فيسألكم عن أعما ِل
ِ
َ
َ َ َ ْ َ َّ ْ ُ َ َ
َ
َ ْ َ َ ُ َُّ
َ
َ ُُ َْ
َ
ْ
َ َ ُ َ ِّ َّ ُ َ َ َ َ َّ ْ َ
يكون أ ْوَع ُ
هل ِم ْن َبع ِض من س ِمعه» ،ثم قال« :أال هل بلغت ،أال
ب ،فل َعل َبعض َم ْن يبْلغ ُه أن
أال ِيلبل ِغ الشا ِهد الغائِ
َّ ُ َّ ْ َ ْ
َه ْل بَلَّ ْغ ُ
ت؟» قلنا :نعم .قال« :اللهم اشهد».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خطب انليب صىل اهلل عليه وسلم يوم انلحر ،وذلك يف حجة الوداع ،فأخرب أن الزمان صادف يف تلك السنة أن النيسء صار
ّ ّ
ً
عز وجل يف األشهر احلرم؛ ألنه اكن قد غري وبدل يف اجلاهلية ،حني اكنوا يفعلون النيسء فيحلون الشهر
موافقا ملا رشعه اهلل
احلرام ،وحيرمون الشهر احلالل ،ولكن ملا ّ
بني عليه الصالة والسالم أن عدة الشهور اثنا عرش ً
شهرا يه :املحرم ،وصفر،

وربيع األول ،وربيع اثلاين ،ومجادى األوىل ،ومجادى اثلانية ،ورجب ،وشعبان ،ورمضان ،وشوال ،وذو القعدة ،وذو احلجة ،هذه
ً
يه األشهر االثنا عرش ً
أشهرا لعباده منذ خلق السموات واألرض.
شهرا ،اليت جعلها اهلل
وبني عليه الصالة والسالم ،أن هذه االثنا عرش ً
شهرا منها أربعة حرم ثالثة متوايلة وواحد منفرد ،اثلالثة املتوايلة يه :ذو

القعدة وذو احلجة واملحرم ،جعلها اهلل تعاىل أشهرا حمرمة ،حيرم فيها القتال ،وال يعتدي فيها أحد ىلع أحد ،ألن هذه األشهر
ّ ّ
عز وجل حمرمة ئلال يقع القتال يف هذه األشهر وانلاس سائرون إىل
يه أشهر سري انلاس إىل حج بيت اهلل احلرام ،فجعلها اهلل
ّ ّ
عز وجل.
بيت اهلل احلرام ،وهذه من حكمة اهلل
ثم قال عليه الصالة والسالم" :ورجب مرض اذلي بني مجادى وشعبان" وهو الشهر الرابع ،واكنوا يف اجلاهلية يؤدون العمرة فيه
ً
حمرما حيرم فيه القتال ،كما حيرم يف ذي القعدة وذي
فيجعلون شهر رجب للعمرة ،واألشهر اثلالثة للحج ،فصار هذا الشهر

احلجة واملحرم.

ثم سأهلم انليب عليه الصالة والسالم :أي شهر هذا؟ وأي بدل هذا؟ وأي يوم هذا؟ سأهلم عن ذلك من أجل استحضار هممهم،
ٌ
وانتباههم؛ ألن األمر ٌ
عظيم فسأهلم" :أي شهر هذا؟" قالوا :اهلل ورسوهل أعلم؛ فإنهم استبعدوا أن يسأل انليب صىل اهلل
أمر
عليه وسلم عن الشهر وهو معروف أنه ذو احلجة ،ولكن من أدبهم ريض اهلل عنهم أنهم لم يقولوا :هذا شهر ذي احلجة؛ ألن

األمر معلوم ،بل من أدبهم أنهم قالوا :اهلل ورسوهل أعلم.

ثم سكت ألجل أن اإلنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه انلاس ،فسكت انليب عليه الصالة والسالم ،يقول أبو بكرة :حىت

ظننا أنه سيسميه بغري اسمه ،ثم قال :أليس ذا احلجة؟ " قالوا :بىل ،ثم قال عليه الصالة والسالم" :أي بدل هذا؟" قالوا :اهلل
ورسوهل أعلم ،هم يعلمون أنه مكة ،لكن ألدبهم واحرتامهم لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لم يقولوا :هذا يشء معلوم يا

رسول اهلل .كيف تسأل عنه؟ بل قالوا :اهلل ورسوهل أعلم.
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ثم سكت حىت ظنوا أنه سيسميه بغري اسمه ،فق ال" :أليس ابلدلة؟" وابلدلة اسم من أسماء مكة .قالوا :بىل .ثم قال" :أي يوم

هذا؟" قالوا :اهلل ورسوهل أعلم ،مثل ما قالوا يف األول ،قال" :أليس يوم انلحر؟" قالوا :بىل يا رسول اهلل ،وهم يعلمون أن مكة
ٌ
حرام ،يعين لكها حرم حمرتمة.
حرام ،وأن شهر ذي احلجة حرام ،وأن يوم انلحر
فقال عليه الصالة والسالم" :إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ،كحرمة يومكم هذا ،يف بدلكم هذا،

يف شهركم هذا" فأكد عليه الصالة والسالم حتريم هذه اثلالثة :ادلماء واألموال واألعراض ،فلكها حمرمة ،وادلماء تشمل

انلفوس وما دونها ،واألموال تشمل القليل والكثري ،واألعراض تشمل الزنا واللواط والقذف ،وربما تشمل الغيبة والسب
ٌ
حرام ىلع املسلم أن ينتهكها من أخيه املسلم.
والشتم .فهذه األشياء اثلالثة

ً
كفارا يرضب بعضكم رقاب بعض" .ألن املسلمني لو صاروا يرضب بعضهم رقاب بعض صاروا
ثم قال" :أال ال ترجعوا بعدي
ً
كفارا؛ ألنه ال يستحل دم املسلم إال الاكفر.

ثم أمر عليه الصالة والسالم أن يبلغ الشاهد الغائب ،يعين يبلغ من شهده وسمع خطبته بايق األمة ،وأخرب عليه الصالة

والسالم أنه ربما يكون مبلغ أوَع للحديث من سامع ،وهذه الوصية من الرسول عليه الصالة والسالم ،وصية ملن حرض يف

ذلك ايلوم ،ووصية ملن سمع حديثه إىل يوم القيامة.

ثم قال عليه الصالة والسالم" :أال هل بلغت؟ أال هل بلغت؟" .يسأل الصحابة ريض اهلل عنهم .قالوا :نعم ،أي :بلغت.

فقال عليه الصالة والسالم" :امهلل اشهد".

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > مناسبات دورية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم احلرمني وبيت املقدس
َُ
راوي احلديث :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• إن الزمان قد استدار  :أي :إن الزمن اعد يف انقسامه إىل األعوام ،والعام يف انقسامه إىل األشهر وإىل الوضع اذلي اختار اهلل وضعه
عليه.واالستدارة :الطواف حول الِشء والعودة إىل املوضع اذلي ابتدأ منه.
• كهيئته  :اهليئة :الصورة والشلك واحلال اليت اكن عليها.
• ُح ُرم  :أي :حمرمة حيرم فيها ابتداء القتال.
• رجب ُمرض  :أضيف رجب إىل قبيلة مرض؛ ألنها اكنت حتافظ ىلع حرمته أكرث من سائر العرب.
• ابلدلة  :املراد بها مكة.
• يوم انلحر  :هو ايلوم العارش من ذي احلجة ،ويسىم بذلك ألنه تذبح فيه األضايح وينحر اهلدي.
• أوَع  :أفهم ملعناه.
• كحرمة  :كعظم اذلنب يف هذا ايلوم.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

بطالن النيسء -أي اتلأخري ،واملراد تأخري حتريم شهر من الشهور املحرمة إىل شهر آخر -وهو اعدة جاهلية ،اكنوا إذا احتاجوا إىل احلرب يف
األشهر احلرم استحلوها وأخروها إىل األشهر اليت تليها ،وأخروا ىلع ذلك احلج.
اتلأكيد ىلع حرمة ادلماء واألعراض واألموال واحلث ىلع صيانتها وعدم االعتداء عليها.
وجوب تبليغ العلم ونقله بأمانة وصدق بعد فهمه وحفظه.
اتلأكيد ىلع فهم ما يقال من اتلوجيه والعلم.
انلاس متفاوتون يف مراتب الفهم ،وذللك فقد يأيت من يكون أفهم وأفقه ممن تقدمه.

423

املصادر واملراجع:

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.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،ط ،1نرش :دار ابن اجلوزي1415 ،ه.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)10104( :
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ْ َ َ
َ ْ ُ َّ
ان ملوت أحد وال حلياته ،فإذا رأيتم ذلك فادعوا اَّلل
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ،ال ينخ ِسف ِ
َ
َ ُّ َ َ َّ ُ
وك ِّ ُ
ربوا وصلوا وتصدقوا

َ َّ
َ َ َ
فصىل
ت الشمس ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت « :خسف ِ

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بانلاس .فأطال القيام ،ثم ركع ،فأطال الركوع ،ثم قام ،فأطال القيام -وهو دون القيام

األول -ثم ركع ،فأطال الركوع -وهو دون الركوع األول -ثم رفع فأطال القيام -وهو دون القيام األول -ثم سجد ،فأطال
َ
َ َّ ْ
السجود ،ثم فعل يف الركعة األخرى مثل ما َف َعل يف َّ
الركعة األوىل ،ثم انرصف ،وقد جتَلت الشمس ،فخ َطب انلاس،
َ
َ
ْ َ َ
َّ َّ
َ ََ
َ
ََْ
ُ َّ
ان ملوت أحد وال ِحلَيَاته ،ف ِإذا َرأيتُم
فح ِمد اهلل وأثىن عليه ،ثم قالِ :إن الشمس والقمر آيتان ِمن آيات اهلل ،ال ينخ ِسف ِ
َ ْ ُ َّ َ
َ ُّ َ َّ ُ
وك ِّ ُ
وصلوا وت َصدقوا.
ربوا ،
ذلك فادعوا اَّلل
ْ
َ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َّ َ
ُ
ثم قال :يا أُ َّمة حم َّمد ،واهلل ما من أحد أغ َ ُ
ري من اهلل أن يَ ْز َ
ين عبده أو تز ِين أمته .يا أمة حممد ،واهلل لو تعلمون ما أعلم
ِ
ِ
ََ
َ َ ْ
ْ َ َ َ ََْ ََ
َ
كتُ ْم قليال َ َ َ ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ات».
لض ِح
ات وأربع سجد ٍ
وبلكيتم كثريا» .ويف لفظ« :فاستكمل أربع ركع ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ َ َ
ت الشمس ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وملا اكن اخلسوف ً
أمرا غري معهود صىل بهم صالة غري معهودة
خسف ِ

يف هيئتها ومقدارها ،فقام فصىل بانلاس فأطال القيام اذلي بعد تكبرية اإلحرام ،ثم ركع فأطال الركوع ،ثم قام فقرأ قراءة
طويلة دون القراءة األوىل ،ثم ركع فأطال الركوع ،وهو أخف من الركوع األول ثم رفع من الركوع وسمع ومحد ولم يقرأ ،ثم

سجد وأطال السجود ،ثم فعل يف الركعة اثلانية مثل األوىل يف هيئتها وإن اكنت دونها  ،فلك ركن أقل من الركن اذلي قبله،
ْ
حىت استكمل أربع ركواعت وأربع سجدات ،يف ركعتني ،ثم انرصف من الصالة ،وقد اُنَلت الشمس ،فخطب انلاس كعادته
يف املناسبات ،فحمد اهلل وأثىن عليه ووعظهم ،وحدث أن صادف ذلك ايلوم اذلي حصل فيه اخلسوف موت ابنه إبراهيم -
ً
َ
ريض اهلل عنه -فقال بعضهم :ك َسفت ملوت إبراهيم ،جريا ىلع اعدتهم يف اجلاهلية من أنها ال تكسف إال ملوت عظيم أو

لوالدة عظيم ،وأراد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من نصحه وإخالصه يف أداء رساتله ،ونفع اخللق أن يزيل ما علق بأذهانهم

من هذه اخلرافات ،اليت ال تستند ال إىل نقل صحيح ،وال عقل سليم ،ويبني احلكمة من خسوف الشمس والقمر فقال يف
َ َ
َّ
خطبته :إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته ،وإنما جيريهما اهلل -تعاىل -بقدرته ِيلُخ ِّوف
ُ َ ِّ
ويذك َرهم نِ َع َمه.
بهما عباده،
ْ ُ َ َ َ ِّ ُ َ َ ُّ َ َ َ َّ ُ
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل اهلل -تعاىل -تائبني منيبني ،وادعوا وكربوا ،وصلوا وتصدقوا؛ ملا يف ذلك من دفع ابلالء املتوقع ورفع
العقوبة انلازلة.
ً
َُ
ُ
ِّ
وجب فساد املجتمعات واألخالق ،واليت
ثم أخذ -صىل اهلل عليه وسلم -يفصل هلم شيئا من معايص اهلل الكبار اكلزنا اليت ت ِ
توجب غضبه وعقابه ،ويقسم يف هذه املوعظة -وهو الصادق املصدوق -قائال :يا أمة حممد ،واهلل ،ما من أحد أغري من اهلل
ً
َّ َّ
بني أنهم ال يعلمون عن عذاب اهلل إال قليال ،ولو علموا ما علمه صىل اهلل عليه
سبحانه أن يزين عبده ،أو تزين أمته ،ثم
ً
ً
وسلم ألخذهم اخلوف َ
ولض ِحكوا رسورا قليال ،وبلكوا واغتموا كثريا ،لكن اهلل حبكمته حجب عنهم ذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة الكسوف واخلسوف
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اخلطبة  -آثار الزنا  -اآليات الكونية.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

• فصىل بانلاس  :أي إماما بانلاس.
ً
• فأطال القيام  :مكث فيه طويال.
• مثل ما فعل يف الركعة األوىل  :أي يف كيفية الصالة ال يف طوهلا فيه أقل منها يف لك ما يفعل.
• ثم انرصف  :فرغ من صالته.
• جتلت الشمس  :ظهرت وزال عنها الكسوف.
• فخطب  :تكلم فيهم باملوعظة واتلوجيه.
• فحمد اهلل  :قال :احلمد هلل ،واحلمد :وصف املحمود بالكمال ،مع املحبة واتلعظيم.
• أثىن عليه  :كرر ذكر صفات كماهل.
• آيتان  :عالمتان.
• آيات اهلل  :ادلالة ىلع وحدانيته وعظيم قدرته.
• حلياته  :لوالدته.
• ذلك  :يعين خسوف الشمس والقمر.
• َك ِّ ُ
ربوا  :قولوا :اهلل أكرب.
ُّ
• َصلوا  :يعين صالة الكسوف.
ً
• تَ َص َّدقُوا  :أعطوا املال ً
ونفعا إلخوانكم الفقراء.
تقربا إىل اهلل
ُ َ
ً
تهييجا هلم ىلع استماع ما يقول هلم وتنبيها ىلع
• أ َّمة حممد  :مجاعة حممد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -املؤمنني ناداهم بهذا الوصف
أهميته.
• واهلل  :قسم تلأكيد املقسم عليه وبيان أهميته.
• ما من أحد  :ال أحد.
ً
َ
• َ
أغري  :من الغ ْرية يعين أشد غرية  ،ويه صفة كمال نثبتها هلل حقيقة إثباتا يليق جبالهل ،ويه يف اخللق تغري حيصل من احلمية واألنفة.
• أن يزين  :الزنا اجلماع يف فرج حرام.
• عبده  :مملوكه.
• أمته  :مملوكته ،وإضافة العبد واألمة إىل اهلل إشارة إىل أنه ال يليق انتهاكهما ملحارمه ،وهما مملواكن هل.
• لو تعلمون ما أعلم  :من عظمة اهلل وانتقامه من املجرمني ،وأبهم ذلك تعظيما لشأنه.
• أربع ركعات  :أربع ركواعت.
• ركع  :الركوع هو أن حيين املصيل ظهره حىت يكون إىل الركوع الاكمل أقرب منه إىل القيام ،وكمال السنة فيه :أن يسوي ظهره وعنقه وعجزه،
وينصب ساقيه وفخذيه.
• سجد  :أن يضع املصيل أعضاءه السبعة ىلع األرض ويه :اجلبهة مع األنف ،وايلدان ،والركبتان ،والقدمان.
ًّ
• خسفت الشمس  :احتجب ضوؤها ًّ
جزئيا.
لكيا أو
• عهد  :زمن.

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

.10
.11
.12
.13

حصول خسوف الشمس ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
مرشوعية صالة الكسوف عند وجوده يف أي ساعة.
مرشوعية اإلتيان بالصالة ىلع الوصف املذكور يف هذا احلديث.
مرشوعية اتلطويل بقيامها ،وركوعها ،وسجودها.
أن يكون ابتداء وقت الصالة من الكسوف ،وانتهاؤها باتلجيل.
مرشوعية اخلطبة واملوعظة واتلخويف يف صالة الكسوف.
ابتداء اخلطبة حبمد اهلل ،واثلناء عليه؛ ألنه من األدب.
بيان أن الشمس والقمر من آيات اهلل الكونية ،ادلالة ىلع قدرته وحكمته.
كون الكسوف حيدث تلخويف العباد ،وحتذيرهم عقاب اهلل -تعاىل ،-وهذا ال ينايف األسباب الفلكية العلمية للكسوف ،فاألول سبب رشيع
واثلاين سبب حيس.
إزالة ما علق بأذهان أهل اجلاهلية من أن الكسوف واخلسوف ،أو انقضاض الكواكب ،إنما هو ملوت العظماء أو حلياتهم.
األمر بادلاعء ،والصالة ،والصدقة ،عند حدوث الكسوف أو اخلسوف.
أن فعل هذه العبادات ييق من عذاب اهلل وعقابه.
حتذير انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من الزنا ،وأنه من الكبائر ،اليت يغار اهلل -تعاىل -عند ارتكابها.
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.14
.15
.16
.17

ً
إثبات صفة الغرية هلل -تعاىل ،-إثباتا يليق جبالهل -بال تعطيل وال تأويل وال تشبيه.
شدة ما أعده اهلل من العذاب ألهل املعايص ،مما ال يعلمه انلاس ،ولو علموه الشتد خوفهم وقلقهم.
أن اهلل -سبحانه وتعاىل -يطلع نبيه -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع علوم من الغيب ،ال حتتمل األمة علمها.
سعة علمه -صىل اهلل عليه وسلم -بربه وقوة قلبه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م.
تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة ،االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،عبد العزيز بن باز ،اعتناء سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الرياض ،الطبعة األوىل 1435ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،األوىل .1381
خالصة الالكم ،فيصل املبارك احلريميل ،الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م.
صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حجر ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت-1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام
بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب-عليه تعليقات عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة( :من  1427 - 1404ه).

الرقم املوحد)5215( :
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َُ ُ
َْ َ َ
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ،خي ِّوف اهلل بهما عباده ،وإنهما ال ينخ ِسفان ملوت أحد من انلاس،
َ َ ُّ
ْ ُ
فإذا رأيتم منها شيئا فصلواَ ،وادعوا حىت ينكشف ما بكم

ً
َْ
َ ْ
ابلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن الشمس والقمر آيتان من
احلديث :عن أيب مسعود ُعقبة بن عمرو األنصاري
َ ُّ
َُ ُ
َْ َ َ
ْ
آيات اهلل ،خي ِّوف اهلل بهما عباده ،وإنهما ال ينخ ِسفان ملوت أحد من انلاس ،فإذا رأيتم منها شيئا ف َصلواَ ،واد ُعوا حىت
ينكشف ما بكم»

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
بني -صىل اهلل عليه وسلم -أن الشمس والقمر من آيات اهلل ادلالة ىلع قدرته وحكمته ،وأن ُّ
تغري نظامهما الطبييع ،ال يكون
حلياة العظماء أو موتهم كما يعتقد أهل اجلاهلية فال تؤثر فيهما احلوادث األرضية.

