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يُت انليبَّ  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  احلديث:
َ
صَّلَّ اهلل عليه -قال: ))َرقيت يوًما ىلع بيت حفصة، فَرأ

 يَقِضي حاجته ُمْستَقبيل الشام، ُمْستَدبير الكعبة((. -وسلَّم
س(( .  ويف رواية: ))ُمْستَقبيال بَيَت الَمقدي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، فصعد فوق بيتها، -صَّل اهلل عليه وسلم-: أنه جاء يوماً إىل بيت أخته حفصة، زوج انليب -ريض اهلل عنهما-عمر ذكر ابن 
 ، يقىض حاجته وهو متَجه حنو الشام، ومستدبر القبلة.-صَّل اهلل عليه وسلم-فرأى انليب 

ا ىلع من قالوا: إنه ال يستقبل بي -ريض اهلل عنه-واكن ابن عمر  ت املقدس حال قضاء احلاجة، ومن ثمَّ أىت املؤلف قال ذلك ردًّ
 بالرواية اثلانية: مستقبال بيت املقدس.

 فإذا استقبل اإلنسان القبلة داخل ابلنيان فال حرج.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < آداب قضاء احلاجةاتلصنيف: 
 آل ابليت. -الصالة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

يُت : صعدت. •  َرقي
 يَقِضي حاجته : قضاء احلاجة: كناية عن اخلارج انلجس من ابلول والغائط. •
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-حفصة بنت عمر : دارها اليت أسكنها فيها انليب بيت  •
سنة ثالث من اهلجرة، بعد موت زوجها من جراحة أصيب بها يوم  -صَّل اهلل عليه وسلم-حفصة بنت عمر : شقيقة عبد اهلل تزوجها انليب  •

 .41أحد؛ فيه إحدى أمهات املؤمنني، واكنت ذات رأي وفضل، توفيت
 الشام : مويلها وجهه، والشام يف ناحية الشمال ألهل املدينة.ُمْستَقبيل  •
 ُمْستَْدبيَر الكعبة : مويلها ظهره، والكعبة يف ناحية اجلنوب ألهل املدينة. •
 بيت املقدس : هو املسجد األقىص بفلسطني. •

 فوائد احلديث:
 جواز صعود بيت القريب وحنوه إذا لم يعلم عدم رضاه بذلك. .1
 من ذكره بلفظ آخر. الكناية عما يُستىح .2
 جواز استدبار الكعبة عند قضاء احلاجة، إذا اكن يف ابلنيان. .3
 جواز استقبال بيت املقدس عند قضاء احلاجة خالفا ملن كرهه. .4

يقيض حاجته مستقبل الشام، مستدبر  -صىل اهلل عليه وسلم-َرقِيت يوًما ىلع بيت حفصة، فرأيت انليب 
 الكعبة
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 املصادر واملراجع:
السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن  

 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 ه.1426حابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الص
 م.2005ه، 1426تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، دار امليمان، الطبعة: األوىل 

تقديم: عبد القادر لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة و -صَّل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
 .1988ه، 1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

لسلفية، بنارس مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، اجلامعة ا
 ه.1404عة: اثلاثلة اهلند، الطب

 ه.1414تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية 
 (3023) الرقم املوحد:
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فوجدت قيامه،  -صَّل اهلل عليه وسلم-َرَمْقُت الصالة مع حممد »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن الََْبَاءي بْني اَعزيٍب  احلديث:
لَْستَُه ما بني التسليم واالنرصاف: قريبا  لَْستَُه بني السجدتني، فسجدته، َفجي فََرْكَعتَُه، فاعتداهل بعد ركوعه، فسجدته، فَجي

َواء  «. من السَّ
َواءي » ويف رواية:  «.ما خال القيام والقعود، قريبا من السَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

حيث اكن يراقبه بتأمل يلعرف كيف يصيل  -صَّل اهلل عليه وسلم-صالة انليب  -ريض اهلل عنهما-يصف الَباء بن اعزب 
للتشهد، يكونان مناسبني للركوع واالعتدال والسجود فال فيتابعه، فذكر أنها متقاربة متناسبة، فإن قيامه للقراءة، وجلوسه 

ل القيام مثاًل، وخيفف الركوع، أو يطيل السجود، ثم خيفف القيام، أو اجللوس بل لك ركن جيعله مناسبًا للركن اآلخر،  يطوَّ
 ويثقل اآلخر.وليس معناه: أن القيام واجللوس للتشهد، بقدر الركوع والسجود، وإنما معناه أنه ال خيفف واحًدا 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالةاتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالة
اءي بْني اَعزيٍب  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-الََْبَ

 متفق عليه. اتلخريج:
 األحاكم.عمدة  مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 َرَمْقُت : نظرت نظرة تأمل. •
 قيامه : القيام للقراءة قبل الركوع. •
 فركعته : ركوعه. •
 ركوعه : احنناء ظهره. •
 فسجدته : الزنول إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني. •
 الصالة.االنرصاف : انرصافه إىل بيته بعد السالم من  •
َواء : اكنت قريبة التساوي يف املقدار الزماين. •  قريبًا من السَّ
 ما خال : ما عدا. •
 القيام والقعود : القيام للقراءة والقعود للتشهد. •

 فوائد احلديث:
 األفضل أن يكون الركوع واالعتدال منه،والسجود واالعتدال منه متساوية املقادير، فال يطيل املصيل بعضها ىلع بعض. .1
 ألفضل أن يكون القيام للقراءة واجللوس للتشهد األخري، أطول من غريهما.ا .2
 أن تكون الصالة يف مجلتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسبًا مثاًل للركوع والسجود. .3
 كنني.ثبوت الطمأنينة يف االعتدال من الركوع والسجود، خالفا للمتالعبني يف صالتهم ممن ال يقيمون أصالبهم يف هذين الر .4
 الرفع من الركوع ليس ركنا صغريا، فإن اذلكر املرشوع يف االعتدال من الركوع أطول من اذلكر املرشوع يف الركوع. .5
 يلتبعوه فيها وينقلوها إىل األمة. -صَّل اهلل عليه وسلم-حرص الصحابة ىلع اإلحاطة بكيفية صالة انليب  .6
 ركوع أو السجود.مرشوعية جلوس اإلمام بني التسليم واالنرصاف بقدر ال .7

فََرْكَعَتُه، فاعتداهل بعد ركوعه، فسجدته، فوجدت قيامه،  -صىل اهلل عليه وسلم-َرَمْقُت الصالة مع حممد 
وَاء  فَِجلَْسَتُه بني السجدتني، فسجدته، فَِجلَْسَتُه ما بني التسليم واالنرصاف: قريبا من السَّ
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 املصادر واملراجع:
 م. 2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة،  

 .1426تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة مكتبة الصحابة اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل، 
 األوىل،: الطبعة، بريوت –تهذيب اللغة، املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، املحقق: حممد عوض مرعب، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 .م2001
 تأسيس األحاكم، ألمحد بن حيىي انلجيم، طبعة دار املنهاج. -

 ه.1422حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق 
 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

 (3175) الرقم املوحد:
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يَاماً ُمقَ  احلديث: نَاَخ بََدَنتَُه، َفَنَحَرَها، َفَقاَل: اْبَعثَْها قي
َ
ىَت ىلَعَ رجل قد أ

َ
يُت ابَن ُعَمَر أ

َ
يََّدًة، ُسنََّة عن زياد بن جبري قال: َرأ

ٍد   .-صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم-حُمَمَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ذحبها من احللق مضجعة ىلع جانبها األيرس، ومستقبلة القبلة، وأما اإلبل،  -ماعدا اإلبل-الُسنَّة يف ابلقر والغنم وغريهما 
، برسعة إزهاق روحها، وذلا ملا مر عبد اهلل بن عمر فالسنة حنرها يف بلتها، قائمة معقولة يدها اليرسى؛ ألن يف هذا راحة هلا

اذلي نهج  -صَّل اهلل عليه وسلم-ىلع رجل يريد حنر بدنة مناخة، قال: ابعثها قياما، مقيدة، فيه سنة انليب  -ريض اهلل عنه-
 أدب القرآن يف حنرها بقوهل: )فإذا وجبت جنوبها( يعين: سقطت، والسقوط ال يكون إال من قيام.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < اتلذكيةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

نَاَخ : برك. •
َ
 أ
 ينحرها(.َفنََحَرَها : يريد حنرها )أي: أوشك أن  •
 اْبَعثَْها : اجعلها تقف. •
يَاما : قائمة. •  قي
 ُمَقيََّدة : معقولة ايلد اليرسى. •
ٍد  •  : طريقته أو رشيعته. -صَّل اهلل عليه وسلم-ُسنََّة حُمَمَّ

 فوائد احلديث:
 كراهة ذحبها باركة؛ ألن فيه تطويال يف إزهاق روحها. .1
يدة؛ ألنه من إحسان اذلحبة، والرفق باحليوان، وتشري إىل ذلك اآلية الكريمة اليت سبق حنر اإلبل قائمة مق -صَّل اهلل عليه وسلم-سنة انليب  .2

 ذكرها.
 ىلع اإلرشاد إىل السنة. -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .3
 ذكر ادليلل عند اإلرشاد؛ يلكون أدىع للقبول والطمأنينة. .4
وبمثل هذه األحاكم الرحيمة، واحلنان العظيم، يعلم أنه دين عطف وشفقة، ال دين ورأفته خبلقه، حىت يف حال إزهاق الروح،  -تعاىل-رمحة اهلل  .5

 وحشية وعنف.
 باسمه يف باب اإلخبار ال يف انلداء. -صَّل اهلل عليه وسلم-جواز ذكر انليب  .6

 املصادر واملراجع:
صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد  

 ه.1426القاهرة، الطبعة: العارشة، 
 ه.1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل، 

ملقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر ، لعبد الغين ا-صَّل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
 ه.1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية، 

ضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإ
 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 (3464) الرقم املوحد:

صىل اهلل عليه -أىت ىلع رجل قد أناخ بدنته، فنحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة حممد رأيت ابن عمر 
 -وسلم
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إذا َسجد وضع ُرَكبَتَيْهي قبل  -صَّل اهلل عليه وسلم-رأيت انليب »قال:  -ريض اهلل عنه-عن وائل بن ُحْجر  احلديث:
 «.يََديْهي قبل ُرْكبَتَيْهي يَديه، وإذا َنَهض رفع 

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اكن إذا َهوى للسجود، فإنه يُقدم ركبتيه أوال ثم  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنه رأى انليب  -ريض اهلل عنه-خيَب وائل بن ُحْجر 
 يَضع يَديه ىلع األرض، وإذا قام إىل اثلانية أو إىل اثلاثلة أو إىل الرابعة رفع يَديه قبل ُركبتيه من األرض، وهو معىن رواية: )إذا

ذه( ال يعتمد ىلع األرض.  َنَهض َنَهض ىلع   ُرْكبَتَيه واعتمد ىلع فَخي
جود، ورغم ضعف  م املصيلِّ ُركبتيه قبل يَديه عند الَهوي إىل السُّ نة أن يُقدِّ وإىل هذا احلديث ذهب أكرث العلماء، فقالوا: السُّ

 وغريه من الصحابة. -ريض اهلل عنه-احلديث إال أنه متأيد بفعل عمر 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هنيدة وائل بن حجر  راوي احلديث:

 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 فوائد احلديث:
كبتني.أن الَهوي للسجود يكون ىلع  .1  الرُّ
كبتني عند القيام. .2  رفع ايلَدين قبل الرُّ

 املصادر واملراجع:
اإلرشاف ىلع مذاهب العلماء، تأيلف: أبو بكر حممد بن إبراهيم انليسابوري، حتقيق: صغري أمحد األنصاري أبو محاد، انلارش: مكتبة مكة  