وإنما يكون ذلك ألجل ختويف العباد ،من أجل ذنوبهم وعقوباتهم فيجددوا اتلوبة واإلنابة إىل اهلل تعاىل.

وذلا أرشدهم أن يفزعوا إىل الصالة وادلاعء ،حىت ينكشف ذلك عنهم وينجيل ،وهلل يف كونه أرسار وتدبري.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة الكسوف واخلسوف
راوي احلديث :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

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

إن الشمس والقمر  :ذاتهما وسريهما وما حيدث فيهما.
آيتان  :عالمتان ىلع كمال علم اهلل وقدرته وحكمته.
َُ ُ
خي ِّوف اهلل بهما عباده  :يوقع اخلوف يف قلوبهم عند انكسافها.
َْ َ َ
ينخ ِسفان  :اخلسوف والكسوف بمعىن واحد وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر.
ملوت أحد  :ألجل موت أحد.
منها  :من آيات اهلل اليت خيوف بها عباده.
ادعوا  :اسألوا اهلل املغفرة والرمحة وأن يكشف ما نزل بكم.
حىت ينكشف  :يزول وينجيل.
ما بكم  :حل بكم ونزل عليكم.

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

ً
مرشوعية الصالة وادلاعء عند الكسوف واخلسوف ،رجواع إىل اهلل.
أن انتهاء الصالة يكون باتلجيل -أي انتهاء الكسوف -فإن انتهت قبل اتلجيل ترضعوا ودعوا ،حىت يزول ذلك
َ ْ
ظاهر احلديث أنهم يصلون ،ولو صادف وقت نيه؛ ألنها من ذوات األسباب اليت تصىل عند وجود سببها مطلقا
أن احلكمة يف إجياد الكسوف أو اخلسوف ،هو ختويف العباد ،وإنذارهم بعقاب اهلل تعاىل ،وإزاعج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها وإطالع
انلاس ىلع نموذج مما يقع يوم القيامة.
أن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل -تعاىل -ادلالة ىلع عظيم قدرته وواسع رمحته وعلمه.
أنهما ال ينكسفان ملوت أحد من انلاس
أن صالة الكسوف تفعل عند رؤيته وال يعتمد فيها ىلع حساب الفلكيني.
ينبيغ اخلوف عند رؤية اتلغريات العلوية السماوية.
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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 الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3101( :

429

َْ ُ
ُ َ
إن الصائم تصيل عليه املالئكة إذا أكِل عنده حىت يفرغوا

ً
َ
َّ ْ
احلديث :عن أم عمارة األنصارية -ريض اهلل عنها :-أن َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -دخل عليها ،فقد َمت إيله طعاما،
ُ
ُ
َ
ُ
َ ٌ
ُ
َ
َّ
ْ
إن َ
الصائ َم تُ َص ِّيل عليه َ
المالئكة إذا أ ِكل
هلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-
ِ
فقالُِ « :ك» فقالت :إين صائِمة ،فقال رسول ا ِ
َْ ُ
ْ
َ
عنده حىت يفرغوا» وربما قال« :حىت يَشبَ ُعوا».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

عن أم عمارة –ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -دخل عليها ،فقدمت هل بطعام ،فقال هلاُ" :ك" ،فقالت :إين
ً
صائمة ،فقال انليب -أي :تفرحيا بإتمام صومها" -إن الصائم إذا أكل عنده" ،أي :ومالت نفسه إىل املأكول ،واشتد صومه عليه،
ً
قوهل" :صلت عليه املالئكة" ،أي :استغفرت هل عوضا عن مشقة األكل ،قوهل" :حىت يفرغوا" ،أي :القوم اآللكون من أكل
ً
طعامه ،فإن حضور الطعام يهيج شهوته لألكل ،فلما قمع شهوته وكف نفسه امتثاال ألمر ربه ،وحمافظة ىلع ما يقربه إيله،
ويرضيه عنه ،عجبت املالئكة من إذالهل نلفسه يف طاعة ربه فاستغفروا هل ،واحلديث شامل لصوم الفرض وانلفل.

واحلديث ال حيتج به لضعفه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
راوي احلديث :أم عمارة نسيبة بنت كعب -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• تصيل عليه املالئكة  :تستغفر هل.
• يفرغوا  :ينتهوا.
فوائد احلديث:
ُ

 .1بيان فضل من أكل عنده وهو صائم.
 .2استحباب زيارة أهل الفضل أتباعهم ،ولو اكن املزور امرأة إذا أمنت الفتنة واتلهمة.
 .3إكرام الضيف.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.وهو سنن الرتمذي ،لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه.رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف -الرياض ،الطبعة األوىل1412 ،ه.سنن ابن ماجه ،للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية.فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة.مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه.املسند ،لإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالةالطبعة األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
مسند ادلاريم -املعروف بـ :سنن ادلاريم ،-لإلمام عبداهلل بن عبدالرمحن ادلاريم ،حتقيق حسني سليم ،دار املغين-الرياض ،األوىل1421 ،ه.-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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إن العبد إذا نصح لسيده ،وأحسن عبادة اهلل ،فله أجره مرتني

ً
احلديث :عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما -مرفواع« :إن العبد إذا نصح لسيده ،وأحسن عبادة اهلل ،فله أجره مرتني».
عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :اململوك اذلي حيسن عبادة ربهُ ،
ويؤدي إىل سيده اذلي عليه من
احلق ،وانلصيحة ،والطاعة ،هل أجران».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث بيان فضل اهلل ىلع العبد اذلي يُؤدي حق ربه بفعل الطااعت ،وحق سيده خبدمته وراعية مصاحله ،وأنه ينال

بذلك األجر مرتني.

___________________________

ِّ ّ
والرق
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
ْ
َ
َ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األدب  -صحبة الممايلك.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
َّ
َ
أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث ابن عمر ريض اهلل عنه متفق عليه.
حديث أيب موىس ريض اهلل عنه رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• العبد  :اململوك ذكرا اكن أو أنىث.
• نصح لسيده  :قام خبدمته قدر طاقته وحسب استطاعته.
• وأحسن عبادة اهلل  :جاء بها مستوفية لألراكن والرشوط واآلداب.
• فله أجره مرتني  :لقيامه بعبادة ربه وخبدمة سيده.
• يؤدي  :يُعطي.
• اذلي عليه  :ما وجب عليه.
• الطاعة  :أي :يف غري معصية اهلل -عز وجل.-

فوائد احلديث:

 .1فضل اململوك اذلي يُؤدي حق اهلل وحق موايله.
َّ
 .2أن العبد ٍ
راع يف مال سيده وهو مسؤول عن رعيته.
 .3صالح العبد يكون بإحسان العبادة وانلصح للسيد.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430،ه .
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.الطبعة األوىل1418ه.
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إن العني تدمع والقلب حيزن ،وال نقول إال ما يريض ربنا ،وإنا لفراقك يا إبراهيم ملحزونون
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -دخل ىلع ابنه إبراهيم -ريض اهلل عنه-

وهو جيود بنفسه ،فجعلت عينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -تذرفان .فقال هل عبد الرمحن بن عوف :وأنت يا رسول

اهلل؟! فقال« :يا ابن عوف إنها رمحة» ثم أتبعها بأخرى ،فقال« :إن العني تدمع والقلب حيزن ،وال نقول إال ما يريض ربنا،
وإنا لفراقك يا إبراهيم ملحزونون».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

دخل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ابنه إبراهيم -ريض اهلل عنه -وهو يقارب املوت ،فجعلت عينا رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -جيري دمعهما فقال هل عبد الرمحن بن عوف :وأنت يا رسول اهلل ىلع معىن اتلعجب ،أي انلاس ال يصربون
ىلع املصيبة وأنت تفعل كفعلهم؟ كأنه تعجب ذللك منه مع عهده منه أنه حيث ىلع الصرب وينىه عن اجلزع ،فأجابه بقوهل:

"إنها رمحة" أي احلالة اليت شاهدتها مين يه رقة القلب ىلع الودل ثم أتبعها جبملة أخرى فقال" :إن العني تدمع والقلب حيزن،
وال نقول إال ما يريض ربنا" أي :ال نتسخط ونصرب" ،وإنا لفراقك يا إبراهيم ملحزونون" ،فالرمحة ال تنايف الصرب واإليمان

بالقدر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > اتلعزية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :زيارة املرَض  -اتلوحيد  -الفضائل  -معرفة الصحابة -ريض اهلل تعاىل عنهم.-
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري وروى مسلم بعضه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• جيود بنفسه  :خيرجها.
• تذرفان  :جيري دمعهما.
• وإنا لفراقك  :وحنن بسبب مفارقتك إيانا.
فوائد احلديث:

 .1وجوب التسليم والرَض بقضاء اهلل وقدره.
 .2جواز ابلاكء ىلع من اكن يف الزنع األخري أو من مات ،من غري سخط ألمر اهلل.
 .3جواز االعرتاض ىلع من خالف فعله ظاهر قوهل يلظهر الفرق.
 .4جواز اإلخبار عن احلزن وإن اكن الكتمان أوىل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري  ،ايلمامة – بريوت ،الطبعة اثلاثلة 1407 ،ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،-لعيل املال اهلروي القاري -انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان  -الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين -انلارش :دار املعرفة  -بريوت - 1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق-
قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب.
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إن العينني واكء السه ،فإذا نامت العينان استطلق الواكء

احلديث :عن معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :إن َ
العيْنَني و َاكء َّ
السه،
ِ
ٌْْ َ َ
َ َ
َ
الواك ُء».
فإذا نامت العينان استط ِلق ِ
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديثَ :
"العيْنان و َاكء َّ
السه" أي أن العينني يف حال ايلقظة حتفظ ادلبر ،وتمنع خروج اخلارج منه ،وإن خرج منه يشء
ِ
َ
ش َعر اإلنسان به.
َْْ ََ َ
ْ
َ َ
َ
الواك ُء" أي أن اإلنسان إذا نام حصل عنده اسرتخاء يف عضالت ابلدن ،فينطلق احلَبل اذلي اكن
"فإذا نامت العينان استطلق ِ
ْ
ي َ ُشد حلقة ادلبر ،فيخرج منه ِّ
الريح من غري أن يَش ُعر به.
ُ َ ُّ
َ
َ
الواعء فإن اكنت العينان مفتوحتان اكن احلَبْل مشدودا ىلع
فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -شبه العني باحلبل اذلي يشد به ِ
َ
ْ
َ َ
الواكء ،فخرج ما بداخل ال ِق َربة من غري أن يَش ُعر
حلقة ادلبر ،حىت وإن خرج منه يشء شعر به ،وإن نامت العينان اسرتىخ ِ
خبروجه.
َُ
وهذا من باب التشبيه وهو :تشبيه بليغ من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلقرب احلكم الرشيع إىل األذهان ،وهو من جوامع
اللكم اليت أوتيها انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > نواقض الوضوء
راوي احلديث :معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
َ ُّ
• واكء  :اخليط اذلي يُشد به الكيس أو ال ِق ْر َبة.
َ
السه  :يه َحلقة ُّ
• َّ
ادلبُر.
َْ
ْ َ ْ ََ
َ
َ ُْ
الواكء ،فصار لو خرج منه يشء لم يشعر به.
• استطلق  :احنل ِ

فوائد احلديث:

الريح من ُّ
 .1فيه أن خروج َّ
ادلبر من نواقض الوضوء.
َّ
مظنة نقض الوضوء.
 .2فيه ديلل ىلع أن انلوم ليس
بناقض بنفسه ،وإنما هو ِ
ٍ
َ
َّ
 .3فيه أن انلوم انلاقض للوضوء هو انلوم الع ِميق املستغرق اذلي تسرتيخ معه العضالت ،فتخرج الريح من غري أن يشعر بها ،أما إذا اكن انلوم
خفيفا فال ينتقض معه الوضوء.
ُ ْ
ُّ
اإلحساس.
زوال
جبامع
غريه،
أو
ر،
ك
س
أو
إغماء،
أو
جبنون،
عقله؛
 .4يدخل يف احلديث لك من زال
ِ
ِ
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املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه.
مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) ،املؤلف :أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم اتلمييم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين،
انلارش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي ،انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى – مرص ،الطبعة :األوىل،
 1356ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م.
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
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.
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َّ
َ َ
احلجر ،ومن ادىع إىل غري أبيه
إن اهلل أعطى لك ذي حق حقه ،وال وصية لوارث ،والودل للفراش ،وللعاهر
ً
ً
أو انتّم إىل غري موايله رغبة عنهم فعليه لعنة اهلل ،ال يقبل اهلل منه رصفا وال عدال
احلديث :عن عمرو بن خارجة -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خطب ىلع ناقته وأنا حتت ِج َرانِها
َ
ِّ
ُ
َّ َ
ٍّ َّ
َْ َ
َّ
وصية لِوارث ،والودل
حق حقه ،وال
كتيف فسمعتُه يقول« :إن اهلل أعطى لك ذي
جب َّرتِها ،وإن لعابها ي َ ِسيل بني
ويه تقصع ِ ِ
ً
ُ
َْ ُ
ْ
َّ
رغبة عنهم َ
للْفراش ،وللعاهر احل َ َ
فع ِليه لعنة اهلل ،ال يقبَل اهلل منه
جر ،ومن ادَع إىل غري أبِي ِه أو انتىم إىل غري َم َوايله
ِ ِ
ِِ
َ ْ
ْ
َرصفا وال عدال».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يذكر عمرو بن خارجة -ريض اهلل عنه -أنه اكن مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قريبًا منه ،فخطب -عليه الصالة والسالم-
انلاس وهو ىلع ناقته ،ولعابها يسيل بني كتيف عمرو ،وذكر أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمّ -
بني -يف خطبته هذه -مجلة من
ُ
األحاكم ،منها أن اهلل -تعاىل -قد أعطى لك ذي حق حقهَّ ،
وبني هل حظه ونصيبه اذلي فرض هل فال جتوز الوصية للوارث ،ثم
ٌّ
زوجا أو ً
َّ
بني أن الودل للفراش ،فال ينسب إال إىل صاحب الفراش ،سواء اكن ً
سيدا ،وليس للزاين يف نسب ٍة حظ ،إنما اذلي
ُجعل هل من فعله اخليبة ،واستحقاق احلد ،ثم بني حرمة انتساب اإلنسان لغري أبيه ،أو انتساب املوىل املعتَق لغري موايله اذلين
أعتقوه ،ووضح أن من انتسب إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه ،أو انتىم إىل غري موايله استوجب اللعن من اهلل -تعاىل،-
ً
وأنه جل وعال ال يقبل منه ً
فرضا وال نفال.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الوصية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفرائض  -القضاء وادلاعوى  -اللعان  -الوالء.
راوي احلديث :عمرو بن خارجة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:
• جرانها  :مقدم عنقها من مذحبها.
• تلقصع جبرتها  :قصع اجلرة :شدة املضغ وضم بعض األسنان ىلع بعض .وقيل :قصعت انلاقة جبرتها :أي ردتها إىل جوفها .واجلرة :من االجرتار،

َ
َّ
ُ
ابلعري :أي أاعد األكل من بطنه إىل فمه يلمضغه ثانية ثم يبلعه.
اجرت
يقال:
َّ
• للفراش  :الفراش لغة البساط ىلع وجه األرض؛ وتسىم املرأة فراشا ألن الرجل يفرتشها ،واملعىن :أن الودل لصاحب الفراش ،والفراش :زوجته،
أو أمته.
• للعاهر  :للزاين.
• احلجر  :يريد أن هل اخليبة فال حظ هل يف نسب الوادل ،وهو كقولك :هل الرتاب ،أي ال ىشء هل ،وهذه لكمة تقوهلا العرب.
• ومن ادَع إىل غري أبيه  :انتسب إىل غري أبيه.
• انتىم  :انتسب إيلهم.
• موايله  :مجع موىل ،واملوىل املع ِتق.
• رصفا  :الرصف :انلافلة ،وقيل اتلوبة.
• عدال  :العدل :املراد به هنا الفريضة.

فوائد احلديث:

َّ
 .1طهارة لعاب ابلعري ،وأنه ليس بنجس.
 .2أن حكم بهيمة األنعام وغريها من احليوانات الطاهرة يف حال احلياة مثل حكم ابلعري يف طهارة لعابها وما خيرج منها.
ً
ً
ٌّ
 .3أن الودل للفراش ،فال ينسب إال إىل صاحب الفراش ،سواء اكن زوجا أو سيدا ،أو واطئ شبهة ،وليس للزاين يف نسب ٍة حظ ،إنما اذلي هل
استحقاق احلد.
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منع الوصية للوارث ،وتبطل من أجل حقوق سائر الورثة ،فإن أجازوها جازت كما إذا أجازوا الزيادة ىلع اثللث.
حتريم االنتساب إىل غري األب أو املوىل ،وأن ذلك يوجب اللعن ورد العمل.
جواز اخل ُ ْطبة واملوعظة ىلع َّ
الراحلة.
َّ
استحباب اخلطب واملواعظ ىلع األمكنة العايلة؛ ألنه أبلغ يف اإلعالم واإلفهام ،وحيصل به املقصود.
انلاس َّ
استحباب اخلطبة ثاين أيام الترشيق بم ًىن من ويل أمر املسلمني أو نائبه؛ يلعلم َّ
بقية أحاكم املناسك ووداع ابليت؛ فقد اكنت هذه اخلطبة
ِ
منه -صىل اهلل عليه وسلم -يف ذلك ايلوم كما ورد يف الروايات األخرى للحديث.
جواز جعل اخلطيب من يساعده يف مهمته حتته يف إبالغ خطبته ،وتوجيه َّ
انلاس أو تسكيتهم أو ترتيبهم ،وال يعترب هذا من اتلعايل والكربياء.
حرص الصحابة ىلع القرب من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واألخذ عنه.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه
سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،حممد نارص ادلين األشقودري األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ، ،ط  1408 ،3ه.
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.
ّ
ّ
ّ
ّ
َّ
تاج العروس من جواهر القاموس ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،امللقب بمرتىض ،الزبيدي ،جمموعة من املحققني ،انلارش :دار
اهلداية.
معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
معجم مقاييس اللغة ،تأيلف :أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،انلارش :دار الفكر اعم النرش 1399 :ـه-
1979م.
رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م.
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي ،أبو العباس ،املكتبة العلمية – بريوت.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية  -بريوت.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن حممد الشيباين اجلزري ابن األثري ،املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م،
حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.
رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ (الاكشف عن حقائق السنن) ،رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،املحقق :د .عبد احلميد هنداوي،
انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز (مكة املكرمة  -الرياض) ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل :-اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر -طبع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف.
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إن اهلل َتاوز عن أمِت ما حدثت به أنفسها ،ما لم تعمل أو تتلكم

َّ َ ْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن اهلل َجتَ َ
او َز عن أميت ما َحدثت به
َّ
َْ ْ
َُْ
أنف َس َها ،ما لم تع َمل أو تتلكم» قال قتادة« :إذا َطل َق يف نفسه فليس بِشء».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
يف هذا احلديث بيان أن العبد ال يؤاخذ حبديث انلفس واهلواجس اليت تمر يف خاطره ،قبل اتللكم به والعمل به ،وهو أيضا
حجة يف أن الطالق ال يقع حبديث انلفس؛ ألنه ليس ً
الكما ،وهذه األحاكم مرتبة ىلع اللفظ وليس ىلع عمل القلب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > ألفاظ الطالق
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
• جتاوز  :عفا وصفح وسامح.
• أميت  :أمة اإلجابة.
َّ
• حدثت به أنفسها  :ما خيطر بالقلب من الوسوسة.
• ما لم تعمل  :أي  :بذلك اخلاطر
ً
• إذا طلق يف نفسه فليس بِشء : .أي إذا طلق رسا يف نفسه فليس بطالق واقع.
فوائد احلديث:

ّ
 .1أن اهلل -تبارك وتعاىل -جتاوز وعفا عن األفاكر واهلواجس اليت تطرأ ىلع انلفس ،فيحدث اإلنسان بها نفسه ،وتمر ىلع خاطره.
َّ
ً
َّ
 .2أن الطالق إذا فكر فيه اإلنسان ،وعرض يف خاطره ،ولكنه لم يتلكم به ولم يكتبه ،فإن حديث نفسه به وتفكريه فيه ال يعترب طالقا.
حينئذ.
 .3مفهوم احلديث أن اإلنسان إذا تكلم باحلكم الرشيع ،كأن يلفظ بالطالق ،أو يفعل بأن يكتبه؛ أنه يقع عليه ،وال يعذر
ٍ

املصادر واملراجع:

 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
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 ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه. صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت. حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،للسندي .انلارش :دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة.ُ
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام ،للمغريب .انلارش :دار هجر .الطبعة :األوىل.
-
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إن اهلل عز وجل زادكم صالة ،فصلوها فيما بني صالة العشاء إىل صالة الصبح ،الوتر الوتر

اين قال :سمعت عمرو بن َ
احلديث :عن أيب تَ ِميم اجلَيْ َش ِ ِّ
العاص يقول :أخربين َر ُجل من أصحاب انليب صىل اهلل عليه
ُّ
َ
ْ
َ ُ
وسلم يقول :إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :إن اهلل عز وجل َزادك ْم صالة فصلوها فيما بَني صالة ال ِعشاء
َ
َ
َ
َ
إىل صالة ُّ
الصبح ،الوتر الوتر» ،أَ َال وإنَّه أبو بَ ْ َ
رصة ال ِغفاري ،قال أبو تميم :فكنت أنا وأبو ذ ٍر قا ِعدين ،قال :فأخذ ِب َي ِدي
ِ
ِ
أبو َذ ٍّر فانطلقنا إىل أيب بَ ْرصة فوجدناه عند ابلاب اذلي يَيل دار َعمرو بن العاص ،فقال أبو َذ ٍّر :يا أبا بَ ْ َ
رصة آنت سمعت
ِ
ُّ
َْ
َ َ ُ
ُّ
ْ
انليب صىل اهلل عليه وسلم يقول« :إن اهلل عز وجل زادكم صالة ،فصلوها فيما بني صالة العشاء إىل صالة الصبح
ْ
الوتر الوتر؟» قال :نعم ،قال :أنْ َ
ت َس ِمعتَه؟ قال :نعم ،قال :أنت سمعته؟ قال :نعم.
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
َ َ
اد ُ
ك ْم صالة" املعىن :أن اهلل -تعاىل -زادهم صالة لم يكونوا يصلونها من قبْل ىلع تلك اهليئة والصورة،
"إن اهلل عز وجل ز
َ
ويه :الوتر ،وهذا وارد ىلع سبيل االمتنان ،كأنه قال :إن اهلل فرض عليكم الصلوات اخلَمس يلؤجركم بها ويثيبكم عليها،
ُّ
ولم يَكتف بذلك ،فرشع لكم اتلهجد والوتر؛ لزييدكم إحسانا ىلع إحسان" ،فصلوها" وهذا أمر ،واألصل يف األمر
الوجوب ،لكن هذا احلديث وغريه من األحاديث اليت ظاهرها وجوب صالة الوتر؛ قد ُرصفت باألدلة الرصحية الصحيحة.
ثم جاء حتديد وقت صالة الوتر الزماين" :فيما بَ ْني صالة العشاء إىل صالة ُّ
الصبح" يعين :أن وقت صالة الوتر يدخل بعد
َّ
َ
المغرب مجع تقديمَّ ،
صىل العشاء دخل وقت صالة الوتر ،ولو َمجعها مع َ
وأما آخر وقتها فطلوع
الفراغ من صالة العشاء ،فإذا
الفجر ،فإذا طلع الفجر خرج وقت صالة الوتر ،وإن اكن فيها أتمها.
َ
َ
َ َْ
ثم قال عمرو بن العاص ريض اهلل عنه" :أال وإنه أبو بَ ْ َ
رصة ال ِغفاري" أن اذلي أخرب عمرو بن العاص هو :أبو برصة ال ِغفاري

ريض اهلل عنه.
َ
َ
َ ْ
َ
َ
َ
َ
ٍّ
" قال أبو تميم :فكنت أنا وأبو ذ ٍر قا ِعدين ،قال :فأخذ ِبي ِدي أبو ذر فانطلقنا إىل أيب برصة ،فوجدناه عند ابلاب اذلي ي ِيل دار
َعمرو بن العاص" يعين :أنه بعد أن بَلغهما اخلَرب عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أرادا اتلأكد من صحته ،فذهبا إىل أيب
بَ ْ َ
رصة -ريض اهلل عنه ،-فلما وصال إىل أيب برصة -ريض اهلل عنه -سأهل أبو ذر عن صحت ما نقله عن انليب -صىل اهلل عليه
َّ
َّ ُ
وسلم" -قال :نعم ،قال :أنت َسمعته؟ قال :نعم ،قال :أنت سمعته؟ قال :نعم" ،فأكد هلما أن ما ن ِقل عن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم" :-إن اهلل زادكم صالة "..صحيح.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ال ِعلم  -طلب علو السند  -اتلثبت يف احلديث.
َ
راوي احلديث :أبو بَ ْ َ
رصة ال ِغفاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ال توجد -- :
فوائد احلديث:

َ
 .1فضل اهلل -تعاىل -ىلع عباده ،حيث ي ُم ُّن عليهم بعباد لزييد يف حسناتهم ،ويرفع يف درجاتهم.
ِّ
 .2هذا احلديث من األحاديث اليت ظاهرها الوجوب؛ ولكن قد ُرصف ظاهره باألدلة الصحيحة الرصحية إىل توكيد سنية الوتر.
ْ
الوتر ،وهو :ما بَني صالة العشاء إىل طلوع الفجر؛ فال يرشع الوتر إال يف وقته.
 .3بيان وقت صالة ِ
َْ
َّ
ِ .4حرص الصحابة ىلع اتلثبت من نقل حديث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
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املصادر واملراجع:

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.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة :اخلامسة.
معالم السنن (رشح سنن أيب داود) ،أبو سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية ،حلب ،الطبعة :األوىل 1351ه1932 ،م.
رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،مكة
املكرمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1417ه1997 ،م.
َ
ّ
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
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إن اهلل عز وجل قد أمدكم بصالة ،ويه خري لكم من ْحر انلعم ،ويه الوتر ،فجعلها لكم فيما بني
العشاء إىل طلوع الفجر

َ َ
َّ
َ
ار َجة بن ُحذافة -ريض اهلل عنه -قال :خرج علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال« :إن اهلل
احلديث :عن َخ ِ
ْ َ َ َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ ْ َّ َ
لكم فيما بَ ْ َ
َ َّ ُ ْ
َّ
ني ال ِعشاء إىل ُطلوع
ج َعل َها
الوتر ،ف
ِ
عز وجل -قد أمدكم بصالة ،ويه خري لكم ِمن محر انلعم ،ويه َِ
الفجر».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

حديث خارجة بن حذافة -ريض اهلل عنه -يف بيان فضيلة الوتر ،حيث قال -عليه الصالة والسالم:-
َّ
َ
"إن اهلل -عز وجل -قد أَ َم َّد ُ
زادكم يف َ
العمل بالطااعت ،ورتب ىلع املحافظة عليها فضال عظيما.
ك ْم" :يعين:

"بصالة" :املراد بالصالة هنا :صالة الوتر ،كما سيأيت يف احلديث.
َ ْ َ
ثم بَ َّني -صىل اهلل عليه وسلم -فضلها ،فقال:
َ
والغنمُ ،
انل َعم" َّ
"ويه َخري لكم من ُمحْر َّ
انل َعم :تطلق ىلع اإلبلَ ،
والمراد به هنا :اإلبل.
وابلقر،
َ
واملعىن :خري لكم من أن حتصلوا ىلع اإلبل ذات األلوان احل َ ْمراء .وإنما نص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اإلبل دون
ْ
وأن َفس األموال عندهمَّ ،
فلما اكن األمر كذلك :بَ َّني هلم انليب -صىل اهلل عليه
غريها من األموال؛ ألن اإلبل احلُمر من أرشف
الوتر خري هلم من حتصيل تلك األموال.
وسلم -أن فضل صالة ِ
ُ َ َّ
َْ
َّ
َّ
َ
وبعد هذا التشويق انلبوي ،بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الصالة المرغب فيها -وهذا لكمال نصحه؛ حىت حت ِرص أمته

ىلع اإلقبال ىلع هذه الصالة ،وعدم اتلفريط فيها ،-بقوهل:
ْ
َ
َّ
الوتر" فصالة الوتر ،واملحافظة عليها أفضل هلم من مجع األموال انل ِفيسة ،سواء اكنت من اإلبل أو غريها.
"ويه ِ
ثم بَ َّني هلم وقتها ،بقوهل:
َّ
َ
َ
َ
ََْ
ُ
الوتر يدخل بعد الفراغ من صالة ال ِعشاء ،فإذا صىل
"فجعلها لكم فيما بني ال ِعشاء إىل طلوع الفجر" يعين :أن وقت صالة ِ
العشاء دخل وقت صالة الوتر ،ولو َمجعها مع َ
المغرب مجع تقديم ،وأما آخر وقتها فطلوع الفجر ،فإذا طلع الفجر خرج وقت
ِ
صالة الوتر ،وإن اكن فيها أتمها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
َ َ
راوي احلديثَ :خار َ
جة بن ُحذافة -ريض اهلل عنه-
ِ
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين َاملفردات:
َّ ُ
َ
ِّ
• أ َمدك ْم  :الزيادة يف العطاء.
• ُمحْر  :وهو ما ْلونُه ْ َ
أمحر.
ُ
َ
انلعم :أرشف األموال عند َ
ومحْر َّ
• َّ
انل َعم  :اإلبلَ ،
العرب.
وابلقر ،والغنم ،ولكنه أكرث ما يُطلق ىلع اإلبل،
الوتر  :الفرد ،وهو ضد الشفع.
• ِ

فوائد احلديث:

 .1الرتغيب يف صالة الوتر.
َّ َ ْ
 .2فضل صالة الوتر ،وأنها تع ِدل يف قيمتها وغالئها أفضل األموال.
َ ُ ُّ
ورفعة يف درجاتهم.
 .3فضل اهلل -تعاىل -ىلع ِعباده ،حيث يمن عليهم بال ِعبادة زيادة يف حسناتهمِ ،
ْ
الوتر ،وهو :ما بَني وقت صالة العشاء االختياري إىل طلوع الفجر.
 .4بيان وقت صالة ِ
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل  1430ه.
مشاكة املصابيح ،ويل ادلين حممد اخلطيب اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه،
1985م.
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 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.

الرقم املوحد)11265( :

441

ً
إن اهلل قد بعث حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -باحلق ،وأنزل عليه الكتاب ،فاكن مما أنزل عليه آية الرجم،
قرأناها ووعيناها وعقلناها ،فرجم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ورمجنا بعده

احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال وهو جالس ىلع منرب
ً
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إن اهلل قد بعث حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -باحلق ،وأنزل عليه الكتاب ،فاكن مما
ُْ َ
َ َََْ َ َ َ َ ََْ َ َ ََْ َ َ
وع ِقلناها ،ف َر َج َم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ورمجنا بعده ،فأخىش إن
أن ِزل عليه آية الرجم ،قرأناها ووعيناها
َ ُّ
طال بانلاس زمان أن يقول قائل :ما ُند الرجم يف كتاب اهلل فيَ ِضلوا برتك فريضة أنزهلا اهلل ،وإن الرجم يف كتاب اهلل
ُ
َ ْ
َح ٌّق ىلع من زىن إذا أح َص َن من الرجال والنساء ،إذا قامت ابلينة ،أو اكن احلَبَل ،أو االعرتاف".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -بدين
صعد عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -املنرب وخطب انلاس ،فاكن مما قاهل إن اهلل بعث
احلق وهو اإلسالم ،وأنزل عليه خري الكتب وهو القرآن ،فاكن مما نزل فيه آية الرجم ملن زىن وهو حمصن ،إال أنه نسخ لفظها

من القرآن وبيق حكمها ،وخِش -ريض اهلل عنه -إن تقادم عهد انلاس عن القرآن أن ينكروا حكمها فذكرهم بها ،وأنها
حق ،فلك من زىن وهو حمصن وحصل منه نكاح صحيح ،أو حصل اإلقرار بالزىن واالعرتاف به ،أو وجد احلمل بغري زوج أو

سيد من املرأة ويه حمصنة فعليها الرجم ،فبهذه األمور يثبت حد الرجم يف حق من زىن.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

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

ً
عزيز حكيم" ،ولفظها منسوخ لكن حكمها باق.
آية الرجم  :يه" :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجوهما أبلتة نكاال من اهلل ،واهلل ُ
حصن الرجل :إذا وىطء يف نكاح صحيح.
أحصن  :أحصن :مادة "حصن" تدل ىلع املناعة ،فيقال :ماكن حصني؛ أي :منيع ،وأ ِ
قرأناها  :تلوناها.
ووعيناها  :حفظناها.
عقلناها  :تدبرناها.
ابليِّنة  :ما أبان احلق وأظهره من األدلة.
ً
احلَبل  :يقال :حبلت املرأة حبال؛ أي :محلت ،فيه حبىل ،واحلَبَل بفتحتني :هو احلمل.
فيضلوا برتك فريضة أنزهلا اهلل  :أي يف اآلية املذكورة اليت نسخت تالوتها وبيق حكمها.

.1

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

ً
أنزل اهلل آية الرجم يف كتابه ،فاكن نصها" :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجوها أبلتة ،نكاال من اهلل واهلل عزيز حكيم" فذكرهم بها أمري املؤمنني
ريض اهلل عنه.-َّ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
صحيح ،يف قبلها ،والزوجان ملكفان حران ،فإن
نكاح
ٍ
الرجم ال يكون إال يف حق املحصن ،واملحصن هو من وىطء زوجته -ولو ذمية -يف
ٍ
اختل رشط من هذه الرشوط ،فال إحصان لواحد منهما.
احلديث ديلل ىلع أن الزنا يثبت بهذه األمور اثلالثة ويه اإلقرار وابلينة واحلمل ،وإن اكن األخري موضع خالف بني العلماء.
أن آية الرجم اكنت من كتاب اهلل ثم نسخ لفظها وبيق حكمها.
وجوب إقامة احلدود لقوهل فيضلوا برتك فريضة.
ّ
فضيلة عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-حيث أعلن هذا احلكم وذكر به وقرنه مع شهادة اتلوحيد ونبوة حممد -صىل اهلل عليه وسلم.-
إثبات أن القرآن الكم اهلل -تعاىل ،-وأن اهلل -تعاىل -هل صفة العلو.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،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
َ
ُ
غريب  -املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن :دار هجر الطبعة :األوىل1414 -
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام تأيلف احلسني بن حممد بن سعيد  ،املعروف بالم ِ
 ـه 1994 -م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل 1435 ،ه.
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إن اهلل ورسوهل حرم بيع اخلمر وامليتة واخلزنير واألصنام
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -أنه سمع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول اعم الفتح وهو
بمكة:
ُ
خلزنير واألصنام» ،فقيل :يا رسول اهلل أرأيت شحوم امليتة ،فإنه يطىل بها السفن،
«إن اهلل ورسوهل حرم بيع اخلمر وامليتة وا ِ
ويدهن بها اجللود ،وي َ
ُ
ستصبح بها انلاس؟ قال« :ال ،هو حرام»  ،ثم قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-عند ذلك« :قاتل
ِ
اهلل ايلهود ،إن اهلل حرم عليهم الشحوم ،فأَ ْ َ
مجلوه ،ثم باعوه ،فأكلوا ثمنه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ّ
جاءت هذه الرشيعة اإلسالمية السامية ،بكل ما فيه صالح للبرش ،وحذرت من لك ما فيه مرضة فأباحت الطيبات وحرمت

اخلبائث ،ومن تلك اخلبائث املحرمة هذه األشياء األربعة املعدودة يف هذا احلديث ،حيث ذكر جابر أنه سمع انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -ينىه عن بيعها بمكة اعم الفتح ،فاخلمر وامليتة واخلزنير واألصنام ،ال حيل بيعها وال أكل ثمنها ،ألنها عناوين
املفاسد واملضار ،ثم ذكر جابر أن بعض الصحابة قالوا :يا رسول اهلل! أرأيت شحوم امليتة؟ فإنه يطىل بها السفن لسد املسام
اخلشبية فال تغرق ،ويدهن بها اجللود فتلني ،ويستصبح بها انلاس أي يشعلون بها رسجهم ،فقال -صىل اهلل عليه وسلم( :-هو

حرام) ،ثم قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عند ذلك -منبها ىلع أن اتلحيل ىلع حمارم اهلل ،سبب لغضبه ولعنه :-لعن
اهلل ايلهود ،إن اهلل -سبحانه -ملا حرم عليهم شحوم امليتة ،أذابوه ،ثم باعوه ،مع كونه حرم عليهم ،فأكلوا ثمنه.

والضمري يف قوهل" :هو حرام" قيل :هو راجع إىل ابليع ،وقيل راجع إىل االستعمال ،وكونه راجعا إىل االنتفاع واالستعمال هو ما

مالت إيله اللجنة ادلائمة ،وىلع هذا الرأي حيرم االنتفاع بشحوم امليتة ،أو أي جزء منها ،إال ما خص بادليلل ،كجدل امليتة إذا
دبغ ،والعلة واهلل أعلم من حتريم االنتفاع بشحوم امليتة فيما ذكر يف احلديث ُناستها ،فما حرم عينه نلجاسته حرم ثمنه

واالنتفاع به ،وحرم تناوهل من باب أوىل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :تتمة ابن رجب لألربعني انلووية.

معاين املفردات:
• اعم الفتح  :فتح مكة ،واكن يف رمضان سنة ثمان من اهلجرة.
• َّ
حرم  :بإفراد الضمري ،وإن اكن املقام يقتيض اتلثنية ،إشارة إىل أن أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نايشء عن أمر اهلل ،وهو حنو قوهل -تعاىل:-
(واهلل ورسوهل أحق أن يرضوه).
• َ
الميتة  :بفتح امليم ،ما زالت عنه احلياة بغري ذاكة رشعية.
• َهو حرام  :بيعها حرام ،ومن العلماء من محل قوهل (هو حرام) ىلع االنتفاع فقال :حيرم االنتفاع بها.
•أ َْ
مجلوه  :أذابوه.
• اخلمر  :يه لك ما أسكر وخامر العقل.
• قاتل اهلل ايلهود  :لعنهم اهلل ،ملا ارتكبوه من هذه احليلة ابلاطلة.