 م. 2004 - ـه1425، اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة: األوىل -اثلقافية، رأس اخليمة 
 ه.1351معالم السنن، تأيلف: محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب، انلارش: املطبعة العلمية، الطبعة: األوىل 

ْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.  جي  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
ف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية، سنن الرتمذي، تأيل

 ه.   1395
 ه.1421السنن الكَبى، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  

 ه.1430تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل،  سنن ابن ماجه،
 م.1985مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل اتلَبيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 

 رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. سبل السالم
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي   - ـه1423َسة، توضيح األحاكم مي

 م. 2003
 (10939) الرقم املوحد:

 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت انليب 
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َماَمة بينْت  -صَّل اهلل عليه وسلم-رأيُت انليبَّ »، قال: -ريض اهلل عنه-عن أيب قتادة األنصاري  احلديث:
ُ
يَُؤمُّ انلاس وأ

يبي الَعاصي ويه ابنُة زينب بنتي انليب 
َ
ُجود أاَعَدها -صَّل اهلل عليه وسلم-أ ن السُّ ه، فإذا رَكع وَضعها، وإذا رفَع مي  «.ىلع اعتيقي

 صحيح. احلديث:درجة 
 املعىن اإلمجايل:

-اكن يصيل بانلاس وهو حامل أمامة بنت العاص بنت ابنته زينب  -صَّل اهلل عليه وسلم-يبني احلديث الرشيف أن انليب 
حىت إنه حال ركوعه وسجوده يضعها فإذا قام محلها وهكذا، ويدل ذلك ىلع أنه ال حرج يف محل األطفال  -ريض اهلل عنهما

 الصالة.حال 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةاتلصنيف: 
 األدب.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  احلارث بن ربيع األنصاري  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 األحاكم.بلوغ املرام من أدلة  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

مامة : يه: بنت زينب بنت رسول اهلل  •
ُ
 8، وزينب توفيت سنة )-ريض اهلل عنه-، ووادل أمامة هو أبو العاص بن الربيع -صَّل اهلل عليه وسلم-أ

ريض اهلل عن -احلارث بن عبد املطلب من اهلجرة(، وابنتها أمامة تزوجت بعيل بن أيب طالب، وقتل عنها، ثّم تزوجت بعده املغرية ابن نوفل بن 
 اجلميع.

 فوائد احلديث:
قدوة  -صَّل اهلل عليه وسلم-، وحسن خلقه، ورمحته بالكبري والصغري، فصلوات اهلل وسالمه عليه، فهو -صَّل اهلل عليه وسلم-تواضع انليب  .1

 والضعفاء، كما أنَّ يف احلديث بيان سماحة ويرس الرشيعة.يف حسن اخللق، ويف الرأفة، والرمحة، واحلنان، وال سيَّما ىلع الصغار 
 جواز مثل هذه احلركة يف الصالة فرًضا أو نفاًل، من اإلمام واملأموم واملنفرد، ولو بال رضورة إيلها. .2
هو أصل طهارة األشياء،  جواز مالمسة ومحل من ُُتىش جناسته، تغليبًا لألصل، وهو الطهارة ىلع غلبة الظن، فايلقني ال يزول بالشك، فايلقني .3

 والشك هو مظنة جناسة ثياب األطفال وأبدانهم، وأمامة وقت محله هلا بنت ثالث سنني.
ظوا من توسيخ املسجد وتنجيسه. .4  جواز دخول األطفال املساجد إذا لم حيصل منهم أذية للمصلني، وإشغال هلم عن صالتهم، وُحفي
احلامل هلذه الطفلة لن يتمكن من وضع ايلدين مقبوضتني ىلع الصدر، وال يتمكن من وضع ترك مستحبات الصالة عند احلاجة إىل تركها، ف .5

 الراحتني ىلع الركبتني يف الركوع، وغري ذلك من فضائل الصالة.
 يف احلديث ديلل ىلع يرس الرشيعة اإلسالمية وسماحتها، حيث إن العمل القليل ال يبطل الصالة، وكذا الكثري املتفرق. .6

 ملراجع:املصادر وا
 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل،  

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
حجر العسقالين، عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة  توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن

 ه.1423
 ه، دار ابن اجلوزي، الرياض.1427، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن بإخراجه: تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن 
 م.2006ه/1427، 1عبد السالم السليمان،ط 

 (10656) الرقم املوحد:

صىل اهلل -رأيت انليب صىل اهلل عليه وسلم يؤم انلاس وأمامة بنت أيب العاص ويه ابنة زينب بنت انليب 
 ىلع اعتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أاعدها -عليه وسلم
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ذنيه،  -ريض اهلل عنه-عن أيب جحيفة  احلديث:
ُ
قال: رأيت بالاًل يؤذِّن ويدور ويتبع فاه هاهنا، وهاهنا، وإصبعاه يف أ

َدمٍ -ورسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم يف ُقبٍَّة هل محراء 
َ
راه قال: من أ

ُ
، فخرج بالل بني يديه  -أ ةي فركزها بيابَلْطَحاءي بيالَعزَنَ

يقي «فصَّل إيلها رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم، يمر بني يديه اللكب واحلمار، وعليه ُحلٌَّة محراء» ، كأين أنظر إىل بَري
شماال، ساقيه. ويف رواية: رأيت بالاًل خرج إىل األبطح فأذَّن فلما بلغ يح ىلع الصالة، يح ىلع الفالح، لوى عنقه يمينا و

ر.  ولم يستدي
 صحيح دون قوهل: )ولم يستدر(. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، -صَّل اهلل عليه وسلم-نازاًل يف األبطح يف أىلع مكة، فخرج بالل بفضل وَُضوءي انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
 وجَعَل انلاس يتَبكون به، َوأذَّن بالل.

أتتبع فم بالل، وهو يلتفت يميناً وشماال عند قوهل "يح ىلع الفالح"؛ ليسمع انلاس، حيث إن قال أبو جحيفة: فجعلت 
 الصيغتني حث ىلع امليجء إىل الصالة.

 رمح قصرية؛ تلكون سرتة هل يف صالته، فصَّل الظهر ركعتني. -صَّل اهلل عليه وسلم-ثم ُركيزت لرسول اهلل 
 رجع إىل املدينة، لكونه مسافراً.ثم لم يزل يصَّل الرباعية ركعتني حىت 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < األذان واإلقامةاتلصنيف: 

وايئ  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-أبو ُجحيفة وَْهُب بن عبد اهلل السُّ
 رواه أبو داود والرتمذي وأمحد. اتلخريج:

 املرام.بلوغ  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 نازل يف األبطح بمكة. -صَّّل اهلل عليه وسلّم-رأيت بالاًل يؤذن : اكن ذلك يف حجة الوداع، وانليب  •
 ويتبع فاه هاهنا، وهاهنا : أي: أتابع ببرصي فمه يميناً وشمااًل؛ ألنه اكن يتتبع بفيه انلاحيتني. •
ْنُملَُة.وإصبعاه يف أذنيه : مثىن إصبع، واملراد هنا:  •

َ
 األ

عن ولم يستدر : يقال: دار اليشء يدور دوراً ودوراناً: حتول واعد ىلع ما اكن عليه، فاملراد بها: لم يدر جبملة بدنه، فاالستدارة ُتتلف  •
 االتلفات.

َمااًل. • ينًا وَشي ْي يَمي
َ
 هاهنا وهاهنا : )ها هنا وههنا( أ

 أراه : أي أظنه. •
َدم : مجع أديم أي جدل. •

َ
 من أ

 بالعزنة : عصا أقرص من الرمح هلا سنان وقيل يه احلربة القصرية. •
 فركزها : أي غرزها. •
 بابلطحاء : يعين بطحاء مكة وهو موضع خارج مكة وهو اذلي يقال هل األبطح. •
 حلة محراء : إزار ورداء. •

 فوائد احلديث:
 مرشوعية االتلفات يف احليعلتني يميناً وشمااًل. .1
 لك اجلملة )يح ىلع..( ال يف بعضها، وأما ما يفعله بعض املؤذنني من أنه يقول: )يحَّ ىلع( ثم يلتفت، فهذا خالف ظاهر احلديث أنه يلتفت يف .2

 السنة.
ْكرٌ  .3 . اثلانية: لالتلفات فائدتان: األوىل: أنه أرفع للصوت وأبلغ يف اإلعالم، ال سيما يف احليعلتني؛ ألنهما خطاب ونداء، وغريهما من األلفاظ ذي

 مة للمؤذن، يلعرف من يراه ىلع ُبْعٍد أو من اكن به صمم أنه يؤذن.أنه عال

الفالح، لوى عنقه يمينا وشماال، ولم رأيت بالال خرج إىل األبطح فأذن فلما بلغ يح ىلع الصالة، يح ىلع 
 يستدر
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 مرشوعية وضع اإلصبعني يف األذنني لقوهل: )وإصبعاه يف أذنيه( ألنه أمجع للصوت، وألنه عالمة ىلع املؤذن. .4
 مرشوعية األذان، وأنه من شعائر ادلين الظاهرة. .5
 استحباب استقبال القبلة يف األذان. .6

 جع:املصادر واملرا
خراجه: تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن بإ 

 م.2006ه/1427، 1عبد السالم السليمان، ط 
الشيخ عبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رشحه 

 ه.1423اخلامسة 
 ه، دار ابن اجلوزي، الرياض.1427، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

 .بريوت –سنن الرتمذي أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم 
اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين، املحقق: شعيب األرنؤوط  

 م. 2001 - ـه1421: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،عبد املحسن الرتيك، انلارش
ْستاين، املحقق: شَعيب األرنؤوط  جي ل قره بليل، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل،  -سنن أيب داود، املؤلف: أبو داود سليمان السِّ د اكمي حمَمَّ

 م. 2009 - ـه 1430
 .ه1405 - اثلانية بريوت، –حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم  إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل،

 م. 2002 - ـه 1423صحيح أيب داود، املؤلف:  حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، الطبعة: األوىل، 
 بريوت. -يم املباركفوري، دار الكتب العلمية حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن بن عبد الرح

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 ه. 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 (10618) الرقم املوحد:
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 يصيلِّ مرتبًِّعا. -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت: رأيت رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ن  ذ ايلُمىن، وجيلس ىلع مقعدته، وقد فعل الرتبُّع: أن جيعل باطي ن اليرُسى حتت الَفخي ذ اليرُسى، وباطي َقَدمه ايلُمىن حتت الَفخي
ه، وانفكت قدمه. -صَّل اهلل عليه وسلم-انليب   هذا ملا َسقط من فرسي

بِّعا استحبابا، وهذا يف حال قعوده ا لُمقابل للقيام، أما يف حال فإذا عجز املصيلِّ يف صالة الفريضة عن القيام صَّل جالسا ُمرَتَ
اَك يف التشهد اثلاين.  جلوسه بني السجدتني وقعوده يف التشهدين، فيستحب أن جيلس مفرتشا يف التشهد األول وُمتََوريّ

ولك هذه الصفات من باب االستحباب واألفضلية، فلو خالف وجلس ىلع غري اهليئات املتقدمة أجزأه؛ ألن املطلوب هو: 
 هذه اهليئات َقْدر زائد ىلع الواجب.اجللوس للتشهد و

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة أهل األعذاراتلصنيف: 

 قواعد فقهية: ال واجب مع العجز. -فقه: صالة اتلطوع موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -اهلل عنهماريض -اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه النسايئ. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ُبع: هو أن جيلس قابيًضا َساقيه، خمالًفا بني قَدميه، جاعاًل َساقيه إحداهما فوق األخرى، ويكون الَقَدم ايلُمىن • َ ه مرتبًِّعا : الرتَّ  يف َمْقبَض فَْخذي
ه ايلُمىن.اليرُسى، والَقَدم   اليرُسى يف َمْقبَض َفْخذي