فوائد احلديث:

 .1حتريم بيع اخلمر وامليتة واخلزنير واألصنام.
 .2أن لك ما حرم اهلل االنتفاع به مطلقا حيرم بيعه وأكل ثمنه.
 .3حيرم االنتفاع بشحوم امليتة ،أو أي جزء منها ،إال ما خص بادليلل ،كجدل امليتة إذا دبغ ،وكذلك لك ما حرم عينه نلجاسته حرم ثمنه واالنتفاع
به ،وحرم تناوهل من باب أوىل.
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أن ما حرمه اهلل -تعاىل -فقد حرمه رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وما حرمه الرسول فقد حرمه اهلل.
لك حيلة يتوصل بها إىل حتليل حمرم فيه باطلة.
حتريم ما مفسدته راجحة ىلع مصلحته ،ويف هذا احتمال أدَن املفسدتني دلفع أعظمها ،وتفويت أدَن املصلحتني تلحصيل أعالهما.
تأكيد اخلرب بذكر زمانه وماكنه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.ً
اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه.الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض.فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ،انلارش :رئاسة إدارةابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض.
الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 - 1422 ،ه.كشف اللثام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن أمحد بن سالم السفاريين احلنبيل ،حتقيق نور ادلين طالب ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -الكويت ،دار انلوادر  -سوريا ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م.
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ُْ َُ
إن اهلل يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة :صانعه حيتسب يف صنعته اخلري ،والرايم بهَ ،ومنبِله

ً
احلديث :عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن اهلل يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة :صانعه حيتسب
ْ َُ
يف صنعته اخلري ،والرايم بهَ ،و ُمن ِبله .وارموا واركبوا ،وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا .ومن ترك الريم بعد ما علمه
ْ ً
َرغبَة عنه فإنها نعمة تركها» أو قال« :كفرها».

درجة احلديث :إسناده ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َّ ّ
ٌ
احلديث بيان لفضل املتعاونني ىلع اخلري ،وأن لك من شارك يف فعل اخلري نال أجره من اهلل تعاىل ،فالسهم اذلي قتل الاكفر قد

اشرتك فيه صانعه وناقله والرايم به ولكهم يدخلون اجلنة .وفيه بيان فضل الريم يف سبيل اهلل ،والوعيد ىلع من تركه بدون

عذر.
ً
ً
واحلديث ضعيف ولكن يدل ىلع هذا املعىن حديث« :ما من مسلم يغرس غرسا ،أو يزرع زراع ،فيأكل منه طري أو إنسان أو

بهيمة ،إال اكن هل به صدقة» متفق عليه ،وحديث« :إنما األعمال بانليات» متفق عليه وغريهما ،وبالنسبة للشق اثلاين يدل

ىلع معناه حديث سلمة بن األكوع ريض اهلل عنه ،قال :مر انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع نفر من أسلم ينتضلون ،فقال انليب
ً
صىل اهلل عليه وسلم« :ارموا بين إسماعيل ،فإن أباكم اكن راميا ارموا ،وأنا مع بين فالن» قال :فأمسك أحد الفريقني

بأيديهم ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :ما لكم ال ترمون؟» ،قالوا :كيف نريم وأنت معهم؟ قال انليب صىل اهلل عليه
ً
مرفواع« :من علم الريم ،ثم تركه ،فليس منا» أو «قد عَص».
وسلم« :ارموا فأنا معكم لككم» .رواه ابلخاري ،وحديث عقبة
رواه مسلم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديثُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• بالسهم الواحد  :أي بسبب رميه ىلع الكفار.
ََ
• نف ٍر  :مجاعة من الرجال ما بني اثلالثة إىل العرشة.
• حيتسب  :يطلب اثلواب.
ْ َُ
• َو ُمن ِبله  :اذلي يناول انلبل إىل الرايم.
ُ
• واركبوا  :أي َت َم َّرنوا ىلع ركوب َّ
ادلواب اليت تستعمل يف القتال.
• ومن ترك الريم  :أي بالسهام.
ً
• رغبة عنه  :إعراضا عنه.
• فإنها نعمة تركها  :أي ترك العمل بها والشكر عليها.
ََ
• كف َرها  :سرتها ولم يشكرها.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

َّ
الرتغيب يف إعداد العدة للقتال ،وأن اثلواب حاصل للك من شارك فيها.
ىلع املسلمني أن يهتموا ويعتنوا بما هو أهم يف السالح ،وألزم نلرصهم ىلع عدوهم.
احلث ىلع املساهمة يف دعم قوة املسلمني من خالل الصناعة وغريها.
فضيلة الريم وأنه من اللهو املستحب.
املؤاخذة ىلع إهمال مزاولة أدوات الريم واحلرب بعد تعلمها رغبة عن اجلهاد من غري عذر.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه .
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة  ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
سلسلة األحاديث الضعيفة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.
ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب-دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة:
األوىل  1416 /ـه 1996 -م.
 السنن الكربى للنسايئ -حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب-أرشف عليه :شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل،  1421ـه 2001 -م.
 سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايباحلليب.
 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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إن املاء ال جينب

َْ
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :اغتسل بعض أزواج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف َجفن ٍة،
فجاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلتوضأ منها أو يغتسل ،فقالت :هل يا رسول اهلل ،إين كنت ُجنُبًا؟ فقال رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم« :-إن املاء ال َجيْ ُن ُ
ب».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكنت إحدى زوجات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تغتسل للجنابة ،فجاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلتوضأ أو يغتسل؛

فأراد استخدام املاء املتبيق من غسل زوجته -ريض اهلل عنها –  ،فأخربته بأنها اكنت ىلع جنابة ،فأرشدها بأن ذلك املاء ال
ً
ً
يتأثر بذلك وهو كونه طاهرا مطهرا .

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > أحاكم املياه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب العرشة بني الزوجني.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
ً
• جنبا  :من أصابته جنابة جبماع أو إنزال ،وهو لفظ يطلق ىلع اذلكر واألنىث.
• ال جينب  :أن املاء ال تصيبه اجلنابة.
• جفنة  :يه القصعة الكبرية ،والقصعة :إناء كبري يوضع فيه الطعام.
فوائد احلديث:

ً
 .1جواز اغتسال الرجل بفضل طهور املرأة ،ولو اكنت املرأة جنبا ،وبالعكس.
 .2أن اغتسال اجلنب أو وضوء املتوضئ من اإلناء ،ال يؤثر يف طهورية املاء؛ فيبىق ىلع طهوريته.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.
ُسبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث.
تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه.
رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
َّ
منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427 ،ه.
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إن ايلهود َتدث أن العزل موءودة الصغرى قال« :كذبت يهود لو أراد اهلل أن خيلقه ما استطعت أن ترصفه»

ً
َ ْ ُ
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري ،أن رجال قال :يا رسول اهلل ،إن يل جارية وأنا أع ِزل عنها وأنا أكره أن حتمل ،وأنا أريد
َ ْ ََُْ ُ َ ْ ََ ْ َ َ ْ
َ َ ْ َ ُ
ََْ َ ُ َُ
ت أن
الم ْوؤودة الصغرى قال« :كذبَت ي ُهود لو أراد اهلل أن خيلقه ما استطع
ما يريد الرجال ،وإن ايلهود حتدث أن العزل
َ ْ َُ
رصفه».
ت ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
َّ
يف هذا احلديث إبطال ملا زعمته ايلهود من أن العزل ال يُتصور معه احلمل أصال ،وجعلوه بمزنلة قطع النسل بالوأد ،فأكذبهم
َّ
ً
انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأخرب أنه ال يُمنع احلمل إذا شاء اهلل خلقه ،وإذا لم يُرد خلقه ،لم تكن وأدا حقيقة ،وهلذا أجاز
َّ
هلذا الصحايب العزل عن جاريته َو َرد دعوى ايلهود.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > آداب انلاكح
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :القضاء والقدر.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
َّ
• جارية  :يه الشابَّة من اإلماء ،سميت به؛ خلفة جريانها.
ُ َ
زنل خارجه.
• أعزل  :العزل :هو نزع اذلكر من الفرج؛ يل ِ
َّ
ُ
َّ
ًّ
ًّ
• املوؤودة  :يف األصل يه ابلنت اليت تدفن حية حتت الرتاب ،شبه عزل احليوان املنوي حينما يتلف قبل أن ينمو نموا برشيا بابلنت املوءودة ،إال
َّ
َّ
أن انلَّ َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -كذب ايلهود يف ذلك.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

جواز العزل.
ً
ٌ
َّ
ُّ
أن إرادة اهلل -تعاىل -الكونية نافذة ،فال يردها عمل وقاية منها وال حذر.
الكناية عن الِشء اذلي يستحيا منه إذا لم تدع احلاجة إىل اتلرصيح.
جيوز لإلنسان أن يكره ما يكون عليه فيه رضر مايل.
ً
اعتبار أقوال من عنده علم وإن اكن اكفرا.

املصادر واملراجع:

 فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
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 أيب داود – األم ،لألبلاين .انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت .الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م
 مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م -سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
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إن امرأيت ودلت غالما أسود .فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هل لك إبل؟ قال :نعم .قال :فما ألوانها؟

قالْ :حر .قال :فهل يكون فيها من أورق؟ قال :إن فيها لورقا .قال :فأَن أتاها ذلك؟ قال :عىس أن يكون
نزعه عرق .قال :وهذا عىس أن يكون نزعه عرق

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جاءه أعرايب فقال :يا رسول اهلل ،إن امرأيت
َ َ
ودلت غالما أسود ،فقال« :هل لك من إبل» قال :نعم ،قال« :ما ألوانها» قال :محر ،قال« :هل فيها من أ ْو َرق» قال :نعم،
َ ُ ٌ
قال« :فأَن اكن ذلك» قال :أراه عرق نزعه ،قال« :فلعل ابنك هذا ن َز َعه ِع ْرق»

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ودل لرجل من قبيلة فزارة غالم خالف لونه لون أبيه وأمه ،فصار يف نفس أبيه شك منه .فذهب إىل انليب -صىل اهلل عليه
ً
معرضا بقذف زوجه وأخربه بأنه ودل هل غالم أسود.
وسلم-

ففهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مراده من تعريفه ،فأراد -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقنعه ويزيل وساوسه ،فرضب هل مثال
مما يعرف ويألف.

فقال :هل لك إبل؟ قال :نعم .قال :فما ألوانها؟ قال :محر ،قال :فهل يكون فيها من أورق خمالف أللوانها؟ قال :إن فيها لورقا.
فقال :فمن أين أتاها ذلك اللون املخالف أللوانها؟.

قال الرجل :عىس أن يكون جذبه عرق وأصل من آبائه وأجداده.

فقال :فابنك كذلك ،عىس أن يكون يف آبائك وأجدادك من هو أسود ،فجذبه يف لونه.

فقنع الرجل بهذا القياس املستقيم ،وزال ما يف نفسه من خواطر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطالق  -النسب.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

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

رجل من بين فزارة  :فَ َزارة من َ
غطفان (قبيلة عدنانية) والرجل اسمه ضمضم بن قتادة.
ودلت غالما أسود  :وأنا أبيض ،فكيف يكون مين ،يعرض بنفيه.
أورق  :بوزن أمحر اذلي فيه سواد ليس حبالك بل يميل إىل الغربة.
ُلو ْرقا ُ :لو ْرقا مجع أورق.
فأَن أتاها ذلك  :من أين أتاها اللون اذلي خالفها ،هل هو بسبب فحل من غري لونها طرأ عليها أو ألمر آخر.
نزعه  :اجتذبه.
ِع ْرق  :أصل من النسب شبهه بعرق الشجرة.

 .1أن اتلعريض بالقذف ليس قذفا ،فال يوجب احلد ،كما أنه ال يعد غيبة إذا جاء مستفتيا ،ولم يقصد جمرد العيب والقدح.
 .2أن الودل يلحق بأبويه ،ولو خالف لونه لونهما ،قال ابن دقيق العيد :فيه ديلل ىلع أن املخالفة يف اللون بني األب واالبن بابلياض والسواد ال
تبيح االنتفاء.
 .3االحتياط لألنساب ،وأن جمرد االحتمال والظن ،ال ينيف الودل من أبيه ،فإن الودل للفراش .والشارع حريص ىلع إحلاق األنساب ووصلها.
 .4فيه رضب األمثال ،وتشبيه املجهول باملعلوم ،يلكون أقرب إىل الفهم.
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 .5فيه حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ، -وكيف خياطب انلاس بما يعرفون ويفهمون ،فهذا أعرايب يعرف اإلبل ورضابها وأنسابها أزال
ِّ َ
ك باحل َ
َ
ِكم ِة}
عنه
بيل رب ِ
هذه اخلواطر بهذا املثل ،اذلي يدركه فهمه وعقله ،فراح قانعا مطمئنا.فهذا من احلكمة اليت قال اهلل فيها {ادع إىل س ِ
ٌّ َ
ُ
فلك خياطب ىلع قدر فهمه وعلمه.
 .6وهذا احلديث من أدلة القياس يف الرشع ،قال اخلطايب :هو أصل يف قياس الشبه .وقال ابن العريب :فيه ديلل ىلع صحة االعتبار بانلظري.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
 اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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َ َ ُ ْ َ َّ ْ َ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ
َ ُ
َ َ َّ
إن أحب الصيام إىل اهلل ِصيام داود ،وأحب الصالة إىل اهلل صالة داود ،اكن ينام ن ِصف اللي ِل ،ويقوم ثلثه،
ََ ُ ُ ُ َ ُ
ً
ً
َوينام سدسه ،واكن يصوم يوما ويفطر يوما

احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن أَ َح َّ
ب
ُ
وم ثُلُثَ ُهَ ،و َينَ ُ
ام ن ْص َف اللَّيْلَ ،و َي ُق ُ
ََ ُ
َ ُ
ام ُس ُد َسه ،واكن
الصيام إىل اهلل ِصيام داود ،وأحب الصالة إىل اهلل صالة داود ،اكن ين ِ
ِ
ويفط ُر ً
يصوم ً
يوما ُ
يوما».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ ْ
خيرب عبد اهلل بن عم ِرو -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث ،أن أحب الصيام والقيام إىل
ً
ً
اهلل تعاىل صيام وقيام نبيه داود -عليه الصالة والسالم، -وذلك أنه اكن يصوم يوما ويفطر يوما؛ ملا فيه حتصيل العبادة وإعطاء
ً
ً
َُُ
اجلسم راحته ،واكن ينام انلصف األول من الليل يلقوم نشيطا خفيفا إىل العبادة ،فيصيل ثلث ُه ثم ينام ُس ُد َس ُه األخري؛ يلكون
نشيطا لعبادة أول انلهار ،وهذه الكيفية يه اليت رغب بها انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الصيام  :صيام اتلطوع.
• الصالة  :صالة اتلطوع.
• صيام داود وصالة داود  :نسبهما إيله؛ ألنه أول من سنهما .والصوم :إمساك عن املفطرات حقيقة أو حكما يف وقت خمصوص من شخص
خمصوص مع انلية.
• الليل  :املراد به هنا :من غروب الشمس إىل طلوع الفجر.

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

أن صيام يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام ،وأفضل من صيام ادلهر لكه.
ُ
َُُُ
أن أفضل صالة اتلطوع أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ُس ُد َسه.
قوة نيب اهلل داود -عليه السالم -يف العبادة وحسن تدبريه فيها.
األعمال تتفاوت يف حمبة اهلل -تعاىل -هلا ،ولك ما اكن أحب إيله فهو أفضل.
كراهية قيام الليل لكه.
تفاوت األعمال حبسب حسنها وموافقتها للرشع.
ً
أن العبادة قِ ْس ٌط وعدل ،فال يغفل عن عبادته ،وال يغلو فيها؛ ألن لربك عليك حقا ،وألهلك عليك حقا ،فآت لك ذي حق حقه.
أن املحبة من صفات اهلل -تعاىل -اثلابتة هل ىلع الوجه الالئق.
أن حمبة اهلل -تعاىل -تتفاوت.
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املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
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.
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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إن أحق الرشوط أن توفوا به :ما استحللتم به الفروج

ُ ُ
ُّ
احلديث :عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :إن َ
أح َّق الرشوط أن توفوا به :ما استحللتم به الفروج».

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
رشوطا يلتمسك بها ويطلب
للك واحد من الزوجني مقاصد وأغراض يف إقدامه ىلع عقد انلاكح ،فيشرتط ىلع صاحبه
تنفيذها ،وتسىم الرشوط يف انلاكح ،ويه زائدة ىلع رشوط انلاكح اليت ال يصح بدونها.

وجاء اتلأكيد ىلع الوفاء بها؛ ألن الرشوط يف انلاكح عظيمة احلر مة قوية اللزوم؛ لكونها استحق بها استحالل االستمتاع

بالفروج.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الرشوط يف انلاكح
راوي احلديثُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• أحق الرشوط  :أوىل الرشوط املرشوعة.
• أن توفوا  :باتلوفية وااللزتام.
• ما استحللتم به الفروج  :ألن اتلوفية به أحوط وبابها أضيق.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

وجوب الوفاء بالرشوط اليت الزتم بها أحد الزوجني لصاحبه ،وذلك اكشرتاط زيادة يف املهر أو السكىن بماكن معني من جانب املرأة ،واكشرتاط
ابلاكرة والنسب ،من جانب الزوج.
يقيد عموم هذا احلديث بوجوب الوفاء بالرشوط ،بمثل حديث [ال حيل المرأة أن تسأل طالق أختها].
أن الوفاء برشوط انلاكح آكد من الوفاء بغريها ،ألنها يف مقابل استحالل الفروج.
أن ما يلزم للك واحد من الزوجني ىلع اآلخر اكنلفقة واالستمتاع واملبيت للمرأة واكالستمتاع للزوج ليس بمقدر ،بل املرجع يف ذلك إىل
العرف.
الرشوط يف انلاكح قسمان :صحيح وهو :ماال خيالف مقتىض العقد ،وأن يكون للمشرتط من الزوجني غرض صحيح.ب -وباطل وهو :ما اكن
ً
خمالفا ملقتيض العقد.واملزيان يف هذه الرشوط وحنوها ،قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-املسلمون ىلع رشوطهم ،إال رشطا حرم حالال أو أحل
ً
حراما" وال فرق بني أن يقع اشرتاطها قبل العقد أو معه.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة-
1426ه.
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إن أخا صداء هو أذن ،ومن أذن فهو يقيم

احلديث :عن زياد بن احلارث ُّ
الصدايئ -ريض اهلل عنه -قال :ملا اكن أول أذان الصبح أمرين يعين انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -فأذنت ،فجعلت أقول :أقيم يا رسول اهلل؟ فجعل ينظر إىل ناحية املرشق ويه جهة طلوع الفجر ،فيقول« :ال»

حىت إذا طلع الفجر نزل فربز ،ثم أىت وقد تالحق أصحابه -يعين فتوضأ -فأراد بالل أن يقيم ،فقال هل نيب اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم« :-إن أخا صداء هو أذن ،ومن أذن فهو يقيم» ،قال الصدايئ -ريض اهلل عنه :-فأقمت.

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن من أذن هو أحق باإلقامة ،كذلك يبني أن اإلمام هو من يملك احلق يف وقت اإلقامة ،ولكنه حديث

ضعيف ،فلو أقام شخص غري املؤذن فال بأس ،لكن إذا اكن املسجد هل مؤذن وإمام راتب فال حيق ألحد أن يتدخل يف
َ
ُ
أمرهما؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يَ َّ
ؤم َّن الرجل الرجل يف سلطانه ،وال يقعد يف بيته ىلع تكرمته إال بإذنه» .رواه

مسلم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :زياد بن احلارث ُّ
الصدايئ -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أخا صداء  :نسبة إىل ُصداء :اسم قبيلة يف ايلمن.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
 .1أن اإلقامة حق ملن أذن من غري إجياب ،قال الرتمذي :العمل ىلع هذه عند أكرث اهل العلم ،أن من أذن فهو يقيم.
 .2مجهور العلماء جيوزون إقامة من لم يؤذن؛ لعدم نهوض ادليلل ىلع املنع.
 .3استحقاق األشياء العامة للناس بالرشوع فيها ،واألخذ بأسباب استحقاقها ،فاألذان هو انلداء األول ،واإلقامة يه انلداء اثلاين ،فاستحق اثلاين
لقيامه باألول.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
سنن الرتمذي ،تأيلف حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
سنن ابن ماجه ،تأيلف ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،تأيلف 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.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة اثلانية،
 1405ـه1985 -م.
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه1432 -ه.
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َََْ
َْ ٌ َ ُْ َ َ َُ
اضيه عنها؟ قال :نعم.
إن أيم ماتت وعليها صوم شهر .أفأق ِضي ِه عنها؟ فقال :لو اكن ىلع أمك دين أكنت ق ِ
ََ ْ
ُْ َ
َ َ ُّ
قال :فدي ُن اهلل أحق أن يقىض
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول
َََْ
َْ ٌ َ ُْ َ َ
ُ
اض َيه عنها؟ قال :نعم .قال:
اهلل ،إن أيم ماتت وعليها صوم شهر .أفأق ِضي ِه عنها؟ فقال :لو اكن ىلع أمك دين أكنت ق ِ
َ
ُْ َ
ََْ ُ
هلل أ َح ُّق أن يقىض ».
فدين ا ِ
ويف رواية« :جاءت امرأة إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقالت :يا رسول اهلل ،إن أيم ماتت وعليها صوم نذر.
ُ َ ِّ
َْ ٌ ََ َ ْ
َ ُ
ويم عن أمك».
أفأصوم عنها؟ فقال :أرأيت لو اكن ىلع أمك دين فقضي ِتي ِه  ،أكان ذلك يؤدي عنها؟ فقالت :نعم .قال :فص ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

وقع يف هذا احلديث روايتان ،والظاهر من السياق ،أنهما واقعتان ال واقعة واحدة.
ً
فاألوىل - :أن رجال جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأخربه أن أمه ماتت وعليها صوم شهر فهل يقضيه عنها.
ََ
والرواية اثلانية :أن امرأة جاءت إيله -صىل اهلل عليه وسلم -فأخربته أن أمها ماتت وعليها صوم نذ َر :فهل تصوم عنها؟
ً
ً
مجيعا بقضاء ما ىلع وادليهما من الصوم ،ثم رضب هلما مثال يُقرب هلما املعىن ،ويزيد يف اتلوضيح.
فأفتاهما
َْ
ٌ
وهو :أنه لو اكن ىلع وادليهما دين آلديم ،فهل يقضيانه عنهما؟ فقاال :نعم.
َْ
َْ
َْ
ُ
فأخربهما  :أن هذا الصوم دي ٌن هلل ىلع أبويهما ،فإذا اكن دي ُن اآلديم يُقىض ،فدين اهلل أحق بالقضاء.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > قضاء الصيام
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• عليها صوم شهر  :يف ذمتها صوم شهر  ،ولم يبني  ،هل هو رمضان ؟ أو غريه .والصوم :إمساك عن املفطرات حقيقة أو حكما يف وقت
خمصوص من شخص خمصوص مع انلية.
• أأقضيه  :أفأصومه قضاء؟
َْ
• دي ٌن  :حق واجب آلديم.
َ
اضيَه  :مؤديا هل أداء يقيض عنه.
•ق ِ
َْ
• دي ُن اهلل  :حقه الواجب هل.
• أحق  :أوىل وأجدر.
• صوم نذر  :صوم واجب بانلذر.
• أرأيت  :أخربيين.
• يؤدي عنها  :خيرج عنها.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

َْ
يؤخذ من الرواية األوىل :قضاء الصوم عن امليت ،سواء أكان نذ ًرا ،أم واجبًا بأصل الرشع.
َْ ْ ُ
ور عن امليت.
الرواية اثلانية :تدل ىلع قضاء الصيام المنذ ِ
حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
أن من حسن اتلعليم رضب األمثال املحسوسة اليت يعقل بها املعىن وتنجيل بها األحاكم.
أن القياس ديلل رشيع تثبت به األحاكم.
دين اآلديم امليت ،فدين اهلل -تعاىل -أوىل بالقضاء.
أنه إذا جاز قضاء ِ
تقديم الزاكة وحقوق اهلل املايلة ،إذا تزامحت حقوقه وحقوق اآلدميني يف تركة املتوىف.

456

 .8حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم؛ يلعبدوا اهلل ىلع بصرية.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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إن بالال يؤذن بليل ،فلكوا وارشبوا حىت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم

َ ُُ
ً ُ َ ِّ َ
َّ َ َ ُ َ َ
ً َّ
وارش ُ
َ
ابن
ان
ذ
أ
وا
ع
سم
ت
حىت
وا
ب
وا
لك
ف
،
يل
ل
ب
ن
ذ
ؤ
ي
الال
ب
إن
ُاحلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنه -مرفواعِ « :
ِ ٍ
ِ
أ ِّم َمكتُوم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
رضيرا ،فاكن بالل
اكن للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -مؤذنان :بالل بن رباح وعبد اهلل بن أم مكتوم -ريض اهلل عنهما -واكن

يؤذن لصالة الفجر قبل طلوع الفجر؛ ألنها تقع وقت نوم وحيتاج انلاس إىل االستعداد هلا قبل دخول وقتها ،فاكن -صىل اهلل
ً
َ
عليه وسلم -يُن ِّبه أصحابه إىل أن بالال -ريض اهلل عنه -يؤذن بليل ،فيأمرهم باألكل والرشب حىت يطلع الفجر ،ويؤذن املؤذن
اثلاين وهو ابن أم مكتوم -ريض اهلل عنه -ألنه اكن يؤذن مع طلوع الفجر اثلاين ،وذلك ملن أراد الصيام ،فحينئذ يكف عن
الطعام والرشاب ويدخل وقت الصالة ،وهو خاص بها ،وال جيوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت ،واختلف يف األذان األول

لصالة الصبح ،هل يكتيف به أو البد من أذان ثان دلخول الوقت؟ ومجهور العلماء ىلع أنه مرشوع وال يكتىف به.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصيام  -الشهادات  -أخبار اآلحاد.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
• بِالال  :بالل :هو ابن رباح احلبِش مؤذن رسول اهلل ،اكن حتت أمية بن خلف فأعتقه أبو بكر الصديق ،بعد أن الىق اتلنكيل واتلعذيب من
أمية ،شهد ً
بدرا وغريها ،تويف بالشام سنة عرشين من اهلجرة ،بعد أن قصدها ألداء شعرية اجلهاد يف سبيل اهلل.
ِ
• بليل ُ  :ابلاء للظرفية ،أي :يف يلل ال يف انلهار؛ ألنه قبل طلوع الفجر قريبًا منه.
ْ
• ابْن أ ِّم َمكتُومٍ  :هو عمرو ،وقيل :عبد اهلل بن قيس القريش -ريض اهلل عنه -ابن خال أم املؤمنني خدجية -ريض اهلل عنها.-

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

جواز األذان لصالة الفجر قبل دخول وقتها ،وهو األذان األول.
جواز اختاذ مؤذنني ملسجد واحد ،ويكون ألذان لك منهما وقت معلوم ،ال أنهما يؤذنان لصالة واحدة أذانني.
َّ
جواز اختاذ املؤذن األعىم وتقليده؛ ألن ابن أم مكتوم ،رجل أعىم.
استحباب تنبيه أهل ابلدل أو املحلة ىلع أن األذان قبل طلوع الفجر حىت يكونوا ىلع بصرية.
اختاذ مؤذن ثان يؤذن مع طلوع الفجر.
استحباب عدم الكف عن األكل والرشب ملن أراد الصيام حىت يتحقق طلوع الفجر ،وأن ال يمسك قبل ذلك واألمر يف قوهل ":فلكوا وارشبوا
"هو لإلباحة ،واإلعالم بامتداد وقت السحور إىل هذا الوقت.
ً
ً
جواز العمل خبرب الواحد إذا اكن ثقة معروفا.
جواز نسبة الرجل إىل أمه إذا اشتهر بذلك ،ولم حيصل به أذية عليه ،أو ىلع أمه أو أبيه.
جواز ذكر الرجل بما فيه من العيب لقصد اتلعريف وحنوه.

458

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 ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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إن َتت لك شعرة جنابة ،فاغسلوا الشعر ،وأنقوا البرش

ً
ْ
َّ ْ َ ْ ُ
َ
ِّ َ ْ
َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن حتت لك شع َرة َجنابة ،فاغ ِسلوا الشعر ،وأنقوا البَرش».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ِّ َ ْ
َ
معىن احلديث " :إن حتت لك شع َرة َجنابة" ال خيلو من حالني:
َّ َّ
ُ
َّ
لك شعرة حتتها ٌ
جزء لطيف من َ
حلقته اجلنابة ،فال بُد من رفعها بإصابة
األوىل :أن حي َمل ىلع ظاهره؛ فيكون معناه أن
ابلدن ِ

املاء هذا اجلزء.
ُّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
اثلانية :حيمل ىلع المبالغة يف إيصال املاء إىل أصول شعر الرأس وشعر اللحية وبقية الشعور.
ْ
َّ
َّ
َّ
ْ
الش ْعر" يعين :بإيصال املاء إىل مجيع شعر الرأس َ
وابلدن ،وال فرق بَني الشعر الكثيف والشعر اخلَفيف وبني الرجل
"فاغ ِسلوا
واملرأة.
َُْ
َ
"وأنقوا البَرش" بإزالة لك ما يمنع من وصول املاء إىل ظاهر البرشة ،فلو اغتسل مع وجود مع يمنع من وصول املاء إىل ظاهر
َّ
اجلدل اكلطني والعجني والشمع وغري ذلك ولو اكن يسريا لم يرتفع حدثه.
ِ
واحلديث وإن اكن ضعيفا إال أنه ال بد من تعميم املاء ىلع ابلدن يف الغسل الواجب لعموم األدلة األخرى.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

َْ
َُْ
َّ
َ
َ
األوساخ.
اإلنقاء أي :نظفوا البَرش من
• أنقوا  :من ِ
ََ
اجلدل.
• البرش  :ظاهر ِ
• جنابة  :وصف للشخص بعد اجلماع أو اإلنزال.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
ُ ُ
َُ
ُ
تتوقف ص َّ
حتها ىلع الطهارة.
حنوها من العبادات اليت
واتلأكيد فيه؛ ألنه ال يَصح مع احلدث صالة ،وال
وجوب الغ ْس ِل من اجلنابة
.1
ِ
ُ
 .2وجوب تعميم ابلدن باملاء يف الغسل من اجلنابة وال يعىف عن يشء منه ،ولو اكن يسريا.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
1395ه.
سنن ابن ماجة ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية.
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
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 ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة اثلاثلة1404 ،ه.
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
معالم السنن (رشح سنن أيب داود) للخطايب ،ط ،1املطبعة العلمية ،حلب 1351 ،ه.
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إن جربيل -عليه السالم ،-أتاين فَبَ َّ َ
رش ِين  ،فقال :إن اهلل -عز وجل -يقول :من صىل عليك صليت عليه،
ً
شكرا
ومن سلم عليك سلمت عليه ،فسجدت هلل -عز وجل-
احلديث :عن عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه -قال :خرج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فتوجه حنو صدقته
ً
َ َ
َََ ُ
فدخل ،فاستقبل القبلة فخ َّر ساجدا ،فأطال السجود حىت ظننت أن اهلل -عز وجل -قبض نفسه فيها ،فدن ْوت منه ،ثم
ُ
جلست فرفع رأسه ،فقال :من هذا؟ قلت عبد الرمحن ،قال :ما شأنك؟ قلت :يا رسول اهلل سجدت سجدة خشيت أن
ََ َ َْ َ َ
ك فيها ،فقال :إن جربيل -عليه السالم ،-أتاين فَبَ َّ َ
رش ِين  ،فقال :إن اهلل -عز وجل-
يكون اهلل عز وجل قد قبض نفس
ً
َ َّ ْ
ُ
يقول :من صىل عليك َصلَّيْ ُ
ت عليه ،ومن سلم عليك سلمت عليه ،فسجدت هلل -عز وجل -شكرا.

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف مرشوعية سجود الشكر عند جتدد انلعم وسماع األخبار السارة واملبرشات كما حصل مع انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -حيث اكن يف صالة وجاءه جربيل -عليه السالم -فبرشه بأن من صىل عليه من أمته صىل اهلل عليه وكذلك
حال من سلم عليه ،كما أنه من السنة اإلطالة يف سجود الشكر لفعله -صىل اهلل عليه وسلم -حيث إن الصحابة -رضوان

اهلل عليهم -شكوا يف أن يكون قد مات.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
راوي احلديث :عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

َ
ْ َ
ً
ك َّ
ساجدا هلل -تعاىل.-
ب؛ ىلع األرض
• خ َّر  :املراد هنا :ان

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

استحباب سجود الشكر عند جتدد نعمة.
ً
ً
ً
شكرا هلل -تعاىل ،-واعرتافا بنعمه ،وثناء عليه ،وسؤاهل املزيد من فضله وجوده.
استحباب إطالة السجود،
َّ
َّ
استبرش انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بهذا الفضل ألمرين:األول :أن اهلل -تعاىل -أىلع درجته ،ورفع ذكره ،وكرث أجره بكون املسلمني يصلون
َّ
عليه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويدعون هل.اثلاين :هذا اثلواب العظيم ألمته حينما يصلون ىلع نبيهم؛ فإن اهلل -تعاىل -من فضله وكرمه
َّ
يصيل عرش مرات ،ىلع من صىل صالة واحدة ىلع نبيه -صىل اهلل عليه وسلم.-
الفضل العظيم والرشف الكبري نلبينا َّ
حممد -صىل اهلل عليه وسلم -عند ربه ،و ِعظم هذه املزنلة عنده.
فضل الصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واستحباب اإلكثار منها؛ يلحصل للعبد هذا األجر ،ويلقوم بِشء من حق نبيه َّ
حممد -صىل
اهلل عليه وسلم.-
الصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املرشوعة يه الصيغة املعروفة باألحاديث الصحيحة ،واليت تؤدى كما اكنت تؤدى زمن الصحابة
وصدر اإلسالم ،ال ما اكن يؤدى بطريقة خمالفة للثابت ملا فيها من ابلدعة.

املصادر واملراجع:

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
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين،املكتب اإلساليم – بريوت ،اثلانية . 1985 – 1405-
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان  ،اعتىن بإخراجه:
عبد السالم السليمان ،ط 1427 ، 1ه2006/م7،جمدلات.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة
1423ه.
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َ
َ َ ُ َّ
يل اهلل -عز وجل-
إن ِسياحة أم ِِت ا ِ
جلهاد يف سبِ ِ

ً
رجال ،قال :يا رسول اهلل ،ائْ َذ ْن يل يف الس َي َ
احة! فقال انليب -صىل اهلل عليه
احلديث :عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه :-أن
ِ
وسلم« :-إن سيَ َ
احة أُ َّميت اجلهاد يف َ
يل اهلل -عز وجل.»-
ب
س
ِ
ِ ِ
ِ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ويف هذا احلديث أن رجال جاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يطلب منه اإلذن للسماح هل باخلروج إىل ابلدلان والرضب يف
األرض ألجل السياحة ،واملراد بهاَّ :
اتلعبد.
فقال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إن سيَ َ
احة أُ َّميت اجلهاد يف َ
يل اهلل -عز وجل ،"-واملعىن :إذا أردت السياحة فعليك باجلهاد يف
ب
س
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
سبيل هلل فهذه يه سياحة أميت؛ ألن يف ذلك نرش دين اهلل -تعاىل -وإرساء مبادئه وقواعده العظيمة ،وأما ترك ادليار ومفارقة
ُ َ ْ َ َّ
َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ
اذلي ُه َو َخ ْ ٌ
ري).
اذلي ه َو أدَن ِب ِ
األهل ألجل اتلعبد ،فمنيه عنه وأقل أحواهل الكراهة ،قال -تعاىل( :-أتستب ِدلون ِ
ْ
ويف رواية عند أمحد" :عليك باجلهاد ،فإنه رهبَانية اإلسالم".

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• السياحة  :اذلهاب يف األرض للعبادة.
فوائد احلديث:

 .1أن أفضل أنواع الرضب يف األرض إنما هو السيع فيها للجهاد يف سبيل اهلل -تعاىل-؛ ملا فيه من إعزاز اإلسالم وإذالل الكفر.
 .2أنه ال ينبيغ أن يؤثر اإلنسان الراحة بالسياحة واألسفار لغري قصد مرشوع ويرتك اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق :د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
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 األوىل1430 ،ه.
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إن سياحة أمِت اجلهاد يف سبيل اهلل -عز وجل-
احلديث :عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه :-أن رجال ،قال :يا رسول اهلل ،ائذن يل يف السياحة .فقال انليب -صىل اهلل عليه
وسلم« :-إن سياحة أميت اجلهاد يف سبيل اهلل -عز وجل.»-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َّ
يف هذا احلديث بيان أن العبادات توقيفية ،وأنه ال جيوز للمسلم القيام بها إال وفق الكيفية اليت حيددها هل الرشع احلنيف،
َّ
ذللك بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هلذا الرجل اذلي أراد أن يسيح يف األرض ألجل العبادة أن هذا من عمل انلصارى
وأن السياحة يف األرض يه نرش اإلسالم فيها وأن سياحة أهل االسالم يه اجلهاد يف سبيل اهلل إلعالء دين اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السري  -املغازي  -الزهد.
راوي احلديث :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• السياحة  :اذلهاب يف األرض للعبادة.
• اجلهاد يف سبيل اهلل  :قتال الكفار بقصد إعالء لكمة اهلل -تعاىل.-
فوائد احلديث:

َّ
 .1أن أفضل أنواع الرضب يف األرض إنما هو السيع فيها للجهاد يف سبيل اهلل.
َّ
 .2أن الرحلة يف طلب العلم داخلة يف معىن السياحة الرشعية.
َّ
 .3اإلسالم يغري املفاهيم السائدة إىل عنرص بناء ،وفضيلة وتعاون ىلع الرب واتلقوى.
 .4حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع استئذان انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أمورهم.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة  :اثلاثلة 1408 ،ـه1988 ،م
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
مصابيح اتلنوير ىلع صحيح اجلامع الصغري ،تأيلف األبلاين ،إعداد معزت أمحد.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .
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إن صالة الرجل مع الرجل أزىك من صالته وحده ،وصالته مع الرجلني أزىك من صالته مع الرجل ،وما كرث
فهو أحب إىل اهلل -تعاىل-

َّ
َ
َُ
صىل بنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يوما ُّ
الصبح ،فقال :أشاهد
احلديث :عن أيب بن كعب -ريض اهلل عنه ،-قال:
َْ
َ
أشاهد فالن ،قالوا :ال ،قال« :إن َهاتَني َّ
الصالتني أثقل الصلوات ىلع املنافقني ،ولو تعلمون ما فيهما
فالن ،قالوا :ال ،قال:
ُّ َ
ِّ
ْ
َ َُ َْ َ ُْ
َ ْ
ْ
َْ ُ
ُ
َّ
ُ
ُ
ألتيتُ ُموه َما ،ولو َحبوا ىلع الركب وإن الصف األول ىلع ِمثل صف املالئكة ولو ع ِلمتم ما ف ِضيلته البتدرتموه ،وإن
َ َ
ْ
الرجل ،وما َكرث فهو َ
أح ُّ
الر ُجلني أَ ْز ََك من صالته مع ُّ
وح َده ،وصالته مع َّ
الرجل مع َّ
صالة َّ
ب إىل
الرجل أ ْزَك من صالته
اهلل تعاىل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ
َ
"صىل ب َنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يوما ُّ
الصبح ،فقال :أشاهد فالن ،قالوا :ال ،قال :أشاهد فالن ،قالوا :ال" واملراد
ِ
َ
َ
بفالن وفالن :نفر من املنافقني كما يف رواية ادلاريم ،فقالوا( :ال ،نلَفر من املنافقني لم يشهدوا الصالة).
َْ
"قال :إن َهاتَني َّ
الصالتني أثقل الصلوات ىلع املنافقني" واملراد بالصالتني هنا :صالة العشاء والفجر كما يف حديث أيب هريرة

ريض اهلل عنه -يف الصحيحني( :أثقل الصالة ىلع املنافقني :صالة العشاء ،وصالة الفجر).َ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ
واألصل أن مجيع الصلوات املكتوبة ثقيلة ىلع املنافقني ،قال تعاىل( :و ِإذا قاموا إِىل الصال ِة قاموا كساىل) اآلية[النساء.]142 :
َ ٍّ َ
ولكن صالة العشاء والفجر أشدهما ثقال؛ وذلك ألن صالة العشاء تكون يف وقت َّ
الراحة واتلهيئة للنوم بعد كد وتعب
يف ذلك ايلوم ،وأما صالة الفجر؛ فألنها تكون يف أذل وقت سااعت انلوم؛ وهلذا جاء يف أذان ُّ
الصبح قول (الصالة خري من
ُّ
انلوم).