 فوائد احلديث:
 استحباب جلوس الَعاجز عن القيام ُمرتبِّعا. -1 .1
يعة اإلسالمية، فإن من َعَجز عن القيام صَّلَّ جالسا وال يُكلف اهلل نفسا إال وسعها . -2 .2  يرُْس وسهولة الرشَّ
 يُصيب البرَش من اإلْعيَاء والَعجز واملرض.برََش يُصيبه ما  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -3 .3

 املصادر واملراجع:
 ه 1421السنن الكَبى، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  

  م 2006 - ـه 1427 األوىل: الطبعة الرياض –نرش واتلوزيع أصل صفة صالة انليب تأيلف : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مكتبة املعارف لل
 سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش َسة، توضيح األحاكم مي  - ـه 1423: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي
 م 2003

 م 2006 _ه  1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
 (10929) الرقم املوحد:

 يصيل مرتبًعا -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت رسول اهلل 
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ري  احلديث: خي ، ويف َصدره  -صَّل اهلل عليه وسلم-رأيت رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن الشِّ يَُصيلِّ
يٌز  زي

َ
ََح من ابُلاَكءي أ يزي الرَّ زي

َ
 «.-صَّل اهلل عليه وسلم-َكأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ري  خي ََح؛  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنه رأى انليب  -ريض اهلل عنه-خيَب عبد اهلل بن الشِّ ، ويُسمع هل صوت يُشبه صوت الرَّ يصيلِّ
ََح عندما يُطحن بها يصدر هلا َصوت  يف  -صَّل اهلل عليه وسلم-بكاءه  -ريض اهلل عنه-َحرَْحَرتيها، فشبَّه الصحايب ألن الرَّ

ََح، وهذا هو حاهل  ر،  -صَّل اهلل عليه وسلم-الصالة بصوت الرَّ م من َذنْبيه وما تَأخَّ مع ربِّه، وهو اذلي قد َغَفَر اهلُل هل ما تقدَّ
 ؛ ليَكمال َمعرفته بربِّه.-تعاىل-من اهلل  ولكنَّه مع هذا هو أخىَش انلَّاسي وأْتَقاُهم، وأخوُفُهم

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوعاتلصنيف: 

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < بكاؤه صَّل اهلل عليه وسلم
ري عبد اهلل بن  راوي احلديث: خي  -ريض اهلل عنه-الشِّ

 رواه أبو داود والنسايئ وأمحد. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
يٌز : َصوت. • زي

َ
 أ
َح: َصوت َحرَْحَرتيها. • يز الرَّ ََح : يعين: الطاحون. أزي  الرَّ

 فوائد احلديث:
هذا ال يؤثر ىلع صحة الصالة، برشط أن َيْغليبه، وإال فليحرص ىلع َكْظم صوته ما ، وأن -عزَّ وجل-جواز ابلُّاكء يف الصالة من َخشية اهلل  .1

 أمكن.
ََح، لكن شبهه به  -صَّل اهلل عليه وسلم-جواز تَشبيه األىلع باألْدََن، إذا قصد بذلك اتلَّقريب، وجه ذلك: بُكاء انليب  .2 يز الرَّ زي

َ
أىلع من أ

: )إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر يلَّلة ابلدر(، وكذلك يف حديث الَويح -عليه وسلم صَّل اهلل-للتَّقريب، ونظري ذلك: قول انليب 
 )كأنه َسلسلة ىلع َصفوان(.فهذه األمثلة اتلَّقريبية ال تستلزم بأي حال من األحوال اتلماثل بني الُمشبه والُمشبه به، فلك هل ُحكمه.

الة، واالنْطراحي فيها بني .3  .-تعاىل- يَدي اهلل استحبَاُب اخلشوع يف الصَّ

صىل اهلل عليه -يصيل، ويف صدره أزيز كأزيز الرىح من ابلاكء  -صىل اهلل عليه وسلم-رأيت رسول اهلل 
 -وسلم
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 املصادر واملراجع:
 سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت 

إرشاف: عبد اهلل بن عبد مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت 
 م.2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

نية املجتىب من السنن )السنن الصغرى(، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلا
 م.1986ه، 1406

 م.1985اخلطيب اتلَبيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة  مشاكة املصابيح، ويل ادلين حممد
َسة  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي  م.2003ه، 1423توضيح األحاكم مي

غ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلو
 م.2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

إلسالمية، فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة ا
 ه.1427الطبعة: األوىل 

لسلفية، بنارس مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، اجلامعة ا
 ه.1404اهلند، الطبعة: اثلاثلة 

هذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته، حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي، دار عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: ت
 ه.1415الكتب العلمية، بريوت، الطبعة اثلانية، 

: األوىل بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة
 م.2014ه، 1435

 (10653) الرقم املوحد:
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أعاله، ، قال: لو اكن ادلين بالرأي لاكن أسفل اخلُفِّ أوىل باملسح من -ريض اهلل عنه-عن عبد خري، عن يلع  احلديث:
 «.رأيت رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم يمسح ىلع َظاهر ُخَفيْهي »وقد 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أنه لو اكن ادلين يؤخذ بالعقل دون انلقل، لاكن أسفل اخلف أوىل باملسح من أعاله؛ ألن أسفل   -ريض اهلل عنه-خيَب يلع 
واألوساخ، فهو أوىل باملسح من ناحية العقل ولكن الرشع جاء خبالف ذلك، فلزم العمل اخلف يبارش األرض والقاذورات 

، وما فعله انليب  صَّل اهلل عليه -به وترك الرأي املخالف للنصوص، وأنه قد رأى انليب صَّل اهلل عليه وسلم يمسح أىلع اخلفِّ
بِّب يف محله للنجاسة، فجعل املسح أعاله لزييل ما موافق للعقل من جهة أخرى؛ ألنه إذا مسح أسفل اخلف باملاء تس -وسلم

علق به من غبار؛ ألنَّ ظاهر اخلف هو اذلي يَُرى، فاكن مسحه أوىل، ولك األحاكم الرشعية ال ُتالف العقول السليمة، لكنها 
 يف بعض األحيان قد ُتىف ىلع بعض أصحاب العقول.

___________________________ 
 < فقه العبادات < الطهارة < املسح ىلع اخلفني وحنوهما الفقه وأصوهلاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  راوي احلديث:
 رواه أبو داود. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ين ليس بالعقل، بل يثبت بديلل الرشع. •  الرأي : املراد به الَعقل وانلظر، ولكن ادلِّ
 احلديث:فوائد 

 بيان موضع املسح من اخلف وحنوه وأنه أىلع اخلف. .1
 وجوُب كون املسح ىلع أىلع اخلف، أما أسفله فال جيزئ مسحه. .2
ين مبناه ىلع انلَّْقلي عن اهلل تعاىل، أو عن رسوهل  .3 ، وليس الرأي هو -صَّل اهلل عليه وسلم-ال يرشع مسح أسفل اخلف أو جوانبه؛ ألن ادلِّ

 الُمْحَكَم فيه، فالواجُب االتباُع، ال االبتداع.
ا أصابته انلجاسة،  .4 ْهن هو أنَّ األوىل باملسح هو أسفل اخلف، ال أعاله؛ ألنَّ األسفل هو اذلي يبارش األرض، وربمَّ فاكن أوىل اذلي يتبادر لذلِّ

 باإلزالة، ولكن الواجب تقديُم انلَّقل الصحيحي ىلع الرأي.
موافق للعقل من جهة أخرى؛ ألنه إذا مسح أسفل اخلف باملاء تسبِّب يف محله للنجاسة، فجعل املسح  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن ما فعله انليب  .5

نها أعاله لزييل ما علق به من غبار؛ ألنَّ ظاهر اخلف هو اذلي يَُرى، فاكن مسحه أوىل، ولك األحاكم الرشعية ال ُتالف العقول السليمة، لك
 د ُتىف ىلع بعض أصحاب العقول.يف بعض األحيان ق

 املصادر واملراجع:
ْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.     جي  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ

 ه.1422عة: األوىل، مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطب
 م.1985 مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل اتلَبيزي، حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة،

 م. 2006 - ـه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي   - ـه 1423َسة، توضيح األحاكم مي

 م. 2003
 طبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث ال

 رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية.
 (8390) الرقم املوحد:

 رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يمسح ىلع ظاهر خفيه
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ْيَتَُه، فقيل هل:  -ريض اهلل عنه-عن حسان بن بالل قال: رأيت عمار بن يارس احلديث: أو قال: فقلت -توضأ فَخلََّل حلي
ْيَتَك؟ قال:  -هل: ُُتَلُِّل حلي

َ
ْيََته -صَّل اهلل عليه وسلم-رأيت رسول اهلل وما يمنُعين؟ ولقد »أ  «.خُيَلُِّل حلي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

خيَب حسان بن بالل أنه رأى عمار بن يارس خيلل حليته يف الوضوء، فسأهل عن ُتليل اللحية يف الوضوء، كأنه تعجب من هذه 
 الصفة اليت لم يكن يعلمها من قبل إال عندما رأى عمار بن يارس يفعل ذلك.   

 يفعل ذلك. -صَّل اهلل عليه وسلم-ل اهلل بأنه ليس هناك ما يمنع من ُتليلها، وقد رأيت رسو -ريض اهلل عنه-فأجابه عمار 
 وُتليل اللحية هل صفتان:

ا من ماء، وجيعله حتتها وَيْعُرُكها حىت تتخلل به.  األوىل: أن يأخذ َكفَّ
ا من ماء، وخيللها بأصابعه اكلُمْشط.  اثلانية: أن يأخذ َكفَّ

___________________________ 
 الطهارة < الوضوء < سنن وآداب الوضوء الفقه وأصوهل < فقه العبادات <اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-عمار بن يارس  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي وابن ماجه. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

الل اليشء وهو وسطه.اتلَّْخلييل : تفريق َشْعر اللِّْحيَة، وأصابع ايلدين والرجلني، يف الوضوء، وأصله من إدخال  •  اليشء يف خي
• . قَني  اللِّْحيَة : شعر العارَضنْي واذلَّ

 فوائد احلديث:
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-ىلع متابعة سنة انليب  -ريض اهلل-حرص عمار بن يارس  .1
صل إىل البرشة، وهذا إذا اكنت مرشوعية ُتليل اللحية يف الوضوء، وهو تفريقها وإسالة املاء فيما بينها؛ يلدخل ماء الوضوء خالل الشعر، وي .2

 اللحية كثيفة حبيث ال تُرى ظاهر البرشة اليت حتتها، أما إن اكنت خفيفة تُرى ظاهر البرشة فالواجب غسلها وما حتتها.
 املصادر واملراجع:

وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق،  
 م.1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية: 

 سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب.
دلين أبو السعادات املبارك بن األثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى، حممود حممد الطنايح، نرش: املكتبة العلمية، انلهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد ا

 م. 1979ه، 1399بريوت، الطبعة: 
 ه.1428، 1422الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع، حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

حاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األ
 م.2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

َسة،   م. 2003ه، 1423توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلامي
من إنتاج مركز نور  -املجاين-صحيح وضعيف سنن الرتمذي، حممد نارص ادلين األبلاين، مصدر الكتاب: برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية 

 اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية.
 (8379) الرقم املوحد:

أختلل حليتك؟ قال: وما يمنعين؟  -هل:أو قال: فقلت -رأيت عمار بن يارس توضأ فخلل حليته، فقيل هل: 
 خيلل حليته -صىل اهلل عليه وسلم-ولقد رأيت رسول اهلل 
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رباط يوم ويللة خري من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن سلمان الفاريس  احلديث:
َن الَفتَّانَ عليه عمله  مي

َ
ْجريَي عليه رزقه، وأ

ُ
 «.اذلي اكن يعمل، وأ

 صحيح درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

حراسة يوم ويللة يف سبيل اهلل حلماية املسلمني خري من صيام شهر وقيام يلله، وإذا مات املجاهد بيق أجر عمله مستمراً ال 
اجلنة، وحتصل هل كرامة بأن ال يأتيه امللاكن ليسأاله، وذلك ألنه مات ينقطع، و كذلك يرزق من اجلنة ؛ألنه يح عند ربه يف 

، مع العلم أن الرباط من اجلهاد يف سبيل اهلل، ألنه مالزمة أماكن احلدود حلماية املسلمني من -تعاىل-مرابطاً يف سبيل اهلل 
 الكفار.