ْ
"ولو تعلمون ما فيهما" يعين :من األجر والفضل املرتتب ىلع أداء صالة العشاء والفجر مع مجاعة املسلمني يف املسجد؛ ألن
َ ْ َ َ َّ
المشقة.
األجر ىلع قد ِر
ُّ َ
"ألتَيْتُ ُم ُ
وه َما ولو َحبْوا ىلع الركب" أي :لقصدتم بيوت اهلل تعاىل ألداء هاتني الصالتني مع مجاعة املسلمني ولو اكن اإلتيان
إيلهما َحبْ َوا ىلع أيديهم وركبهم ،كما حيبو َّ
الصيب ىلع يديه وركبتيه؛ وذلك فيما لو منعهم مانع من املِش إيلها ىلع أقدامهم وال

يفرطون يف فضل اإلتيان إيلهما.
ِّ
ْ
"وإن َّ
الصف األول ىلع ِمثل صف املالئكة" الصف األول :هو اذلي يَيل اإلمام مبارشة ،واملعىن :أن انليب -صىل اهلل عليه
ُ
ُ
وسلمَ -ش َّبه َّ
الصف األول يف قربه من اإلمام بصف املالئكة املقربني يف قربهم من اهلل عز وجل ،لو أنكم تعملون ما الفضل
ْ
َّ
املرتتب ىلع أداء الصالة يف َّ
الصف األول َبلادرتم وتسابقتم إىل حتصيله من أجل الظفر باألجر ،وهو من ِجنس قوهل -صىل
انلداء َّ
اهلل عليه وسلم( :-لو يعلم انلاس ما يف ِّ
والصف األول ،ثم لم جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا).
َ َ
ْ
الرجل مع َّ
وح َده" أي :أن صالة َّ
الرجل مع َّ
"وإن صالة َّ
الرجل ،أكرث أجرا من صالته وحده.
الرجل أ ْزَك من صالته
َ
الرجل" يعين :لو اكنوا ثالثة فهو أفضل من صالة الرجلني؛ لكرثة َ
الر ُجلني أ ْز ََك من صالته مع ُّ
"وصالته مع َّ
العدد.
"وما َكرث فهو َ
أح ُّ
ب إىل اهلل تعاىل" يعين :ولكما كرث اجلمع فهو أفضل عند اهلل وأحب إيله.
الرجل مع َّ
وهذا يدل ىلع فضل اجلماعة؛ ألن صالة َّ
الرجل أزىك من صالته وحده ،وصالته مع الرجلني أزىك من صالته مع
الواحد ،ولكما اكن أكرث فهو أحب إىل اهلل عز وجل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
َُ
راوي احلديث :أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-
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اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وادلاريم وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ
َ
ارض.
أشاهد  :أح ِ
َ
حبو َّ
والركبتني؛ ك َ
ايلدين ُّ
َحبْوا َ :م ْشيَا ىلع َّ
الص ِيب.
َ ْ
ْ
البتَ َد ْر ُت ُم ُ
وه  :لسارعتم إيله.
ََْ
أزَك  :أطيب وأكرث أجرا .

.1
.2
.3
.4
.5

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

َ
جواز تفقد إمام املسجد أحوال املأمومني ،والسؤال عمن اغب منهم.
أن ُمالزمة صالة اجلماعة ،والسيما صالة العشاء والفجر من عالمات اإليمان.
ع َظم أجر صاليت العشاء والفجر؛ ملا يف اإلتيان إيلهما من جماهدة ا َّنلفس ُ
والم َصابرة ىلع َّ
الطاعة ،فاكن أجرهما أعظم من غريهما.
ِ
ِ
أن صالة اجلماعة تنعقد باثنني فما فوق ،وقد روى ابن ماجه من حديث أيب موىس -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
(اثنان فما فوق مجاعة).
َّ
بيان مزيد فضل َّ
ِّ
الصف األول ،والرتغيب يف املبادرة إيله ،وجاء يف فضله أيضا( :لو يعلم انلاس ما يف انلداء والصف األول ،ثم لم جيدوا إال أن
ي َ ْستَهموا عليه ْ
الستَ َهموا عليه).
ِ
فضل كرثة اجلماعة ،فإنه لكما كرث اجلمع اكن األجر أكرث.
فيه ديلل ىلع أنه ال ينبيغ كرثة املساجد يف األحياء؛ ألن هذا يؤدي إىل تفرق اجلماعة.
إثبات صفة املحبة هلل تعاىل إثباتا حقيقيا يليق جبالهل وعظمته .
أن األعمال الصاحلة بعضها أزىك من بعض وأفضل ،وهذا راجع إىل ما تتصف به العبادة من اتباع ُّ
للسنة ،وحتقيق هلا ،وملا حتققه العبادة نفسها
من املقاصد واألرسار واحلكم ،اليت رشعها اهلل تعاىل من أجلها.
بالرجال دون النساء؛ لقوهل( :صالة َّ
أن مرشوعية اجلماعة خاصة ِّ
الرجل) .
َ ُّ
َ ُ ُّ
ِّ
َ
فيه إثبات وقوف املالئكة عند اهلل عز وجل صفوفا ،ويف احلديث( :أال تصفون كما تصف املالئكة عند ربهم).
َّ
فيه إثبات لوجود املنافقني يف َز َمن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأنه اعملهم بالظاهر.

املصادر واملراجع:

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 :األوىل1421 ،ه.
سنن ادلاريم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين انلارش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،الطبعة:
األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،تأيلف :رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف
ابلاز ،مكة املكرمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
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.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.
رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
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َُ
َّ َّ ُ ْ ُ
َ
َّ َ َ ُ
َّ ُ َ
ٌ
أحد َغ ُ
ريهم ،يقال :أين
الريان ،يدخل منه الصائ ِمون يوم القيامة ،ال يدخل منه
إن يف اجلنة بابا يقال هل:
َُُْ
َّ
َ
َ ُ ُ ْ َ
ريهم ،فإذا دخلوا أغلِق فلم يدخل منه أحد
الصائمون؟ فيقومون ال يدخل منه أحد غ

َّ ُ
الر َّيان،
احلديث :عن سهل بن سعد -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال«« :إن يف اجلنة بابا يقال هل:

يدخل منه الصائمون يوم القيامة ،ال يدخل منه أحد غريهم ،يقال :أين الصائمون؟ فيقومون ال يدخل منه أحد غريهم،

فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد»

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
ً
معىن احلديث :أن يف اجل َ َّنة بابا يقال هل َّ
الر َّيان ،خاص بالصائمني ،ال يدخله أحد غريهم ،فمن اكن حمافظا ىلع الصوم ف ْر ِضه
ُ
َْ
ٌ
ونفله ،تناديه املالئكة يوم القيامة لدلخول من ذلك ابلاب ،فإذا دخلوا أغلق فال يَدخل منه أحد.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
راوي احلديث :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• الريان  :اسم باب من أبواب اجلنة ،خيتص بدخول الصائمني.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فضل صيام اتلطوع.
بيان فضل الصائمني وتفضيلهم ىلع سائر اخللق.
أفرد اهلل للصائمني بابا من أبواب اجلنة اثلمانية ،إذا دخلوه أغلق.
الر َّيان لم يظمأ ً
من دخل من باب َّ
أبدا.
بيان أن للجنة أبوابًا تقوم عليها املالئكة.

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 ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
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إن اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يلدع العمل ،وهو حيب أن يعمل به خشية أن يعمل به انلاس،
فيفرض عليهم

ََ َ ُ
ْ
ع العمل ،وهو ُحي ُّ
ب أن
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت« :إن اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يلد
ِ
ِّ
َ
َ
َ
َ ْ
ُّ
يعمل به انلاسَ ،فيُ ْف َر َض عليهم ،وما َس َّبح رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمُ -سبْ َ
حة الضىح ق ُّط وإين
يعمل به خشيَة أن
َُ
أل َسبِّ ُ
ح َها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

تذكر اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يرتك العمل وهو حيب أن يفعله ،ئلال يعمل به انلاس،
فيفرض عليهم ،فيشق عليهم أو يعجزوا عنه؛ ثم تذكر -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن يصيل
ُّ
انليف ىلع ُ
الضىح ،ومحل العلماء هذا َّ
الم َداومة ،أي أنه -صىل اهلل عليه وسلم :-اكن يصليها يف بعض األوقات ،لفضلها
صالة
َّ
ويرتكها يف بعض األوقات ،خشية أن تفرض ىلع أمته ،كما ذكرت -ريض اهلل عنها -يف بداية احلديث.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > صالة الضىح
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
َ ُ
• يلَ َدع العمل  :يلرتك العمل.
ُ
ََ ّْ َْ َّ َ
ك َقبْ َل ُطلُ ِ َّ ْ
• ُسبْ َ
حة ُّ :
َََْ ُُْ
وب}[،ق.]39 :
السبحة :أي الصالة ،والصالة تسىم تسبيحا ،قال تعاىل { :وسبح ِحبم ِد رب
وع الشم ِس وقبل الغر ِ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

استحباب
صالة الضىح واملداومة عليها مطلقاُ .
َ
َ
بيان كمال شفقته -صىل اهلل عليه وسلم -ورأفته بأ َّمته ،فإنه خيىش أن تفرض عليهم األحاكم ويعجزوا عن القيام بها.
حرص اعئشة -ريض اهلل عنها -ىلع املحافظة ىلع نوافل الطااعت .
أنه -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيب؛ وجه ذلك أن خشيته ديلل ىلع عدم علمه بما سيكون.
ُ ِّ
أنه إذا تعارضت املصالح قدم أهمها .

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة1323 ،ه.

الرقم املوحد)11282( :

467

إن اكن إلحداكن ماكتب ،فاكن عنده ما يؤدي فلتحتجب منه

ْ
ْ َ ُ
اك َّن ُم َاكتَ ٌ
ب،
إلحد
احلديث :عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت :قال نلا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إِن اكن ِ ِ
َ ِّ َ ْ ْ
ْ
فاكن عنده ما يُؤدي فلتَحتَ ِجب منه».
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َ
يف هذا احلديث بيان أن املاكتب إذا اكن معه من املال ما ييف بما عليه من دين املاكتبة فإن موالته اليت اكتبته حتتجب منه؛
َّ
ً
ألنه قد صار حرا ،وإن لم يكن سلم هذا املال إيلها.

___________________________

ِّ ّ
والرق
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

وأقساط معلومة يدفعها لسيده.
بآجال معلوم ٍة،
املاكتب  :يُقال :اكتب عبده ماكتبة ،أي :باعه نلفسه
ٍ
ٍ
َ
فاكن عنده ما يؤدي  :أي ما عليه من دين الكتابة.
فلتحتجب  :أي إحداكن وىه سيدته.
منه  :أي من املاكتب.

.1
.2
.3
.4
.5

ََ ُ ُ
وه ْم إ ْن َعل ْمتُ ْم ِفيه ْم َخ ْ ً
ريا} ىلع أصل الكتابة ،ومرشوعيتها.
يدل هذا احلديث مع اآلية الكريمة{ :فاكتِب
ِ
ِ
ِ
َّ
حرا ،هل أحاكم األحرار؛ حيث خلص من الرق ،وصار حراًّ.
أن الرقيق إذا صار معه مجيع دين كتابته ،فإنَّه أصبح ًّ
َّ
َّ
أن املرأة ال حتتجب من رقيقها ،بل جيوز هلا كشف وجهها عنده؛ َّ
وألن َّ
الرقيق ال ترتفع نفسه إىل سيدته ،والسيدة ال تزنل نفسها
لقوة العالقة،
إيله.
ْ
َ َّ
َّ
َّ
ًّ
حينئذ أن حتتجب عنه؛ النفصاهل عنها ،وألنه بعد احلرية أصبح
فيه أنه بعد أداء مجيع دين الكتابة ،أو وجودها عنده ،أصبح حرا؛ فيجب عليها
ٍ
اكمل اإلنسانية واحلرية.
َّ
ُ
ّ
أن األمر باالحتجاب -وإن لم يكن سلم املال -من باب احليطة وسد اذلرائع اليت قد تفيض إىل التساهل فيما حرم اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

 مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط 1 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م 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 فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
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 السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت سنن الرتمذي ،لإلمام الرتمذي ،حتقيق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص  .-الطبعة :اثلانية،  1395ـه 1975 -م
 -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
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إن ماء الرجل غليظ أبيض ،وماء املرأة رقيق أصفر ،فمن أيهما عال ،أو سبق ،يكون منه الشبه

َ
َّ َ َّ
َ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه :-أن أم ُسليم حدثت أنها سألت ن ِيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
َ
َْ َْ
املرأة تَرى يف َمنَا ِمها ما يَرى َّ
الرجل ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا َرأت ذلك املرأة فلتَغت ِسل» فقالت أم
َ
َْ ْ
ُ
َْ
حيَيْ ُ
ت من ذلك ،قالت :وهل يَكون هذا؟ فقال ن ِيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-نعم ،ف ِمن أين يَكون
ُسليم :واست
ْ َ َ َ
َ
َّ َ َّ
ُ ُ ْ َّ ُ
الر ُجل َغليظ ْ
إن ماء َّ
أب َيض ،وماء املرأة ر ِقيق أصفر ،ف ِم ْن أيِّ ِه َما َعال ،أو َس َب َق ،يَكون ِمنه الشبَه».
الشبه؟
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ ِّ ُ َ
َّ
َ
خيرب أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -عن أم ِه أ ِّم ُسليم -ريض اهلل عنها -أنها سألت ن ِيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن املرأة
َ
َّ ُ
تَرى يف َمنَا ِمها ما يَرى َّ
اجلماع.
الرجل" بمعىن ترى املرأة يف
منامها ما يراه الرجل من ِ
فأجابها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا َرأَت ذلك املرأة فَلْتَ ْغتَ ِسل» يعين :إذا رأت املرأة يف منامها ما يراه َّ
الرجل،
فلتغتسل ،واملراد به :إذا أنزلت املاء كما يف ابلخاري" ،قال :نعم إذا رأت املاء" أيَ :
المين ،تراه بعد االستيقاظ ،أما إذا رأت
ُ
َ
احتالما يف انلوم ولم تر َم ِن ًّيا ،فال غ ْسل عليها؛ ألن احلكم ُمعلق باإلنزال ،وهلذا ملا سئل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن
ُ
ْ
َْ ُ ْ
احت َالما ،قال" :يغتسل" وعن َّ
َّ
احتَلم ،وال َجيد َ
الر ُجل َجيد َ
ابللل ،فقال :ال غ ْسل عليه .فقالت
الر ُجل يَرى أن قد
ابللل وال يذكر ِ
ِ
َّ
َ
أم ُسليم :املرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال :نعم ،إنما النساء شقائق الرجال" رواه أمحد وأبو داود.
َ
ْ ْ
استَح َيت من ذلك ،وقالت" :وهل يَكون هذا؟".
فلما سمعت أم ُسليْم اإلجابة من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
أي :هل يمكن أن َحتتلم املرأة وتزنل ،كما هو احلال يف َّ
الرجل؟
فقال نَيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-نعم" :أي :حيصل من املرأة احتالم وإنزال ،كما هو حيصل من َّ
الرجل وال فرق.
ِ
َ َْ
َّ
ُ
َ
ُ
ُ
ثم قال هلا معلال ذلك" :ف ِمن أين يكون الشبه؟" ويف رواية أخرى يف الصحيحني" :ف ِبم يش ِبهها ودلها" أي :فمن أين يكون
ُ
َ
ُ
شبَه الودل بأمه ،إذا لم تزنل َم ِن ًّيا؟!
الر ُجل َغليظ ْ
الر ُجل وص َفة َمين املرأة بقوهل" :إن ماء َّ
ثم بَ َّني هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ص َفة َمين َّ
أبيَض ،وماء املرأة ر ِقيق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ
ْ َ
َ
ُ
َ
َ
ًّ
َّ
اجلماع،
أصفر" وهذا الوصف باعتبار الغالب وحال السالمة؛ ألن م ِين الرجل قد يصري رقيقا بسبب املرض ،وحممرا بكرثة ِ
ُ
ْ
وقد يَبيَض َم ِين املرأة لق َوتها.
َ
َْ
ََْ
َ
لمين َّ
الرجل عالمات أخرى يُعرف بها ،ويه :تدفقه عند خروجه دفقة بعد دفقة ،وقد أشار
وقد ذكر العلماء -رمحهم اهلل -أن ِ
ُ
القرآن إىل ذلك ،قال -تعاىل( :-من ماء دافق) ،ويكون خروجه بشهوة وتُلذ ،وإذا خرج ْ
استَ ْع َق َ
ب خروجه فتورا وراحئة
الطلع قريبة من راحئة َ
انلخل ،وراحئة َّ
كراحئة طلع َّ
العجني.
وأما َمين املرأة فقالوا فيه :إن هل عالمتني يُعرف بواحدة منهما إحداهما :أن راحئته كراحئة مين َّ
الرجل ،واثلانية :اتلُلذ خبروجه،
ِ
َ
وفتور شهوتها ع ِقب خروجه.
وال يشرتط يف إثبات كونه َم ِنيا اجتماع مجيع الصفات السابقة ،بل يكيف احلكم عليه كونه منيًا من خالل صفة واحدة،
واذا لم يوجد يشء منها لم حيكم بكونه م ِن ًّيا ،وغلب ىلع الظن كونه ليس م ِن ّيًا.
َ َ
َ
ََ
َ َ َ َ ُ ُ ْ َّ
كون ِمنه الشبَ ُه" وىف الرواية األخرى" :غلب" أي من ماء الرجل أو ماء املرأة؛
"ف ِم ْن أيِّ ِه َما َعال ،أو سبق ،ي
ََ
َ
َّ
َّ
فمن غلب ماؤه ماء اآلخر؛ بسبب الكرثة والقوة اكن الشبَه هل ،أو َسبَق أحدهما اآلخر يف اإلنزال اكن الشبَه هل.
َّ
َّ
وقال بعض العلماء :إن َع َال بمعىن َس َبق ،فإن َس َبق ماء َّ
الرجل اكن الشبَه هل وإن َسبَق ماء املرأة اكن الشبَه هل.
الرجل ومين املرأة جيتمعان يف الرحم ،فاملرأة تُزنل َّ
وذلك أن مين َّ
والرجل يُزنل وجيتمع ماؤهما ،ومن اجتماعهما خيلق اجلَنني؛
ِ
ُ
ْ َ
ُ
وهلذا قال -تعاىل( :-إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج) [اإلنسان  ]2 ، 1أي خمتلط من ماء الرجل وماء املرأة.
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اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العلم.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
َّ
َ
• الشبَه  :وهو ال ِمثل واملشابهة.
• َغليظ  :خالف َّ
الرقيق ،وهو :اثلَّخني اجلَامد.
ِ

فوائد احلديث:
.1

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

سؤال أهل العلم؛ فإن أم سليم -ريض اهلل عنها -سألت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن هذه املسألة العظيمة اليت تنتفع بها نِساء املسلمني
فاكنت سبب خري.
أنه ال جيوز أن يمتنع اإلنسان من السؤال يف أمور دينه حياء.
ُ
المنَام اكلرجل ،وأنَّها إذا احتلَ َم ْ
ت وأنزلتَ ،
وج َ
وقوع االحتالم من املرأة يف َ
الغسل َّ
اكلرجل.
ب عليها
َ
ْ
كناية موضع اللفظ اذلي ي ُ ْستَحيا منه يف العادة؛ ألنها قالت -ريض اهلل عنها" :-ترى يف منامها ،"..فاجتَنبت اللفظ اذلي ي ُ ْستَحيا منه،
استعمال ال ِ
ُْ
َ
َ
وأتت بلفظ جممل يدل عليه.
َ
َْ َْ
ال جيب االغتسال إال بزنول َ
المين؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا َرأت ذلك املرأة فلتَغت ِسل" ،واملراد به :إذا أنزلت ،فإن انتقل عن موضعه
َّ
ُ
ُ
ولم خيرج لم جيب الغسل؛ ألن احلكم َ ُمعلق ِخب ُروجه.
َّ
َ َْ ْ َ
َ
أنه ال جيب الغسل مع الشك؛ لقوهل" :إذا رأت ذلك املرأة فلتغت ِسل" ،فإن حصل الشك ،فاألصل عدمه.
ََ
َّ
َّ َ
ُ
(ذكرا أو أنىث) ِّ
َّ
َّ
ً
اجلنسية ،فأي املاءين غلب اكن هل الشبَه.
العملية
بأمه يكون بسبب مائها ،اذلي يلتيق بماء الرجل أثناء
أن شبَه الودل
َّ
َّ
احلديث من األدلة ىلع ثبوت الن َسب بالشبَه.
َ
ينبيغ تعداد األدلة وتنويعها؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال( :نعم) وهذا ديلل رشيع ،وأضاف إىل هذا ادليلل ديلال ِح ِّسيا ،وهو قوهل:
َّ
(فمن أين يكون الشبَه؟).
احلديث من األدلة ىلع إجابة السائل بأكرث َّ
وصف هلا حال َ
مما سأل؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -
الم ِين ،ويه لم تسأل عنه ،لكن ملا اكن
املقام يقتيض ذلك بَ َّني هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -صفته.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،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 1392ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،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.
ّ
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.
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إن من أرش انلاس عند اهلل مزنلة يوم القيامة الرجل يفيض إىل املرأة وتفيض إيله ،ثم ينرش رسها

َ
ند اهلل َم َ ً َ َ َ َ َّ ُ َ ُ
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :إ َّن ِم ْن أَ َ ِّ
رش َّ
فيض
ع
اس
انل
ِ
ِ
زنلة يوم ال ِقيام ِة الرجل ي ِ
ِ
ِ
َ َ َْ ُْ
َ ُ َّ َ ُ ُ َّ َ
رسها».
ِإىل المرأ ِة َوتف ِيض ِإيله ،ثم ينرش ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب الكريم -صىل اهلل عليه وسلم -أن من رش انلاس مرتبة عند اهلل يوم القيامة املتصف بهذه اخليانة ،وهو اذلي
يعمد إىل نرش رس ابليت الزويج ،اذلي ال يطلع عليه إال الزوجان ،فيف هذا احلديث حتريم إفشاء الرجل ما جيري بينه وبني

امرأته من أمور االستمتاع ووصف تفاصيل ذلك ،وما جيري من املرأة فيه من قول أو فعل وحنوه.
َّ
فأما جمرد ذكر اجلماع ،فإن لم تكن فيه فائدة ،وال حاجة فمكروه؛ ألنه خالف املروءة ،وقد قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-من
اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل ً
خريا أو يلصمت"  ،وإن اكن إيله حاجة ،أو ترتب عليه فائدة ،بأن ينكر عليه إعراضه
عنها ،أو تديع عليه العجز عن اجلماع ،أو حنو ذلك ،فال كراهة يف ذكره لوجود املصلحة يف ذلك وقد دلت عليه السنة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > آداب انلاكح
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ايلوم اآلخر.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين
املفرداتَ ْ َ :
َ
ُ
فيض إِىل المرأ ِة  :جيامعها.
•ي ِ
َ ُ ُ َّ َ
رسها  :يذكر للناس ما جيري بينه وبني زوجته يف خلوتها وأثناء اجلماع.
نرش
•ي
ِ

فوائد احلديث:

 .1نرش أرسار اجلماع كبرية من كبائر اذلنوب للوعيد املذكور فيه.
 .2من حقوق الزوجني ىلع بعضهما عدم إفشاء أرسارهما.
َ
 .3من ِحك ِم هذا انليه :أن نرش مثل هذه األرسار الزوجية يؤدي إىل خراب ابليوت املطمئنة؛ ملا يرتتب عليه من تسليط الفجار ىلع العفيفات
أو ابلغايا ىلع املتقني.

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 ،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.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
املعجم األوسط للطرباين ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل بن حممد  ،عبد املحسن بن إبراهيم احلسيين ،دار احلرمني ،القاهرة.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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إن من عباد اهلل من لو أقسم ىلع اهلل ألبره

َ َ َ ْ َ َ
َْ
احلديث :عن أنس أن ُّ
األرش فأبَ ْوا ،فأتوا رسول اهلل
رست ثنِ َّية جارية ،فطلبوا إيلها العفو فأبوا ،فعرضوا
الر َبيِّ َع عمته ك
َ
القصا َص فأمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بالقصاص ،فقال أنس بن انلرض :يا
صىل اهلل عليه وسلم -وأبوا إال َُِ ْ
ُ
رس ثَن َّي ُة ُّ
ك َ ُ
الر َبيِّ ِع؟ ال واذلي بعثك باحلق ال تكرس ثنيتها .فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يا
رسول اهلل أت
ِ
ُ َََ
ُ
ُ
ْ
ُ
هلل القصاص» .فريض القوم فعفوا ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن من عباد اهلل من لو أقسم
أنس ،كتاب ا ِ
ىلع اهلل ألبَ َّر ُه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
أفاد احلديث أن الربيع -ريض اهلل عنها -كرست بعض مقدم أسنان جارية من األنصار فأراد انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
ستفهما وليس منكرا حلكم اهلل،
أن يقيم عليها القصاص ،وهو أن تكرس ثنيتها ،فقام أنس بن انلرض-وهو أخوها -فسأل ُم
ً
وحلف أال تكرس ثنيتها -ريض اهلل عنها -إحسانا للظن باهلل -تعاىل ،-فذكره انليب -عليه الصالة والسالم -بأن حكم اهلل
قاض بالقصاص ،فلما رأى القوم ذلك رضوا بادلية وعفوا عن القصاص ،فحينذاك أخرب -عليه الصالة والسالم -أن من عباد
ٍ
اهلل من لو أقسم ً
يمينا ألتمها اهلل هل ،لصالحه وثقته باهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور > األيمان
َْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َ
ْ
َ
اح.
اجلر ِ
موضواعت
آن  -القسام ِة  -ادلي ِ
ري القر ِ
بِ -
ات  -المناقِ ِ
احلديث الفرعية األخرى :الصلح  -تف ِس ِ
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه واللفظ للبخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• الربيع  :تصغري ربيع ،وهو بضم الراء ،وفتح ابلاء املوحدة ،وتشديد ايلاء ،آخره عني مهملة :-بنت انلرض األنصارية اخلزرجية ،أخت أنس بن

انلرض ،وعمة أنس بن مالك خادم انليب -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنهم.-
• ثنية  :واحدة اثلنايا ،وهن أربع أسنان يف مقدم الفم :اثنتان من أىلع ،واثنتان من أسفل.
جار َية  :شابة من بنات األنصار ،وليس املراد بها األمة؛ لعدم القصاص بينهما.
• ِ
• ْ
األرش  :بفتح اهلمزة ،وسكون الراء ،آخره شني معجمة :-هو قدر ما بني قيمة املجين عليه صحيحا ،وبني قيمته وفيه اجلناية ،فيقوم كأنه عبد
ُ
سليم ،ثم يقوم مرة أخرى وفيه اجلرح ،فما بني القيمتني ينسب إىل دية احلر؛ فيكون أرش اجلناية
• أتكرس  :اهلمزة لالستفهام ،ولم يقصد اإلنكار ،ولكن أخذه الغضب واحلمية ،أو أنه جيهل احلكم الرشيع.
ُ
ُ
القصاص  :مبتدأ وخرب؛ أي أن كتاب اهلل حيكم بالقصاص.
كتاب اهلل
•
ُ َ ِّ ُ ُ
َ
ُ
َّ
• ألبره  :الالم للتأكيد يف جواب القسم؛ أي :ال حينثه ،بل يرب قسمه ،وجييبه إىل ما أقسم عليه ،ويعطيه مطلوبه لكرامته عليه ،وعلمه أنه من
مجلة عباد اهلل الصاحلني.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

ثبوت القصاص يف السن؛ كما قال -تعاىل{ :-والسن بالسن} [املائدة ،]45 :وال يكون القصاص إال يف العمد ،أما اخلطأ وشبه العمد فليس
فيهما إال ادلية.
يكون القصاص بالسن املماثلة للسن املجين عليها.
أن القصاص هو حكم اهلل -تعاىل ،-جيب القيام به ،ما لم يعف صاحب احلق.
أن لك من وجب هل القصاص يف انلفس أو دونها فعفا ىلع مال فرضوا به جاز.
أن اخليار يف القصاص أو العفو أو ادلية إنما هو ملن وقعت عليه اجلناية ال ملن وقعت منه.
جواز طلب العفو من املجين عليه.
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 .7أن احلق لويل الصغري.
َ
 .8أن املؤمن إذا ل َّج به الغضب واحلمية ،فصدر منه ما ظاهره االعرتاض ىلع أمر اهلل وحكمه ،وهو لم يرد به اإلنكار واملعارضة ،وإنما قصد به
طلب الشفاعة وحنو ذلك فال يؤخذ بذلك؛ فإنما األعمال بانليات.
َّ
 .9يف احلديث ديلل ىلع كرامات األويلاء ،فإن أنس بن انلرض حلف أال تكرس ثنية الربيع فأبر اهلل قسمه -ريض اهلل عنه ،-وىلع اإلنسان أن
خيىش ويهاب اهلل -تعاىل ،-وال يغرت بعمله فريى نفسه مثلهم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،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
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة  -بريوت،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد
ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
َ
ُ
غريب  -املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن :دار هجر الطبعة :األوىل  1414 -ـه-
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام /احلسني بن حممد بن سعيد  ،املعروف بالم ِ
 1994م.
 -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58201( :

473

ُ َُ َُ ُ
ُ َُ
إن هذه اآليات الِت ي ْر ِسلها اهلل -عز وجل :-ال تكون ملوت أحد وال حلياته ،ولكن اهلل ي ْر ِسلها خي ِّوف بها
ُ َ َ ْ َْ
َ َْ ُ
ف
غ
ت
اس
و
ه
ئ
اع
ود
اهلل
ذكر
إىل
وا
ع
عباده ،فإذا رأيتم منها شيئا فافز
اره ِ
ِ
ِ
ِ ِ

َ َ
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :خ َسفت الشمس ىلع زمان رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
 .فقام ف ِز ًاع ،وخيىش أن تكون الساعة ،حىت أىت املسجد ،فقام ،فصىل بأطول قيام وسجود ،ما رأيته يفعله يف صالته
ُ
ُ َُ ُ
ُّ
قط ،ثم قال :إن هذه اآليات اليت يُ ْر ِسل َها اهلل -عز وجل :-ال تكون ملوت أحد وال حلياته ،ولكن اهلل يُ ْر ِسل َها خي ِّوف
ُ َ َ ْ َْ
بها عباده ،فإذا رأيتم منها شيئا َفافْ َز ُ
ارهِ.
ف
غ
ت
اس
و
ه
ئ
اع
د
و
اهلل
ذكر
إىل
وا
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ملا ذهب ضوء الشمس أو يشء منه يف عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قام ً
فزاع ،ألن معرفته الاكملة بربه -تعاىل -أوجبت

هل أن يصري كثري اخلوف وشديد املراقبة؛ لضالل أكرث أهل األرض وطغيانهم أو أن ساعة انلفخ يف الصور حرضت فدخل
ُ
املسجد ،فصىل بانلاس صالة الكسوف ،فأطال إطالة لم تعهد من قبل إظهارا للتوبة واإلنابة ،فلما فرغ املصطىف من مناشدته
ربه ومناجاته ،توجه إىل انلاس يعظهم ،ويبني هلم أن هذه اآليات يرسلها اهلل عربة لعباده ،وتذكريا وختويفا ،يلبادروا إىل ادلاعء

واالستغفار واذلكر والصالة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة الكسوف واخلسوف
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الشمائل  -اآلداب والرقائق.
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• فقام  :أي إىل املسجد.
• سجوده  :سجد ،أي :هوى إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
َ
• ف ِزاع  :وجه فزعه أن تكون الساعة.والفزع يف الكم العرب ىلع وجهني :أحدهما ما تستعمله العامة ،يريدون به اذلعر .واآلخر ،االتلجاء.
• الساعة  :أن تكون الساعة حرضت واملراد بالساعة ساعة العقوبة أو ساعة انلفخ يف الصور.
• ُّ
قط  :ظرف للزمان للمايض.
• اآليات  :العالمات اليت يكون بها اتلخويف وكم من اآليات ظهرت يف هذا الزمان اكلرباكني والزالزل واألاعصري والفيضانات ولكها
عقوبات وآيات للعظة.
ُ
• يُ ْر ِسل َها اهلل  :يوجدها وعرب باإلرسال ملا يتضمنه من معىن اإلنذار.
ْ
َُ ُ
• خي ِّوف بهما عباده  :يُل ِيق اخلوف يف قلوبهم.
َ ْ
• فاف َز ُعوا  :الفزع يف الكم العرب ىلع وجهني :أحدهما ما تستعمله العامة ،يريدون به اذلعر .واآلخر ،االتلجاء ،وهو املراد هنا.
• ذكر اهلل  :ما حيصل به ذكر اهلل من صالة وغريها.
ُ
• د َاعئِ ِه  :سؤاهل الرمحة وكشف ما نزل بكم.
ْ َْ
ارهِ  :طلب مغفرة ذنوبكم أي سرتها واتلجاوز عنها.
• اس ِتغف ِ
• خسفت الشمس  :اخلسوف :ذهاب ضوء الشمس أو بعضه.

فوائد احلديث:

 .1شدة خوف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اهلل تعاىل لكمال علمه باهلل وبعظمته.
 .2مرشوعية صالة الكسوف يف املسجد واإلطالة فيها.
 .3جواز اإلخبار بما يوجب الظن من شاهد احلال؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يبني سبب خوفه.
 .4دوام املراقبة لفعل اهلل تعاىل.
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.5
.6
.7
.8

مرشوعية اخلطبة بعدها وبيان احلكمة من الكسوف.
أن احلكمة من اآليات ختويف انلاس ال موت أحد أو حياته.
مرشوعية الفزع إىل ذكر اهلل تعاىل وداعئه واستغفاره عند رؤية الكسوف وآيات اتلخويف.
اذلنوب سبب للعقوبات.

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 الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة( :من  1427 - 1404ه).
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ْ
َ َ
َ ْ ُُ
إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من هذا ابلَول وال القذر ،إنما يه ِذلِكر اهلل تعاىل ،وقراءة القرآن

ْ
َ َ
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :إن هذه املساجد ال تَ ْصلُ ُح لِشء من هذا َ
ابلول وال القذر ،إنما يه ِ ِذلكر
اهلل عز وجل ،والصالة ،وقراءة القرآن» أو كما قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث هل قصة ،أخرب عنها أنس -ريض اهلل عنه -حيث يقول :بينما حنن يف املسجد مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -إذ جاء أعرايب ،فقام يبول يف املسجد ،فقال أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-مه مه .ويف رواية " :فزجره
انلاس"  .فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال تَ ْزر ُم ُ
وه ،دعوه" ،فرتكوه حىت بال ،ثم إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ
داعه فقال هل" :إن هذه املساجد ال تصلح لِشء من هذا ابلول" ،فبني الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أن هذه املساجد ال يصلح
ِّ
فيها فعل يشء من األذى كقضاء احلاجة وال وضع القذر ،وال رفع الصوت فيها ،فإنما بنيت للصالة والقرآن واذلكر،
فعىل املؤمن أن حيرتم املساجد وأن يكون فيها متأدبًا ألنها بيوت اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ْ ُ
• ال تصل ُح لِشء  :ال يَ ِليق بها وينبيغ أال يفعل فيها.
َ
الق َذر َ :
الو َسخ.
•
ً
• أو كما قال  :يؤىت بها احرتازا من الكذب لو جزم بالنسبة إيله -صىل اهلل عليه وسلم -فلعله لم حيفظ هذا اللفظ.

فوائد احلديث:

 .1وجوب العناية باملساجد وتزنيهها عن األقذار.
َ َ
 .2حتريم إلقاء القذارة يف املسجد من بصاق وغريه ،وإذا اكن القذر ُناسة اكن اتلحريم أشد.
 .3إثبات ُناسة بول اآلديم.
ْ
ُّ
 .4احلَض ىلع إعمار بيوت اهلل -تعاىل -بالصالة وقراءة القرآن و ِذكر اهلل -تعاىل.-

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 ابلايق 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 :ه
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ُ َّ
ً
إنك لن َّتلف فتعمل عمال تبتيغ به وجه اهلل إال ازددت به درجة ورفعة ،ولعلك أن َّتلف حىت ينتفع بك
أقوام ،ويُ َ َّ
رض بك آخرون

َ ُ
احلديث :عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -قال :جاءين رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ي ُعود ِين اعم َح َّج ِة
َ َ ْ
ُ
ٌ َ َ َ َ َّ ُ
اشتَ َّد يب ،فقلت :يا رسول اهلل ،قد بلغ يب من َ
الو َج ِع ما ترى ،وأنا ذو مال ،وال يَ ِرث ِين إال ابنة أفأت َصدق
الوداع من وج ٍع
ََ َ ََََ َ
َّ
ْ
ُ
بثليث مايل؟ قال :ال ،قلت :فالشطر يا رسول اهلل؟ قال :ال ،قلت :فاثللث؟ قال :اثللث ،واثللث كثري ،إنك إن تذر ورثتك
َ ً َ َ َّ ُ َ
ُ َ
ََ ُ
أغنياء ٌ
خري من أن تذ َرهم اعلة يتَكففون انلاس ،وإنك لن تنفق نفقة تبتيغ بها وجه اهلل إال أ ِج ْرت بها ،حىت ما جتعل
يف ْ
يف امرأتك.
ِ
ُ َ َّ ُ
ُ َ َّ ُ
َْْ َ
قال :قلت :يا رسول اهلل أخلف بعد أصحايب؟ قال :إنك لن ختلف فتعمل عمال تبتيغ به وجه اهلل إال ازددت به درجة
ْ ً
َُ
ختلَّ َف حىت ينتفع بك أقوامُ ،
وي َ ُّ
رض بك آخرون.
ورف َعة ،ولعلك أن
ِ
َ ََْ
َ َْ
َْ
َ ُ َّ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
لكن ابلائِس سعد بن خولة (ير ِيث هل رسول اهلل -صىل اهلل
امهلل أم ِض ألصحايب هجرتهم ،وال تردهم ىلع أعقابِ ِهم،
ِ
عليه وسلم -أن مات بمكة).