___________________________ 
 العبادات < اجلهاد < فضل اجلهادالفقه وأصوهل < فقه اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-سلمان الفاريس  راوي احلديث:
 رواه مسلم اتلخريج:

 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 رباط : الرباط مالزمة املاكن اذلي بني املسلمني والكفار حلراسة املسلمني منهم. •
 يعمله حال جهاده ويبىق مستمرا.جرى عليه عمله : أي بيق أجر ما اكن  •
 أجري عليه رزقه : أي يرزق من اجلنة. •
من مات أمن الفتان : أي فتنة القَب، واملعىن: أن انلاس إذا ماتوا ودفنوا أتاهم ملاكن يسأالن لك من مات عن ربه ودينه ونبيه وينتهرانه إال  •

 جماهداً يف سبيل اهلل فإنه ال يأتيه امللاكن يسأالنه.
 فوائد احلديث:

 .-تعاىل-فضيلة الرباط واجلهاد يف سبيل اهلل  .1
 ثواب عمل املرابط ال ينقطع بل يستمر، وكذلك رزقه يأتيه من اجلنة. .2
 إكرام اهلل للمرابط بأن ال يسأل يف قَبه عن ربه ودينه ونبيه، وال يأتيه امللاكن من أجل ذلك. .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1428املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل، رياض الصاحلني من الكم سيد  - 
 بريوت.-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب -
 ه.1418بعة األوىل الط -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلين وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل،-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1426صاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح رياض ال -

 (2752) الرقم املوحد:

رباط يوم ويللة خري من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله اذلي اكن يَعمل، وأجري عليه 
 رزقه، وأمن الفتان
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، فقاَل هلا مرسوٌق: رجالني من أصحابي -ريض اهلل عنها-ومرسوق ىلع اعئشة عن أيب عطية، قال: دخلت أنا  احلديث:
ر املغرب َواإلْفَطاَر؟  -صَّل اهلل عليه وسلم-حممٍد  ُل الَمْغريَب َواإلْفَطاَر، َواآلخر يؤخِّ ؛ أَحُدُهَما ُيَعجِّ َُهَما ال يَألُو َعني اخلرَْيي الكي

ُل الَمْغريَب َواإل  فقالْت: َهكذا اكَن رسوُل اهللي يَْصنَُع. -يعين: ابن مسعود-ْفَطار؟ قاَل: عبُد اهللي َفَقالَْت: َمْن ُيَعجِّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 -صَّل اهلل عليه وسلم-عن رجلني من أصحاب رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-سأل أبو عطية ومرسوق أم املؤمنني اعئشة 
أحدهما: يؤخر الفطر ويؤخر صالة املغرب، واثلاين: يعجل الفطر ويعجل صالة املغرب، أيهما أصوب؟ فقالت اعئشة: من 

يفعل، يعين: يعجل  -صَّل اهلل عليه وسلم-، فقالت: هكذا اكن انليب -نهريض اهلل ع-هذا؟ أي: اذلي يعجل؟ قالوا: ابن مسعود 
 .اإلفطار تقديم األفضل أن ىلع تدل -وسلم عليه اهلل صَّل–الفطر ويعجل صالة املغرب، فهذه سنة فعلية منه 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < سنن الصياماتلصنيف: 

 فضائل الصحابة. -الشمائل -كتاب العلمموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

• . ُ يف اخلرَْيي  ال يألو : اَل ُيَقرصِّ
 فوائد احلديث:

 تعجيل صالة املغرب والفطور، إذا حتقق غروب الشمس.استحباب  .1
 حرص الصحابة ىلع اخلري، وتسابقهم يف أعمال الَب واتلقوى. .2
 وحتريه ملوافقة السنة. -ريض اهلل عنه-منقبة لعبد اهلل بن مسعود  .3
 اخلري املعتَب رشاعً هو موافقة السنة. .4
 .-ريض اهلل عنهم-قد ُتىف السنة ىلع آحاد الصحابة  .5
 استحباب سؤال أهل العلم عند االختالف. .6
 وهذا ظاهر يف قول اتلابيع: الكهما ال يألو عن اخلري. -ريض اهلل عنهم-من اآلداب توقري الصحابة  .7

 املصادر واملراجع:
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  
 م.2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل،  -ماهر الفحل، دار ابن كثري رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق:  
 صحيح مسلم، ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط 
 ه.1423تطريز رياض الصاحلني، لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي، حتقيق: عبد العزيز آل محد، دار العاصمة، الطبعة األوىل،  
 ه.1430الطبعة األوىل،  -إشبيليا كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز  

 (6013) الرقم املوحد:

 الكهما ال يألو عن اخلري -حممد صىل اهلل عليه وسلم-رجالن من أصحاب 



 

21 
 

رحم اهلل امرأ صَّل »: -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عمر  احلديث:
 «.قبل العرص أربًعا

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 يبني احلديث الرشيف فضيلة من يصيل أربع ركعات قبل العرص؛ تنفاًل، وذلك بأن داع هل بالرمحة.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < فضل صالة اتلطوعاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  احلديث:راوي 

 رواه أبو داود والرتمذي وأمحد. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 فوائد احلديث:
 .-تعاىل-الرتغيب يف صالة أربع ركعات تطواًع قبل صالة العرص، وأنَّ هذه الصالة من أسباب حصول رمحة اهلل  .1
 العرص ليست من الرواتب، وإنما يه من السنن انلوافل، اليت ليس هلا مرتبة الرواتب يف الفضل واملحافظة.هذه الركعات األربع قبل  .2

 املصادر واملراجع:
 سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. 

شيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل ال
 م.2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

 سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
اديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األح
 م.2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

َسة  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي  م.2003ه، 1423توضيح األحاكم مي
 ه.1432ه، 1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

 (11252) الرقم املوحد:

 رحم اهلل امرأ صىل قبل العرص أربًعا
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َص للمَسافر  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب بكرة نُفيع بن احلارث اثلقيف  احلديث: أنه رَخَّ
ن يَمَسَح عليهما.

َ
يه: أ ر فَلَبيَس ُخفَّ يم يوما ويللة، إذا تَطهَّ ، وللُمقي هنَّ  ثالثَة أيَّام ويَلَايلي

 حسن. احلديث:درجة 
 املعىن اإلمجايل:

ص للمسافر( أي: يف املسح ىلع اخلفني )ثالثَة أيَّام -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-جاء عن أيب بكرة  : )رخَّ
يم يوما ويللة( ففيه ديلل ىلع توقيت املسح بثالثة أيام للمسافر، ويوم ويللة للمقيم، وقد ورد يف اتلوقيت  ، وللُمقي هنَّ ويَلَايلي

 رث من عرشة من الصحابة. بذلك أحاديث عن أك
 وإنما زاد يف املدة للمسافر؛ ألنه أحق بالرخصة من املقيم؛ ملشقة السفر، وتبدأ مدة املسح من املسح بعد احلدث.

وقوهل: )إذا تطهر فلبس خفيه( أي: لك من املسافر واملقيم إذا تطهر من احلدث األصغر، واخلف نعل من أدم يغطي الكعبني، 
رجل من أي يشء اكن من الشعر، أو الصوف أو الكرباس، أو اجلدل خثيناً أو رقيقاً إىل ما فوق الكعب يتخذ واجلورب لفافة ال

 للَبد.
ومعىن هذه اجلملة من احلديث: أن لبس خفيه حصل بعد تمام الطهارة، فيشرتط أن يلبس اخلفني ىلع طهارة، ولو اكن هناك 

 فاصل بني تطهره ولبس خفيه.
رة فله: )أن يمسح عليهما( واملسح إمرار ايلد املبتلة بالعضو؛ فوق اخلف دون داخله وأسفله ىلع ما فمن حتققت هل الطها

 ورد.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < املسح ىلع اخلفني وحنوهمااتلصنيف: 
 -نهريض اهلل ع-أبو بكرة ُنَفيع بن احلارث اثلقيف  راوي احلديث:

 رواه ابن ماجه وادلارقطين. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 رّخص : الرخصة: التسهيل يف األمور واتليسري. •
 إذا تطهر : املراد: الطهارة من احلدثني. •

 فوائد احلديث:
ص" ديلل ىلع أن املسح ىلع اخلفني رخصة ال عزيمة، والرخصة ليست  .1  بواجبة، فيكون املسح ىلع اخلفني ليس بواجب.قوهل : "رخَّ
 مدة مسح املسافر ثالثة أيام ويلايلهن، ومسح املقيم يوم ويللة. .2
 أن يكون املسح بعد طهارة اكملة، ولبس اخلفني بعدها. .3
الوقت، خبالف املقيم فهو يف راحة من هذا الفرق بني املسافر واملقيم: هو أن املسافر يف مظنة احلاجة إىل طول املدة ملشقة السفر والَبد وتوفري  .4

 لكه.
 .-تعاىل-املرخص مبلغ عن اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-، وتسهيل ىلع خلقه، وانليب -تعاىل-املسح ىلع اخلفني وحنوهما رخصة من اهلل  .5
 لكما اشتدت احلاجة حصلت الرخصة واتليسري، وهذه يه قاعدة اإلسالم الكَبى يف أحاكمه الرشيدة. .6

 ويلايلهن، وللمقيم يوًما ويللةً للمسافر ثالثة أيام  -صىل اهلل عليه وسلم-رخص انليب 
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 صادر واملراجع:امل
 ه. 1390صحيح ابن خزيمة، حممد بن إسحاق بن خزيمة انليسابوري، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة:  

ه، 1414صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: اثلانية 
 م.1993
ه، 1424ادلارقطين،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين، حتقيق: شعيب االرنؤوط وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل، سنن 
 م.2004

مان، الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السلي
 م.2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

َسة  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي  م.2003ه، 1423توضيح األحاكم مي
 ه.1432ه، 1428وىل منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األ

 م.1985مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 
 (10659) الرقم املوحد:
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َص رسول اهلل »عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال:  احلديث: ْوَطاٍس، يف الُمتَْعة ثالثا،  -صَّل اهلل عليه وسلم-رَخَّ
َ
اَعَم أ

 «.ثم َنََه عنها
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

األرسة، وذلا اكن لك قصد أو رشط خيالف هذه احلكمة من انلاكح َسن الشارع انلاكح لقصد االجتماع وادلوام واأللفة وبناء 
باطال، ومن هنا حرم نكاح املتعة، وهو أن يزتوج الرجل املرأة إىل أجل، وقد وقع الرتخيص فيه سنة غزوة أوطاس، وذلك يف 

مه انليب  حتريًما مؤبًدا؛  -هلل عليه وسلمصَّل ا-شوال من اعم ثمانية من اهلجرة مدة ثالثة أيام فقط؛  دلايع الرضورة، ثم حرَّ
 ملا فيه من املفاسد، من اختالط يف األنساب؛ واستئجار للفروج، وجمافاة لذلوق السليم والطبيعة املستقيمة.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < األنكحة املحرمةاتلصنيف: 

ْكَوعي َسلََمَة بْني  راوي احلديث:
َ
 -ريض اهلل عنه-األ

 رواه مسلم. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 رخص : أباح. •
ْوَطاس : أي سنة غزوة أوطاس، وهو واد يف ديار هوازن من أودية الطائف، قرب حنني، وقد وقعت يف السنة اليت فتحت فيها مكة. •

َ
 اعم أ

 معلوم، ويرتفع انلاكح بانقضاء الزمن املؤقت.املتعة : انلاكح املؤقت بأمد  •
 ثالثًا : ثالثة أيام. •

 فوائد احلديث:
 حتريم املتعة اعم أوطاس، وذلك يف شوال من اعم ثمانية من اهلجرة، بعد إباحتها مدة يسرية. .1
 حرمت حتريًما مؤبًدا إىل يوم القيامة.يفيد احلديث أنه قد حصل يف املتعة ترخيص مدة ثالثة أيام فقط اعم أوطاس، وأنَّها بعد هذا الرتخيص  .2
مت حتريًما مؤبًدا، وانعقد إمجاع املسلمني ىلع حتريمها حتريًما مؤبًدا مطلًقا .3 ، وال عَبة أن هذه الرُخصة يف املتعة اكنت ألجل الرضورة، ثم حرِّ

 بمخالفة الروافض ذللك.
م الشارع احلكيم هذا انلاكح، ملا فيه من املفاسد الكثرية، م .4 نها: اختالط األنساب، واستجارة الفروج بغري نكاح صحيح، وجمافاته لذلوق حرَّ

 السليم والطبيعة املستقيمة، وألنه وسيلة وذريعة إىل الزنا.
 املصادر واملراجع:

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق  
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة اخلامي   - ـه1423َسة، توضيح األحاكم مي

 م.2003
 م.2006 -ه 1427األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة األوىل، تسهيل اإلملام بفقه 

 سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
م إرساء بنت عرفة، ط فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،

ُ
، املكتبة 1ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، مرص، 
 ه.1431 - ـه1427منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

، مكتبة الصحابة، 10عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح  
 ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 (58075) الرقم املوحد:

 املتعة ثالثا، ثم نىه عنهااعم أوطاس، يف  -صىل اهلل عليه وسلم-رخص رسول اهلل 
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نني  -صَّل اهلل عليه وسلم-رَدَّ انليب »عن ابن عباس قال:  احلديث: ّت سي بييع َبْعَد سي ابنته زينب ىلع أيب العاص بن الرَّ
ث نكاًحا  «.بانلاكح األول، ولم حُيْدي

 صحيح دون ذكر السنني. احلديث:درجة 
 املعىن اإلمجايل:

، واكنت زوجة أليب العاص بن -ريض اهلل عنهنَّ -وريض اهلل عنها يه أكَب بناته  -صَّل اهلل عليه وسلم-زينب بنت رسول اهلل 
إيله بعد  -عليه وسلمصَّل اهلل -الربيع، فأسلمت، وهاجرت قبل إسالم زوجها وهجرته، فلما أسلم وهاجر ردَّها رسول اهلل 

، ولم يعقد هلما عقًدا جديًدا، وقد استدل بعض أهل العلم بهذا احلديث ىلع أن الزوج الاكفر -ىلع هذه الرواية-ست سنني 
إذا لم يسلم يف عدة امرأته وانتهت العدة فإن انلاكح ال ينفسخ، وإنما يبىق اخليار للمرأة بعد ذلك، إن شاءت رجعت إيله، وإن 

جت غريه، ومجهور الفقهاء ىلع أن انلاكح ينفسخ يف هذه الصورة، واستدلوا بأحاديث أخرى، وقالوا: إن زينب ملا شاءت تزو
إذ لم يكن قد نزل حتريم نكاح املسلمة ىلع الاكفر،  -صَّل اهلل عليه وسلم-أسلمت وبيق زوجها ىلع الكفر لم يفرق بينهما 

أن تعتد،  -صَّل اهلل عليه وسلم-[ اآلية، أمر انليب 10حيلون هلن{ ]املمتحنة:  : }ال هن حل هلم وال هم-تعاىل-فلما نزل قوهل 
بانلاكح األول، فيندفع اإلشاكل املوجود يف  -صَّل اهلل عليه وسلم-فوصل أبو العاص مسلًما قبل انقضاء العدة، فقررها انليب 

 احلديث.
 وفتوى اللجنة ادلائمة ىلع مذهب مجهور العلماء، ونص الفتوى:

صَّل اهلل عليه -إذا أسلم الزوجان الاكفران معا فهما ىلع زواجهما؛ ألن الكفار اكنوا يسلمون هم وزوجاتهم ىلع عهد انليب  -)أ
وإن أسلم أحدهما فقط فرق بينهما، وانتظر فإن أسلم اآلخر يف العدة فهما ىلع زواجهما،  -فيقرهم ىلع زواجهم. ب -وسلم

نَاٍت َفاَل -تعاىل-خر فقد انتهت عصمة الزواج بينهما؛ لقول اهلل وإن انتهت العدة قبل أن يسلم اآل : }فَإيْن َعليْمُتُموُهنَّ ُمْؤمي
َصمي ا ُكوا بيعي { إىل قوهل: }َواَل ُتْمسي لُّوَن لَُهنَّ لٌّ لَُهْم َواَل ُهْم حَيي اري اَل ُهنَّ حي ُعوُهنَّ إيىَل الُْكفَّ {(.تَرْجي  لَْكَوافيري

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < نكاح الكفاراتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

انتظرته ولم تزتوج  فإنها حتل هل بعد إسالمه استصحاباً للعقد األول قبل ابلعثة وال حتتاج أن املرأة إذا أسلمت قبل زوجها اذلي دخل بها  ثم  .1
 إىل عقد جديد.

قت اهلجرة بينهما أو لم تفرق، فإنَّه ال يعرف أنَّ رسول اهلل  .2 صَّل اهلل عليه -أنَّ أحد الزوجني إذا أسلم قبل اآلخر لم ينفسخ انلاكح بإسالمه، فرَّ
د  -وسلم  نكاح زوجني سبق أحدهما اآلخر بإسالمه قط.جدَّ

ابنته زينب ىلع أيب العاص بن الربيع بعد ست سنني بانلاكح األول، ولم  -عليه وسلمصىل اهلل -رد انليب 
 حيدث نكاًحا
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 املصادر واملراجع:
ْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا  -  جي  بريوت. -سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السِّ
ايق وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابل -

 .م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 
فيصل عيىس ابلايب  -سنن ابن ماجه: ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية  -

 احلليب.
اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:  -اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط مسند  -

 م. 2001 - ـه 1421األوىل، 
 .1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة دار ابن  اجلوزي، الطبعة األوىل  -
َسة،  توضيح -  م. 2003 - ـه 1423األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة: اخلامي
 ه 1427مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام: تأيلف الشيخ صالح الفوزان -
وىل ي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم، الطبعة األفتح ذ -

1427. 
 م. 2002 - ـه 1423 األوىل،: الطبعة، الكويت واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة، األبلاين ادلين نارص حممد الرمحن عبد أبو، األم –صحيح أيب داود   -

 (58084) الرقم املوحد:
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ىلع عثمان بن مظعون  -عليه وسلمصَّل اهلل -قال: رد رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن سعد بن أيب وقاص  احلديث:
 اتلَّبَتَُّل، ولو أذن هل الخَتَصيْنَا.

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

: أن عثمان بن مظعون من شدة رغبته يف اإلقبال ىلع العبادة، أراد أن يتفرغ هلا -ريض اهلل عنه-روى سعد بن أيب وقاص 
 ويهجر مالَذ احلياة.

فلم يأذن هل، ألن ترك مالّذ احلياة  -تعاىل-يف أن ينقطع عن النساء ويقبل ىلع طاعة اهلل  -اهلل عليه وسلمصَّل -فاستأذن انليب 
 واالنقطاع للعبادة، من الُغلو يف ادلين والرهبانية املذمومة.

 -َّل اهلل عليه وسلمص-وإنما ادلين الصحيح هو القيام بما هلل من العبادة مع إعطاء انلفس حظها من الطيبات، وذلا فإن انليب 
 لو أذن لعثمان، التبعه كثري من الُمجّدين يف العبادة.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكحاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-سعد بن أيب وقَّاص  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 اتلبتل : أصل اتلبتل القطع واإلبانة، واملراد هنا االنقطاع عن النساء للعبادة. •
 ولو أذن هل : يف ترك انلاكح واتلخيل للعبادة. •
الختصينا : االختصاء قطع اخلصيتني، وهما األنثيان، واملراد بلالغنا يف اتلبتل حىت يفِض بنا األمر إىل االختصاء وليس املراد حقيقة  •
صَّل اهلل عليه -الختصاء؛ ألنه حرام، وقيل: بل هو ىلع ظاهره واكن ذلك قبل انلَه عن االختصاء ويؤيده استئذان مجاعة من الصحابة انليب ا

 يف ذلك. -وسلم
 فوائد احلديث:

ردهم عليه فينقطع النسل انليه عن االختصاء، واحلكمة يف املنع إرادة تكثري النسل ليستمر جهاد الكفار، وإال لو أذن يف ذلك ألوشك توا .1
 فيقل املسلمون بانقطاعه ويكرث الكفار، وذلك خالف املقصود من ابلعثة املحمدية.

 انليه عن اخلصاء نيه حتريم يف بين آدم بال خالف. .2
 انليه عن اتلبتل اذلي هو التشديد ىلع انلفس بتجنب انلاكح. .3
ه، وترك اتلنطع، وتعايط األمور الشاقة ىلع انلفس، والتسهيل يف األمر، وترك عدم اإليقدام ىلع ما حتدثه انلفوس من غري سؤال العلماء عن .4

 ىلع عبده. -تعاىل-املشقة وعدم املنع من املالذ خصوًصا إذا قصد بها تذكر نعم اهلل 
 املصادر واملراجع:

 ه.1422ار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، د - 
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل،  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب  -
 ه.1392الطبعة اثلانية،  -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم، للشيخ إسماعيل األنصاري  -
الشارقة، الطبعة العارشة،  -مكتبة الصحابة-حتقيق حممد صبيح حسن حالق  -عبد اهلل البسام-عالم رشح عمدة األحاكم تيسري ال -

 ه. 1426
 م.1992 - ـه1412خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة اثلانية،  -

املحقق: عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم، البن امللقن، 
 م.1997 - ـه1417الطبعة األوىل، 

 (6044) الرقم املوحد:

 ىلع عثمان بن مظعون اتلبتل، ولو أذن هل الختصينا -صىل اهلل عليه وسلم-رد رسول اهلل 
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قال: "ُرفيَع الَْقلَُم عن ثالثة: عن انلائم حىت  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن يلع  احلديث:
َل". َم، وعن املجنون حىت َيْعقي َظ، وعن الصيب حىت حَيْتَلي  يَْستَيْقي

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

يف احلديث ديلل ىلع أنَّ الصغر وانلوم واجلنون من أسباب فقد األهلية، واألهلية صالحية الشخص للحقوق املرشوعة اليت 
تثبت هل أو عليه، وىلع هذا فهؤالء الصغري واملجنون وانلائم غري ملكفني باألوامر وانلوايه، وهذا من رمحة اهلل ولطفه بهم، 

 حتالم أي ابللوغ، وانلائم باالستيقاظ، واملجنون باإلفاقة والويع.ويزول عذر الصغري باال
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالةاتلصنيف: 
 موانع اتللكيف. -أصول الفقه: عوارض األهلية موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-طالب يلع بن أيب  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ُرفيَع : بابلناء للمجهول، يُقال: رفع يرفع رفًعا، خالف خفض، والقلم لم يوضع ىلع الصغري، وإنَّما معناه: ال تكليف، فال مؤاخذة. •
 يكتب به، واملراد هنا: القلم اذلي بيد املالئكة الكتبة، واهلل أعلم بكيفيته.القلم : هو ما  •
 عن ثالثة : ثالثة أنواع من انلاس. •
 انلائم : املغطى ىلع عقله. •
 حىت حيتلم : حىت يبلغ. •
لقة أو آلفة. •  املجنون : فاقد العقل خي
 يفيق : يرجع إيله عقله. •