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
مرض سعد بن أيب وقاص -رَض اهلل عنه -يف حجة الوداع ً
شديدا خاف من شدته املوت ،فعاده انليب -صىل اهلل عليه
مرضا

وسلم -كعادته يف تفقد أصحابه ومواساته إياهم ،فذكر سعد للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -من ادلوايع ،ما يعتقد أنها تسوغ
هل اتلصدق بالكثري من ماهل ،فقال :يا رسول اهلل ،إنين قد اشتد يب الوجع اذلي أخاف منه املوت ،وإين صاحب مال كثري ،وإنه

ليس من الورثة الضعفاء اذلين أخىش عليهم العيلة والضياع إال ابنة واحدة ،فبعد هذا هل أتصدق بثليث مايل ،ألقدمه

لصالح عميل؟ فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم : -ال .قال :فالشطر يا رسول اهلل؟ قال :ال .قال :فاثللث؟ فقال :ال مانع من
اتلصدق باثللث مع أنه كثري .فالزنول إىل ما دونه من الربع واخلمس أفضل .ثم بني هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -احلكمة

يف الزنول يف الصدقة من أكرث املال إىل أقله بأمرين:

 -1وهو أنه إن مات وقد ترك ورثته أغنياء منتفعني بربه وماهل فذلك خري من أن خيرجه منهم إىل غريهم ،ويدعهم يعيشون

ىلع إحسان انلاس.

 -2وإما أن يبىق وجيد ماهل ،فينفقه يف طرقه الرشعية ،وحيتسب األجر عند اهلل فيؤجر ىلع ذلك ،حىت يف أوجب انلفقات عليه
وهو ما يطعمه زوجه.

ثم خاف سعد بن أيب وقاص أن يموت بمكة اليت هاجر منها وتركها لوجه اهلل تعاىل ،فينقص ذلك من ثواب هجرته ،فأخربه

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه لن خيلف قهرا يف ابلدل اليت هاجر منها ،فيعمل فيه عمال ابتغاء ثواب اهلل إال ازداد به درجة،

ثم برشه -صىل اهلل عليه وسلم -بما يدل ىلع أنه سيربأ من مرضه ،وينفع اهلل به املؤمنني ،ويرض به الاكفرين ،فاكن كما أخرب
الصادق املصدوق ،فقد بريء من مرضه ،وصار القائد األىلع يف حرب الفرس ،فنفع اهلل به اإلسالم واملسلمني ،وفتح الفتوح

ورض به اهلل الرشك واملرشكني ،ثم داع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لعموم أصحابه أن حيقق هلم درجتهم ،وأن يقبلها منهم،
وأال يردهم عن دينهم أو إىل ابلالد اليت هاجروا منها ،فقبل اهلل منه ذلك ،وهل احلمد واملنة ،واحلمد هلل اذلي أعز بهم اإلسالم.

ثم ذكر سع د بن خولة ،وهو من املهاجرين اذلين هاجروا من مكة ولكن اهلل قدر أن يموت فيها؛ فمات فيها ،فرىث هل انليب -
عليه الصالة والسالم-؛ أي :توجع هل أن مات بمكة؛ وقد اكنوا يكرهون للمهاجر أن يموت يف األرض اليت هاجر منها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الوصية
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موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلنائز  -فضائل الصحابة  -انلفقات  -انلبوة.
َّ
راوي احلديث :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• يعودين  :يزورين.
• وجع  :مرض.
• اشتد يب  :قوي يلع.
• فالشطر  :انلصف.
• واثللث كثري  :فاألوىل أن ينقص عن اثللث وال يزاد عليه.
• أن تذر  :ترتك.
• اعلة  :مجع "اعئل" و "العالة" الفقراء.
• يتكففون انلاس  :يسألون انلاس بأكفهم أي أيديهم.
• يف يف امرأتك  :يف فم زوجتك.
• أخلف بعد أصحايب  :املنرصفني من مكة ألجل مريض واكنوا يكرهون اإلقامة بمكة ألنهم هاجروا منها وتركوها هلل.
• أمض  :أتمم.
• وال تردهم ىلع أعقابهم  :برتكهم هجرتهم ورجوعهم عن استقامتهم.
• ابلائس  :الشديد احلاجة.
• يريث  :يتوجع وحيزن.
فوائد احلديث:
.1
.2

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

استحباب عيادة املريض ،وتتأكد ملن هل حق من قريب وصديق وحنوهما.
جواز إخبار املريض بمرضه ،وبيان شدته إذا لم يقصد التشيك والسخط ،وينبيغ ذكره للفائدة ،كطبيب يعينه ىلع تشخيص مرضه أو مسعف
يتسبب هل العالج.
استشارة العلماء واستفتاؤهم يف سائر أموره.
إباحة مجع املال إذا اكن من طرقه املرشوعة.
استحباب الوصية وأن تكون باثللث من املال فأقل ولو ممن هو صاحب مال كثري.
األفضل أن يكون بأقل من اثللث  ،وذلك حلق الورثة.
أن إبقاء املال للورثة -مع حاجتهم إيله -أحسن من اتلصدق به ىلع ابلعداء لكون الوارث أوىل بربه من غريه.
أن انلفقة ىلع األوالد والزوجة عبادة جليلة مع انلية احلسنة.
أن من هاجر من بدل لوجه اهلل تعاىل وإلعالء لكمته ،فال يرجع إيلها لإلقامة ،فإن أقام بغري قصده ،فال حرج عليه.
يف احلديث معجزة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أشار إىل أن سعدا سيربأ من مرضه وينتفع به أناس ،ويرض آخرون ،فاكن كما قال ،حيث
فتح بالد فارس وعز به املسلمون ،وانرض به املرشكون ،اذلين ماتوا ىلع رشكهم.
أن اهلل كمل للصحابة هجرتهم من مكة إىل املدينة ،بسبب عزمهم الصادق ،ودعوات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املباراكت.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية 1392ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.
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إنما الصرب عند الصدمة األوىل

َ
َّ
ََ َ
َّ َّ
رب ،فقال« :ات ِيق
ق
ند
ع
بيك
ِ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :مر انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -بامرأة ت ِ
ٍ
ْ
واصربي» فقالت :إيلك َع ِّين؛ فَإنَّك لم تُ َصب ب ُمص َ
يبيت ولم تَعرفه ،ف ِقيل هلا :إنَّه َّ
انل ِيب  -صىل اهلل عليه وسلم  -فأتت
اهلل
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ َ ُ َ
َ
َّ
َّ
َّ
بوابني ،فقالت :لم أعرفك ،فقال« :إنما الص ُ
رب ِعند الصدم ِة األوىل».
ِ
باب انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -فلم جتد عنده ِ
ِ
ويف رواية« :تَبيك ىلع ِّ
صيب هلا».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
مر انليب صىل اهلل عليه وسلم بامرأة ويه عند قرب صيب هلا قد مات ،واكنت حتبه ًّ
حبا شديدا ،فلم تملك نفسها أن خترج إىل

قربه تلبيك عنده .فلما رآها انليب صيل اهلل عليه وسلم أمرها بتقوى اهلل والصرب.

فقالت :ابعد عين فإنك لم تصب بمثل مصيبيت.

ثم قيل هلا :إن هذا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فندمت وجاءت إىل رسول اهلل ،إىل بابه ،وليس ىلع ابلاب بوابون يمنعون
انلاس من ادلخول عليه .فأخربته وقالت :إنين لم أعرفك ،فأخربها انليب صىل اهلل عليه وسلم ،أن الصرب اذلي يثاب عليه

اإلنسان هو أن يصرب عند أول ما تصيبه املصيبة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• اتيق اهلل واصربي  :الظاهر أن يف بكائها قدر زائد من نوح وغريه
• إيلك عين َّ :
تنح وابتعد
• َّ
الصدمة األوىل  :مفاجأة املصيبة عند ذروتها ومحوتها
احلديث:
فوائد
ُ
.1

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

من أ ِمر بمعروف عليه أن يتقبله بقبول حسن وخيضع للحق ولو لم يعرف اآلمر هل ،وذلك ألن احلق ال يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال
باحلق ،وذللك اكنت املرأة يف موضع اللوم حقيقة؛ ألنها لم تستجب ملوعظة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بادئ ذي بدء ،حيث إنها لم
تعرفه ولكنها عندما عرفته ذهبت لتستميحه العذر ،فأخربها أن صربها اآلن ال ينفعها.
الرتغيب يف احتمال األذى عند بذل انلصيحة ونرش املوعظة ،وذللك احتمل الرسول صىل اهلل عليه وسلم تعنت املرأة ولَكمها اذلي حيمل
اتلعنيف.
ىلع احلاكم ومن واله اهلل أمرا من أمور املسلمني أن يتفقد ما اسرتاعه اهلل عنه.
عدم الصرب ينايف اتلقوى
ثواب الصرب إنما حيصل عند مفاجأة املصيبة ،خبالف ما بعدها.
حسن خلق انليب عليه الصالة والسالم ودعوته إىل احلق وإىل اخلري ،فإنه ملا رأى هذه املرأة تبيك عند القرب أمرها بتقوى اهلل والصرب.وملا قالت:
َّ
َّ
"إيلك عين" لم ينتقم نلفسه ،ولم يرضبها ،ولم يُ ِقمها بالقوة؛ ألنه عرف أنه أصابها من احلزن ما ال تستطيع أن تملك نفسها ،وهلذا خرجت
من بيتها تلبيك عند هذا القرب
ً
اإلنسان يعذر باجلهل ،سواء أكان جهال باحلكم الرشيع أم جهال باحلال ،فإن هذه املرأة قالت للنيب صىل اهلل عليه وسلم :إيلك عين ،أي:
َّ
َّ
انليب عليه الصالة
ابعد عين ،مع أنه يأمرها باخلري واتلقوى والصرب .ولكنها لم تعرف أنه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فلهذا عذرها
والسالم.
ً
ال ينبيغ لإلنسان املسؤول عن حوائج املسلمني أن جيعل ىلع بيته بوابا يمنع انلاس إذا اكن انلاس حيتاجون إيله
َّ
احلديث ديلل ىلع :أن ابلاكء عند القرب ينايف الصرب؛ وهلذا قال هلا الرسول صىل اهلل عليه وسلم" :اتيق اهلل واصربي"
تواضع انليب صىل اهلل عليه وسلم ورفقه باجلاهل.
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 .11مالزمة األمر باملعروف وانليه عن املنكر.
 .12مساحمة املصاب وقبول اعتذاره ،وذللك انرصف عنها انليب صىل اهلل عليه وسلم عندما قالت هل :إيلك عين فإنك لم تصب بمصيبيت.
 .13املرء ال يؤجر ىلع املصيبة؛ ألنها ليست من صنعه ،وإنما يؤجر ىلع حسن نيته وثباته ،ومجيل صربه ،ورضاه بقضاء اهلل وقدره ،وذللك أمر رسول
اهلل املرأة بتقوى اهلل والصرب.

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 ،بريوت 1428 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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أشهر
امكيث يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله ،قالت :فاعتددت فيه أربعة
ٍ
امكيث قدر ما اكنت َتبسك حيضتك ،ثم اغتسيل 315 ............................. ................................ ................................

ً
َ
َْ ُ ً
انْ ُ ْ
رص أخاك ظالما أو مظلوما 316 ................... ................................ ................................ ................................
انطلقت مع أيب ُنو انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ثم إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال أليب« :ابنك هذا؟» قال :إي ورب الكعبة 317 ....
انكرست إحدى زندي فسألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأمرين أن أمسح ىلع اجلبائر 319 ............. ................................
َ َ ٌَ
ُ
َ ْ ََ َ ً ََْ َُ
َ ََْ َ
إِذا أنفق الرجل ىلع أهلِ ِه نفقة حيتسِ بها فيه هل صدقة 320 ......................... ................................ ................................
َ َ َ
َّ َ َ ْ َ ُ
َ َ َ ْ
ير من ال خالق هل 321 .............. ................................ ................................ ................................
إِنما يلبس احل ِر
َ
ُ ْ
اره ،وإ َّن َ
إنَّ ُه اكن يُ َص ِّيل وهو ُم ْسب ٌل إ َز َ
اهلل ال يقبل صالة رجل مسبِل 322 ............ ................................ ................................
ِ ِ
ِ
ِ
ً
ً
ً
جوارا ،وإن سبق أحدهما فأجب اذلي سبق 323 .................................
إذا اجتمع ادلاعيان فأجب أقربهما بابا ،فإن أقربهما بابا أقربهما

ُ
َ
إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل املسجد فال يمنعها 324 ........................... ................................ ................................
إذا استهل املولود ورث 326 ......................... ................................ ................................ ................................
إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنرث ثالثا ،فإن الشيطان يبيت ىلع خيشومه 327 ..................... ................................
ْ َ َّ ْ َ
َ ْ َ َ َّ
احل ُّر فَأبْر ُدوا بالصالة ،فإن شدة ْ َ
إذا اشتد َ
احل ِّر من فيحِ جهن َم 328 .................. ................................ ................................
ِ
ْ ُ َْ
ُ
َْ
إذا انقطع ِشسع نعل أحدكم فال يم ِش يف األخرى حىت يصلِحها 329 ............. ................................ ................................
َ َ َّ
ََْ َ
َ
َ
ُ َ
ُ َ
إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صىل ركعتني مجيعا ،كتِبا يف اذلاك ِرين واذلاك ِرات 330 ................... ................................
ُ
َ
َ
إذا أقِيمت الصالة وحرض العشاء فابدأوا بالعشاء 331 .............................. ................................ ................................
إذا أىت أحدكم الصالة واإلمام ىلع حال ،فليصنع كما يصنع اإلمام 332 ........... ................................ ................................
إذا أىت أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا 333 .................. ................................ ................................
إذا أتيتم الغائط ،فال تستقبلوا القبلة بغائط وال بول ،وال تستدبروها ،ولكن رشقوا أو غربوا 335 ................ ................................
َ ُْ
َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ
َ ْ
إذا أرسلت لكبك المعل َم وذكرت اس َم اهلل ،فُك ما أمسك عليك 337 .............. ................................ ................................
َْ
َُ
إذا أقبل الليل من ههنا ،وأدبر انلهار من ههنا؛ فقد أفطر الصائم 339 .............. ................................ ................................
إذا أقر الرجل بودله طرفة عني فليس هل أن ينفيه 341 .............................. ................................ ................................
إذا ألىق اهلل يف قلب امرئ خطبة امرأة ،فال بأس أن ينظر إيلها 342 ................ ................................ ................................
إذا أمسك الرجل الرجل وقتله اآلخر يقتل اذلي قتل ،وحيبس اذلي أمسك 343 ................................... ................................
إذا أمن اإلمام فأمنوا ،فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة :غفر هل ما تقدم من ذنبه 344 ......................... ................................
إذا بال أحدكم فلينُت ذكره ثالث مرات 345 ...................................... ................................ ................................

َّ
ُ
إذا توضأ العبد املسلم ،أو املؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه لك خطيئة نظر إيلها بعينيه مع املاء ،أو مع آخر قطر املاء 346 .....................
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إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء ،ثم يلنترث ،ومن استجمر فليوتر ،وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما يف اإلناء
ثالثا ،فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده 348 ..................................... ................................ ................................
إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ،ويلصل فيهما ،وال خيلعهما إن شاء إال من جنابة 350 ........... ................................
إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر :فإن رأى يف نعليه ً
قذرا أو أذى فليمسحه ويلصل فيهما 351 ................ ................................

َّ
ُ َ ْ
ِّ َ
الش َياط ُ
ت أبْ َواب َ َّ ُ ِّ َ ْ ْ َ ُ َّ
ِني 353 .................................. ................................
ت
إذا جاء رمضان فتِح
اجلن ِة َوغلقت أبواب انلارِ َوصفد ِ
َ
ُ ِّ
ً
ً
إذا جاءه ُ
شاكرا هلل 354 ............................ ................................ ................................
رسور أو برش به خ َّر ساجدا
أمر
ٍ
إذا جلس بني شعبها األربع ،ثم جهدها ،فقد وجب الغسل 355 .................... ................................ ................................
إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 356 ...................... ................................
إذا خطب أحدكم املرأة ،فإن استطاع أن ينظر إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل 358 ............................ ................................
إذا داع الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح 359 ....................... ................................
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ََ ْ ُ ُ َ ْ
ُ
َ ُْ
َْ ُ َ ُ ُ
أفط ُ
ِروا ،فإن غ َّم عليكم فاقد ُروا هل 361 ........................................ ................................
إذا َرأيتموه فصوموا ،وإذا رأيتموه ف
ْ
َْ ْ ُ ً ُ ً
َ َ َّ
َ ْ
َْ ُ
َ َ
َ
إذا َر َف َع َرأ َسه مِن ُّ
احلمد ،فأنزل اهلل:
الركوع يف الركعة األخرية مِن الفجر قال :امهللَّ العن فالنا وفالنا ،بعدما يقول :س ِمع اهلل ملن ْحِده َربنا ولك
َ
َْ َ َ َ
ك م َِن األ ْمر َ ْ
يش ٌء) 363 ..................... ................................ ................................ ................................
(ليس ل
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إذا رشب اللكب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا 369 ............................... ................................ ................................
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ََُْ ُْ
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إذا
إذا صىل أحدكم الركعتني قبل الصبح ،فليضطجع ىلع يمينه 375 ................. ................................ ................................
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بأنفه ،أو صوتا بأذنه 378 ........................... ................................ ................................ ................................
إذا صىل أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا احلاجة ،وإذا صىل أحدكم نلفسه فليطول ما شاء 380 ......................
ً
إذا صىل أحدكم ،فليجعل تلقاء وجهه شيئا ،فإن لم جيد ،فلينصب عصا ،فإن لم جيد ،فليخط خطا ،ثم ال يرضه ما مر بني يديه 381 ............
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ً
إذا اكن واسعا فخالف بني طرفيه ،وإذا اكن ضيقا فاشدده ىلع حقوك 397 .......................................... ................................
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َ
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يسمع اتلَّأذ َ
ِين 404 .............. ................................ ................................
رضاط حىت ال
إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان وهل
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َّ
َ َ َ
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َّ
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ِّ َ
ْ َ َ
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ريها خريا مِنها إال أتيت اذلِي هو خ
ني ،فأرى غ
إين واهلل -إن شاء اهلل -ال أحلِف ىلع ي ِم ٍ
إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو ،أو قل طعام عياهلم باملدينة 416................. ................................ ................................

ْ
ِّ
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ربأ دلينه وعرضه ،ومن وقع يف
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َ َ َ َ ْ
ٌ َُ
َ َ
َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َّ
َ َّ
ٌ ُ ٌ
الس َم َ
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