 فوائد احلديث:
 فعل املحذور أو ترك واجب.أنه ال عقاب ىلع الصيب يف  .1
 أن الصيب ال يقع طالقه؛ ألنه ُرفع عنه القلم. .2
 أن انلائم لو طلق زوجته أثناء نومه لم يقع طالقه. .3
 أن املجنون لو طلق زوجته لم يقع الطالق. .4
 أن السكران لو طلق امرأته لم يقع طالقه. .5
 ؛ فالبد من اعتبارها يف اتلرصفات.األهلية: يه صالحية الشخص للحقوق املرشوعة اليت تثبت هل أو عليه .6
ية، فقد اإلنسان األهلية يكون إما بسبب انلوم اذلي أفقده االستيقاظ ألداء واجباته، أو بسبب حداثة السن والصغر اذلي هو معها فاقد لألهل .7

لصحيحني، فانتفت عنه األهلية أو بسبب اجلنون اذلي اضطربت معه وظائفه العقلية، أو ما يلحق به اكلسكر، فمن فقد اتلميزي واتلصور ا
بعدهل، وحلمه، وكرمه، قد رفع عنه املؤاخذة بما يصدر عنه من تعدٍّ أو تقصري يف  -تبارك وتعاىل-بسبب من هذه األسباب اثلالثة؛ فإن اهلل 

 .-تعاىل-حق اهلل 
 أن لك شخص يقع الطالق منه بغري اختيار حقييق فليس عليه طالق. .8

 يستيقظ، وعن الصيب حىت حيتلم، وعن املجنون حىت يعقلرفع القلم عن ثالثة: عن انلائم حىت 
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 املصادر واملراجع:
 م2006 - 1427الطبعة األوىل  -ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  فتح - 
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي  م 2003 - ـه 1423توضي
 اململكة العربية السعودية -ر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حج -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 ه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط -
 بريوت. -العرصية، صيدا سنن أيب داود. املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش: املكتبة  -
 م 1998 بريوت، –سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم  -
 م 2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  -
 م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –اإلساليم  إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب -
فيصل عيىس  -سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الكتب العربية  - 

 ابلايب احلليب.
 (58148) الرقم املوحد:
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ا من َهَجر، فجاءنا انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب َصْفوان ُسَوْيدي بن قيس  احلديث: يُّ بَزًّ قال: َجلَبُْت أنا َوخَمَْرَمُة الَعبْدي
يَل، وعندي  -صَّل اهلل عليه وسلم- اوي ْجر، فقال انليب َفَساَوَمَنا برَسَ

َ
ُن باأل ْن »للَوزَّان:  -صَّل اهلل عليه وسلم-َوزَّاٌن يَزي زي

ح  «.وأرْجي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يُّ   جاءا بثياب من بدلة يقال هلا هجر.   -ريض اهلل عنهما-أن صفوان بن ُسَوْيدي َوخَمَْرَمُة الَعبْدي
يَل" أي: أراد انليب فَ  -صَّل اهلل عليه وسلم-"فجاءنا انليب  اوي أن يشرتي منهما رساويل،  -صَّل اهلل عليه  وسلم-َساَوَمنَا برَسَ

عر ويف رواية للنسايئ: " فاشرتى منَّا رساويل" ولم يذكر املفاصلة.  ففاصلهما يف السي
ْجر" أي: يوجد يف السوق رجل عنده مزيان، وانلاس يزنون عنده ويعطونه

َ
ُن باأل  أجرة ىلع الوزن. "وعندي َوزَّاٌن يَزي

ح" أي: أمر انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-فقال انليب  ْن وأرْجي فة اليت  -صَّل اهلل عليه وسلم-للَوزَّان: "زي الَوزَّان أن يزيد يف الكي
فة وترجح ىلع األخرى، وليس معىن ذلك: أنها تميل مياًل عظيًما، فهذا قد يكون  فيه فيها السلع اليت توزن حبيث تميل الكي

رضر ىلع ابلائع، لكن يميل املزيان مياًل يسرياً، حبيث يتحقق أن املشرتي قد أخذ حقه من غري نقص، وذكر الوزن يف هذا 
 احلديث ال عالقة هل برشاء الرساويل، فإن الرساويل ال توزن.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوعاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو صفوان ُسَويْدي بن قيس  ث:راوي احلدي

 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وادلاريم. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 جلبت : جلبه ساقه من موضع إىل آخر. •
 بزاً : الزب : اثلياب، أو متاع ابليت من اثلياب وحنوه. •
 ابلحرين.هجر : اسم بدل قريبة من  •
 ساومنا : من املساومة ويه املجاذبة بني ابلائع واملشرتي ىلع السلعة وفصل ثمنها. •
 رسوايل : بلاس يغطي ما بني الرسة والركبة وهل أكمام اكبلنطال وحنوه. •
 وزان يزن باألجر : يأخذ ىلع وزنه أجرة. •
 زن وأرجح : زن قدر اثلمن املتفق عليه وزد شيئًا عليه. •
 احلديث:فوائد 

ر ابلائع. .1  جواز املفاصلة رشيطة أال يكون يف ذلك ما يَُضجِّ
 يستحب للمشرتي أن يتسامح مع ابلائع ويزيد هل شيئا ىلع اثلمن املتفق عليه. .2
 يستحب للبائع أن يتنازل عن يشء من اثلمن أو يزيد شيئا يف السلعة بعد الرىض بها. .3
 جواز اُتاد الوزان وأخذ األجرة ىلع عمله. .4
 أن يطلب املشرتي من ابلائع أن يرجح يف الَوْزن. جواز .5
 من تسامح وحسن معاملة، وكريم خلق. -صَّل اهلل عليه وسلم-بيان ما اكن عليه انليب  .6
 جواز لبس الرساويل. .7

 زِْن وأرِْجح
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 املصادر واملراجع:
 ه .1428دمشق، الطبعة األوىل، -كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن  - 
 ه1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلين وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه1430الطبعة األوىل -الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيلياكنوز رياض  -
 م2002 - ـه1422بلنان الطبعة: األوىل،  -دار الفكر، بريوت  -مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري  -
ْستاين حتقي  -سنن أيب داود  - جي  بريوت -ق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا سليمان بن األشعث السِّ
رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي  -

 مرص -مصطىف ابلايب احلليب 
 م 1975 - ـه 1395الطبعة: اثلانية، 

 األوىل،: الطبعة بريوت –أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة  -حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب -الكَبى للنسايئ السنن  -
 م 2001 ه، 1421

دار املغين  - حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين -مسند ادلاريم املعروف بـ )سنن ادلاريم( عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم اتلمييم  -
 م 2000 - ـه 1412للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 

 األبلاين  دار املكتب اإلساليم. -صحيح اجلامع الصغري وزياداته  -
 (3737) الرقم املوحد:
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ف فلما قَىَض انليب  احلديث: ف ثم َمىَش إىل الصَّ -عن احلسن، أن أبا بَْكَرة جاء ورسول اهلل راكع، فركع دون الصَّ
ف؟»صالته، قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم ف ثم َمىَش إىل الصَّ فقال أبو بَْكَرة: أنا، فقال انليب « أيُّكم اذلي ركع دون الصَّ

رَْصا وال َتُعدزادَ »: -صَّل اهلل عليه وسلم-  «.ك اهلل حي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

كوع قبل أن يَصل إىل  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن أبا بَْكَرة دخل املسجد فوجد انليب  كوع، فَبادر بالرُّ وأصحابه يف حال الرُّ
ف وهو راكع، حىت دخل مع  كعة، ثم َمىَش إىل الصَّ ف ألجل أن يدرك الرَّ ف. فانليب الصَّ صَّل اهلل عليه -املأمومني يف الصِّ

ف، بل من خصائصه أنه يرى من  -وسلم ف، وأن هناك من جاء مرساع وركع قبل أن يصل إىل الصَّ َشَعر حبركة َخلف الصَّ
ا فرغ انليب  ف من صالته سأل قائال: من اذلي ركع قبل ا -صَّل اهلل عليه وسلم-خلفه يف الصالة كما يرى من أمامه، فلمَّ لصَّ

ف؟ فقال أبو بَْكَرة: أنا يعين: أنا من فعل ما ذكرت يا رسول اهلل، فقال انليب  : زادك -صَّل اهلل عليه وسلم-ثم َمىَش إىل الصَّ
كوع قبل الصف؛ ألن اإلرْسَ  اع يف امليش إلدراك الركعة وال الرُّ دة يف اخلري، والُمَسارعة إيله، وال َتُعد إىل اإلرْسَ اع اهلل رْغبَة وشي

كينة والَوقار، وقد قال  ف(، وفعل أيب بكرة لم يدخل فيه ألنه -صَّل اهلل عليه وسلم-ُمناف للسَّ : )ال صالة ملنفرد خلف الصَّ
 انفراد بعمل يسري، كمن ركع وحده ثم أدرك آخر وصف معه يف حال الركوع، لكنه ال يرشع لقوهل: )وال تعد(.

___________________________ 
 وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأمومالفقه اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو بكرة ُنَفيع بن احلارث اثلقيف  راوي احلديث:
 رواه أبو داود وأمحد، وأصله عند ابلخاري. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

رَْصا : معناه: الرَّغبة  • يدة يف اخلري، والُمَسارعة إيله.حي دي  الشَّ
كوع دون الصف. • كعة، والرُّ  وال َتُعد : أي: إىل الرُسعة، إلدراك الرَّ

 فوائد احلديث:
ف، ثم دخل فيه، أو وقف معه آخر فقد أدرك الَّركعة. .1  أن من أدرك اإلمام راكعاً، فركع دون الصَّ
ف؛ لقوهل: )وال َتُعد(.انلَّيه عن ادلخول يف الصالة قبل الوصول إىل  .2  الصَّ
كينة والَوقَار. -صَّل اهلل عليه وسلم-نيه انلَّيب  .3  أبا بَكرة عن اإلرساع إىل الصالة؛ ألنَّه ُمناف للسَّ
ف(. .4 لُّ بها؛ لقوهل: )ثم َمىَش إىل الصَّ ري يف الصالة ملصلحتها ال يرَض الصالة، وال خُيي  أنَّ الَميْش اليَسي
كوع مع اإليمام؛ فانليب  أنَّ الركعة تُدرك بإدراك .5 أجاز هل ركعته، ولو اكنت غري جمزئة ألمره بإاعدتها، وقد حىك اإلمجاع  -صَّل اهلل عليه وسلم-الرُّ

 .-رمحه اهلل تعاىل-ىلع ذلك شيخ اإليسالم ابن تيمية 
ف، وهذا االستدالل فيه نظر؛ ألن أبا بَْكَرة  .6 لم يستمر يف مجيع صالته منفردا،  - عنهريض اهلل-استدل به ىلع جواز صالة املنفرد خلف الصَّ

كوع، وىلع هذا ال يتم االستدالل بهذا احلديث ىلع جواز ا لصالة بل َكَبَّ منفردا، ثم ركع ثم دخل يف الصف قبل أن يرفع اإلمام رأسه من الرُّ
 منفردا خلف الصف.

 سقوط قراءة الفاحتة يف حق من أدرك اإلمام راكعا. .7
هل، وتأييد أنَّ ما فعله هو من دوايع  -صَّل اهلل  عليه وسلم-وحرصه ىلع إدراك صالة اجلماعة وُداَعء انليب  -اهلل عنه ريض-فضيلة أيب بَْكَرة  .8

 احلرص ىلع العبادة، وطاعة اهلل.
 بل علَّمه ما جيهله برفق. -ريض اهلل عنه-؛ حيث لم يُعنف أبا بََكَرة  -صَّل اهلل عليه وسلم-ُحسن ُخلق انليب  .9
 .-ريض اهلل عنه-مع أيب بَكرة  -صَّل اهلل عليه وسلم-كب حمظورا جاهال فإنه ال إثم عليه، لكن يُعلَّم كما فعل انليب أن من ارت .10
 املستحب ادلخول يف الصالة مع اإليمام ىلع أية حال وجده عليها، سواء اكن راكعا أو ساجدا، وال ينتظره حىت يستتم قائما. .11
كوت عليه، والقاعدة عند الفقهاء : "ال جيوز تأخري ابليان عن وقت احلاجة".الُمبادرة يف إنكار املنكر وعدم ال .12  سُّ

 تعدزادك اهلل حرصا وال 
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 املصادر واملراجع:
ْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.   جي  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ

 ه.1421بل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: انلارش: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األوىل، مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حن
 ه.1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 رش: دار احلديث.  سبل السالم، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلا
 ه.1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة:  َسة، توضيح األحاكم مي  - ـه 1423اخلامي
 م. 2003

رمضان،  فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد
م إرساء بنت عرفة.

ُ
 وأ

 (11302) الرقم املوحد:
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جاءته امرأة فقالت:  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن سهل بن سعد الساعدي  احلديث:
حاجة. فقال: هل عندك إين وََهبُْت نفيس لك: فقامت طويال، فقال رجل: يا رسول اهلل، َزوِّْجنييَها، إن لم يكن لك بها 

ُقَها؟ فقال: ما عندي إال إيَزاريي هذا. فقال رسول اهلل  ْعَطيْتََها جلست -صَّل اهلل عليه وسلم-من يشء تُْصدي
َ
: إيَزارَُك إن أ

يٍد. فاتْلََمَس فلم جيد شيئا. فقال  ْس ولو َخاَتًما من َحدي ْس شيئا قال: ما أجد. قال: اتْلَمي -رسول اهلل وال إيَزاَر لك، فاتْلَمي
: َزوَّْجتَُكَها بما معك -صَّل اهلل عليه وسلم-هل معك يشء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم

 «.من القرآن
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 بأحاكم ليست لغريه. -صَّل اهلل عليه وسلم-ُخص انليب 
 بغري صداق، فجاءت امرأة واهبة هل نفسها، لعلها تكون إحدى نسائه.منها: تزوجه من تهب نفسها هل 

فنظر إيلها فلم تقع يف نفسه، ولكنه لْم يردها، ئلال خيجلها، فأعرض عنها، فجلست، فقال رجل: يا رسول اهلل، َزوْجنيَها إن لم 
 يكن لك بها حاجة.

 ا؟.وبما أن الصداق الزم يف انلاكح، قال هل: هل عندك من يشء تصدقه
 فقال: ما عندي إال إزاري.

 وإذا أصدقها إزاره يبىق عريانا ال إزار هل، فذللك قال هل: "اتلمس، ولو خاتَماً من حديد".
 فلما لم يكن عنده يشء قال: "هل معك يشء من القرآن؟" قال: نعم.

 صداقها.: زوجتكها بما معك من القرآن، تعلمها إياه، فيكون -صَّل اهلل عليه وسلم-قال 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < الصداقاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 تملك.وهبت نفيس لك : أعطيتك أمر نفيس ألن رقبة احلر ال  •
 طويال : قياما طويال. •
 جلست و ال إزار لك : بقيت وليس عندك إزار فتنكشف عورتك، واإلزار ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن. •
 فاتلمس : فاطلب. •
 ولو خاتما من حديد : ولو اكن اذلي جتده خاتما من حديد فأصدقها إياه. •
 "املعرفة": "انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن"، ويه مبينة.زوجتكها بما معك من القرآن" : يف رواية ابليهيق يف  •
 الصداق : مهر الزوجة. •

 فوائد احلديث:
 جواز عرض املرأة نفسها، أو الرجل ابنته، ىلع رجل من أهل اخلري والصالح. .1
بقوهل: "انظر إيلها، فهو  -صَّل اهلل عليه وسلم-إيله جواز نظر من هل رغبة يف الزواج إىل املرأة اليت يريد الزواج منها، واحلكمة يف ذلك، ما أشار  .2

بني َطَريَفْ نقيض.فمنهم: املتجاوزون حدود اهلل تعاىل، برتكها مع خطيبها يف املسارح واملتزنهات  -اآلن-أحرى أن يؤدم بينكما".واملسلمون 
 الوسط هو احلق كما قال تعاىل: )َواَكن بنَْيَ ذليَك قََواماً(.واخللوات.ومنهم: املقرصون اذلين يمنعون رؤييتها ممن يريد الزواج. وسلوك السبيل 

 والية اإلمام ىلع املرأة اليت ليس هلا ويل من أقربائها. .3
 أنه البد من الصداق يف انلاكح، ألنه أحد العوضني. .4
 لفقري؛ ملا يف ذلك من املصالح الكثرية.جيوز أن يكون الصداق يسريا جدا للعجز لقوهل: "ولو خاتما من حديد"، ىلع أنه يستحب ُتفيفه للغين وا .5

 زوجتكها بما معك من القرآن
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وىل ذكر الصداق يف العقد يلكون، أقطع للزناع، فإن لم يذكر، صح العقد، ورجع إىل مهر املثل. .6
َ
 األ

 أن خطبة العقد ال جتب، حيث لم تذكر يف هذا احلديث. .7
 من املنافع. أنه يصح أن يكون الصداق منفعة، كتعليم قرآن، أو فقه، أو أدب، أو صنعة، أو غري ذلك .8
 َها".أن انلاكح ينعقد بكل لفظ دال عليه.وادليلل ىلع ذلك، ألفاظ احلديث، فقد ورد بلفظ "زوجتكها" وبلفظ "َملَّْكتَُكَها" وبلفظ "أمَكناكَ  .9
 ، إذ لم يردها حني لم يرغب فيها، بل سكت حىت طلبها منه بعض أصحابه.-صَّل اهلل عليه وسلم-حسن خلقه ولطفه  .10
صَّل اهلل عليه -يث الكتاب ىلع جواز لبس خاتم احلديد، ألنه ال يلزم من جواز االُتاذ جواز اللبس، وقد جاء رجل إىل انليب ال داللة حبد .11

 وعليه خاتم من حديد، فقال: مايل أرى عليك حلية أهل انلار؟ فطرحه، وقد أخرج هذا احلديث أصحاب السنن. -وسلم
 املراوضة يف الصداق وخطبة املرء نلفسه. .12

 املصادر واملراجع:
، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط 

 ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 
 ه.1412، 2خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم لفيصل بن عبد العزيز آل املبارك ، ط

 ه 1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
 ه.1434، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، 1اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، ط

 ه.1422ة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة )مصور1صحيح ابلخاري، ط
 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 (6045) الرقم املوحد:
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َستُْفَتُح عليكم »يقول:  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن اعمر  احلديث:
ه ْسُهمي

َ
ْز أحدكم أن يَلُْهَو بيأ رَُضوَن، ويكفيكم اهلل، فال َيْعجي

َ
 «.أ

 صحيح. احلديث:درجة 
 املعىن اإلمجايل:

يم  -صَّل اهلل عليه وسلم-خيَب انليب  زوا عن َتَعلُّم الرَّ أصحابه بأنه َستُفتح عليهم ابلالد من غري اقتتال، فعليهم أن ال يعجي
يُعينهم ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل، ؛ ألن ذلك مما -ما لم يَُضيَّع به حًقا واجبًا-بالسهام، فإن ذلك من أوىل ما يَلهو به املسلمون، 

 وذلك من أفضل املقاصد وأسىم الغايات.
 وإنما اكن اتلعبري باللهو؛ ألن انلُّفوس جَمْبُولة ىلع ُحبِّه فعَب به، وإال فإن املقصود األعظم من تعلمه، هو: اإلعداد يف سبيل اهلل

 ، ال جمرد اللعب به.-تعاىل-
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاداتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلَُهيني  راوي احلديث:

 رواه مسلم. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 األعداء.يكفيكم اهلل : أي احلرب والقتال النتصاركم ىلع معظم  •
 فال يعجز : فال يقعد وال يضعف. •
 يلهو بسهمه : أن يشغل وقت فراغه بالريم بها تمرناً. •

 فوائد احلديث:
يم واتلَّمرن عليه، ولو يف غري وقت احلاجة إيله. .1  انلَّدب إىل الرَّ
 دعوة اإلسالم إىل اإلعداد، واالستعداد، حىت يف أوقات السلم؛ حتسباً للك طارئ. .2
 بما سيفتح ىلع أمته من ابلالد. -صَّل اهلل عليه وسلم-انلبوة إخبار الرسول من دالئل  .3
 اجلهاد من أسباب كفاية انلاس يف معاشهم، وسعة أرزاقهم؛ ألن رزق هذه األمة حتت رماحها،  وليس يف ُتلفها وتثقلها إىل األرض. .4

 املصادر واملراجع:
 ه. 1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  
 م.        1997 - ـه1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش:   

 .بريوت –بلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ا
 ه.  1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة األوىل، 

 ه.    1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة 
، رشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، حتقيق: د. حممد إسحاق حممد إبراهيم، انلارش: مكتبة دار السالم، الطبعة األوىل اتلنوير

 ه.1432
زار مصطىف رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح، تأيلف: رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب، حتقيق: د. عبد احلميد هنداوي، انلارش: مكتبة ن

 م.1997 - ـه1417الطبعة األوىل،  -الرياض-ابلاز، مكة املكرمة 
 (3720) الرقم املوحد:

َرُضوَن، 
َ
ْسُهِمهَسُتْفَتُح عليكم أ

َ
 وَيْكِفيُكُم اهلل، فال َيْعِجْز أَحُدُكم أن يَلُْهَو بِأ
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ِّ  احلديث: ٍ اجْلَُهيني ُّ  -ريض اهلل عنهما-عن أيب ُهَريْرة وَزْيُد ْبُن َخادلي َمةي إَذا  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنه ُسئيَل انلَّيبي
َ
َعني األ

وَها، ُثمَّ »َزنَْت َولَْم حُتَْصْن؟ َقاَل:  ُ وَها، ُثمَّ إْن َزنَْت فَاْجدلي ُ وَها، ُثمَّ إْن َزنَْت فَاْجدلي ُ ريٍ  إْن َزنَْت فَاْجدلي  «. بييُعوَها َولَْو بيَضفي
هاٍب:  ابيعةي »قاَل ابُن شي وي الرَّ

َ
َةي أ َبْعَد اثلَّاثلي

َ
دري، أ

َ
 «.وال أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

َمةي إذا َزنَْت ولَم حُتَْصْن، أي لَم تزتوج، فأْخََبَ  -صَّل اهلل عليه وسلم-ُسئيَل انليبُّ 
َ
نَّ َعلَيْها -عليه وسلم َصَّلَّ اهللُ -َعْن َحدِّ األ

َ
: أ

تنَْيَ 
َ
نَّ َفإيْن أ ْحصي

ُ
إيَذا أ

ة؛ لقوهل تعاىل: )فَ ، فَيُكون مخسني َجدْلَ َن احلَدِّ ة مي ها نيْصُف ما ىلع احلُرَّ ، وَجدْلُ نَّ نيْصُف اجْلدَْلَ َشٍة َفَعلَيْهي  بيَفاحي
.) َن الَْعَذابي  َما ىلَعَ الُْمْحَصنَاتي مي

َشة.ُثمَّ إذا َزنَْت  ع َعني الَفاحي  ثانيًة، جُتْدَلُ مخسني جدلًة أيْضاً لََعلََها تَْرتَدي
وها احلدَّ وبييُْعوها، ولو بأقلِّ َثَمن  -تعاىل-فإذا َزنَت اثلاثلة ولم يَْرَدْعها احلَدُّ ولم َتُتْب إىل اهللي  ُ ينئٍذ فاْجدلي يحة حي وَُتَْش الَفضي

يص؛ ألنَّه ال  اَلَّ تكون َسَبَب رشٍّ يف وهو احلبل الرَّخي َخرْي يف بقائيها، وليس يف اْستقاَمتها رجاٌء قريب وُبْعُدها أْوىَل من ُقْربيها؛ ئلي
 ابليت اذلي تُقيُم فيه.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < احلدود < حد الزنااتلصنيف: 

 أحاكم اإلماء واجلواريموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  وي احلديث:را
 -ريض اهلل عنه-زيد بن خادل اجلُهين 

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 َولَْم حُتَْصْن : بالزَتْوييج. •
وَها : ارضبوها نصف ما ىلع احلرائر من احلد. • ُ  فَاْجدلي
رْيُ احلَبُْل. • رٍي : الَضفي  بيَضفي

 فوائد احلديث:
ة غري املحصنة. .1 َمةي إذا زنَت ولم حُتْصن أن جتدل مخسني جدلة، وال رجم عليها، وهو نصُف ما ىلع احلُرَّ

َ
 حدُّ األ

نا وأقيم عليها احلد ولم يَْرَدْعها اجلدُل فإنها تباع ولو بأرَْخصي َثَمٍن، أل .2 َر منها الزِّ نَّه ال َخري يف بَقائيها، وقد يكون املاكن اجلديد سببًا أنه إيذا تكرَّ
 يف إصالحها.

يق، فإذا لم َيْعلَم به املشرتي فلَه اخلييَاُر يف رَدِّه. .3 قي نا َعيٌْب يف الرَّ  أنَّ الزِّ
ا يف القتْل والَقْطع،  .4 يِّد إقامُة احلدِّ يف اجلدَْلي َخاَصة ىلع رقيقه، أمَّ نَّ للسَّ

َ
 فإقاَمتُه إىل اإلمام.أ

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  

 ه.1417بعة األوىل، الرياض، الط-صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب
 ه.1392مطبعة السعادة، الطبعة اثلانية، -اإلملام برشح عمدة األحاكم، للشيخ إسماعيل األنصاري 

 ه.1426 -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق، مكتبة الصحابة، الشارقة،  الطبعة العارشة
 (2968) الرقم املوحد:

َمِة إَذا َزنَْت َولَْم ُُتَْصنْ  -صىل اهلل عليه وسلم-ُسئَِل انلَّيِبُّ 
َ
 َعِن األ
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ُطول »أي الصالة أفضل؟ قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: ُسئيل رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-وعن جابر  احلديث:
 «.الُقنُوتي 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

سأل الصحابة رضوان اهلل عليهم انليب صَّل اهلل عليه وسلم: أي الصالة أفضل؟ وهذا السؤال من حرصهم ىلع إصابة أكرث 
ود؟ فأخَب قدر من احلسنات، واملراد به: أي أنواع الصلوات أفضل؟ أو: أي أعمال الصالة أفضل؟ القيام أم الركوع أم السج

 صَّل اهلل عليه وسلم أنه طول القيام فيها.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل الصالةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:

 رواه مسلم. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 املفردات:معاين 
 القنوت : القيام. •

 فوائد احلديث:
أن تطويل القيام يف الصالة أفضل من تطويل الركوع والسجود، ىلع قول، وقيل طول السجود؛ ألن أقرب ما يكون العبد من ربه يف حال  .1

 السجود.
 املصادر واملراجع:

 ه .1428دمشق، الطبعة األوىل، -حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي،  
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلين وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -بصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكت -
 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة -

 (3569) الرقم املوحد:

 : أي الصالة أفضل؟ قال: ُطول الُقُنوِت -صىل اهلل عليه وسلم-ُسئِل رسول اهلل 
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: ما  -صَّل اهلل عليه وسلم-سأل رجل انليب »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  احلديث: نََْبي وهو ىلع المي
، وأنه اكن يقول: اجعلو ْوتََرت هل ما صَّلَّ

َ
َ أحُدكم الصبَح صَّلَّ واحدة فأ ا تََرى يف صالة الليل؟ قال: َمثىَْن َمثىَْن، فإذا َخيشي

تْراً  َر صالتيكم باللَّيل وي  «.آخي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، عن عدد ركعات صالة الليل، وكيفيتها، فمن حرصه وهو خيطب ىلع  -صَّل اهلل عليه وسلم-سأل رجل انليب  نََْبي صَّل -الْمي
ىلع نفع انلاس، ونرش العلم فيهم، أجابه وهو يف ذاك املاكن، فقال: صالة الليل َمثىَْن َمثىَْن، أي يسلم فيها  -اهلل عليه وسلم

 قبلها من الليل.املصيل من لك ركعتني، فإذا خيش طلوع الصبح، صَّل ركعة واحدة فأوترت هل ما صَّل 
تْر؛ إشارة منه  -صَّل اهلل عليه وسلم-ثم أمر انليب  بأن خيتم املوفَّق  -عليه الصالة والسالم-بأن خيتم العبد صالة الليل بالوي

 حياته باتلوحيد.
 وهناك صيغ أخرى لكيفية قيام الليل والوتر.

___________________________ 
 العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليلالفقه وأصوهل < فقه اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 َمثىَْن َمثىَْن : اثنتني اثنتني بأن يسلم من لك ركعتني. •
نََْب مسجده  • نََْب : مي  .-اهلل عليه وسلمصَّل -وهو ىلع مي
نََْب : ماكن مرتفع يف املسجد يصعد إيله اخلطيب أو الواعظ يلخاطب اجلمع. •  المي
 ما ترى : ما تقول. •
 يف صالة الليل : يف كيفيتها أو عددها. •
َ أحدكم الصبح : أي خاف أن يدركه الفجر قبل أن يوتر. •  فإذا َخيشي
تْراً. •  توتر هل ما صَّل : جتعله وي
تْر خاتمة هلا.اجعلوا آخر  •  صالتكم بالليل : أي اجعلوا الوي
 الوتر : الفرد. •

 فوائد احلديث:
 السنة اليت دل عليها احلديث أن تكون صالة الليل، ركعتني ركعتني. .1
 أن الوتر يكون آخر صالة الليل ملن وثق من نفسه بالقيام. .2
 أن وقت الوتر ينتيه بطلوع الفجر. .3
 وجيوز االقتصار يف الوتر ىلع ركعة واحدة. األفضل أن يكون الوتر بعد صالة شفع، .4
 لم يرتكه يف حرض وال سفر. -صَّل اهلل عليه وسلم-استحباب الوتر، وأنه من أفضل اتلطواعت، لكرثة انلصوص يف األمر به وفضله، وكون انليب  .5
 أن السنة أن ال تنقص صالة انلافلة عن ركعتني، ويستثىن من ذلك الوتر. .6
نَْب وإجابته.جواز سؤال اخلطيب ىلع ا .7  لمي
 إجابة السائل ىلع مشهد من انلاس تلعميم الفائدة. .8

وهو ىلع الِْمْنََبِ: ما ترى يف صالة الليل؟ قال: َمْثىَن َمْثىَن، فإذا َخِِشَ  -اهلل عليه وسلمصىل -سأل رجل انليب 
 أحدكم الصبح صىلَّ واحدة، فأوترت هل ما صىلَّ 
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 املصادر واملراجع:
 م. 2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة،  

 ه.1426اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة مكتبة الصحابة، 
 .    1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الفكر، دمشق، األوىل 

 ه.1422انلجاة، الطبعة: األوىل صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق 
 .بريوت –صحيح مسلم، أليب احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 تأسيس األحاكم، ألمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل.
 ه.1427- 1404، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، الطبعة من املوسوعة الفقهية الكويتية

 (7186) الرقم املوحد:
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نََْب، ما تَرى يف  -صَّلَّ اهلل عليه وسلم-قال: َسأل رَُجل انليب  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر  احلديث: وهو ىلع المي
ْوتَرت هل ما صَّلَّ » صالة الليل؟ قال: 

َ
َدة، فأ بح صَّلَّ واحي ر َصاَلتيُكْم وإنَّه اكن « َمثىَْن َمثىَْن، فإذا َخيْشَ الصُّ يقول: اْجَعلُوا آخي

 َّ  أَمر بيه. -صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم-وتَْرا، فإنَّ انليبي
 «.أن تَُسلِّم يف لك ركعتني»ويف رواية: فقيل البن عمر: ما َمثىَْن َمثىَْن؟ قال: 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

نََْب، ما تَرى يف صالة الليل". -صَّل اهلل عليه وسلم-معىن احلديث: "َسأل رَُجل انليب   وهو ىلع المي
يع اذلي علَّمك اهلل إياه، عن عدد ركعات صالة الليل، والفصل فيها، أو الوَصل.   أي: ما احلكم الرشَّ

 ويف رواية يف الصحيحني: )كيف صالة الليل(.
 قال: "َمثىَْن َمثىَْن".

 الُمبالغة يف اتلأكيد.أي: اثنني اثنني، وفائدة اتلَّكرار: 
؛ لكن يُستثىن من ذلك -ريض اهلل عنه-ومعناه: أن املرشوع يف صالة الليل أن يُسلِّم من لك ركعتني، كما فرسه ابن عمر 

 صالة الوتر، فلو أوتر بسبع أو مخس أو ثالث، فله رسدها ثم يسلم يف الركعة األخرية.  
بح صَّلَّ واحدة". َ الصُّ  "فإذا َخيشي

 طلوع الفجر بادر بركعة واحدة، أي صَّل ركعة بتشهد وسالم.أي: خاف 
." ْوتَرت هل ما صَّلَّ

َ
 "فأ

فع تَُصريِّ صالته وتًرا.    واملعىن: أن الركعة اليت أضيفت للشَّ
 "وإنه اكن يقول".

 اكن يقول:  -ريض اهلل عنه-أي: أن راوي احلديث، وهو نافع: أخَب أن ابن عمر 
 وتَْرا"."اْجَعلوا آخر َصاَلتيُكْم 

 ويف رواية مسلم: "اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا".
 واملعىن: اجعلوا آخر تهجدكم بالليل وترا. 

-ريض اهلل عنه-أن قوهل: "اجعلوا آخر صالتكم وترا" أنه من قَبيل املرفوع ال اجتهاد منه  -ريض اهلل عنه-ثم بنَيَّ ابن عمر 
 ؛ لقوهل:

 أَمر به". -صَّل اهلل عليه وسلم-"فإن انليب 
تر  تر صالة انلهار وختامها؛ فكذلك صالة الوي أي: أَمر؛ بأن جنعل صالة الوتر ختاما لصالة الليل، كما أن صالة الَمغرب وي

 بالنسبة  لقيام الليل.
 ويف رواية: فقيل البن عمر: ما َمثىَْن َمثىَْن؟".

 : "َمثىَْن َمثىَْن؟".-صَّل اهلل عليه وسلم-أي: ما معىن قوهل 
 : بقوهل: "أن تَُسلِّم يف لك ركعتني".-صَّل اهلل عليه وسلم- ابن عمر ُمراد انليب فبَنيَّ 

 يعين: تصيلِّ ركعتني، ثم تسلِّم، ثم تصيلِّ ركعتني، ثم تسلِّم... من غري زيادة عليهما.
___________________________ 

وهو ىلع املنَب، ما ترى يف صالة الليل؟ قال: مثىن مثىن، فإذا خِش  -صىل اهلل عليه وسلم-سأل رجل انليب 
 الصبح صىل واحدة، فأوترت هل ما صىل
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 اتلطوع < قيام الليلالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
كعة الُمفردة، أو الَعدد املقطوع ىلع فَرد. • ْوتَرت : الوتر: يُراد به الرَّ

َ
 أ
 خيشي : يه اخلوف املقرون بالعلم. •
 بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة باتلكبري، خمتتمة بالتسليم. -تعاىل-الصالة: اتلعبد هلل صالتكم :  •

 فوائد احلديث:
 فيه حرص ذلك الصحايب ىلع أخذ العلم. .1
ائل ىلع َمشهد من انلاس؛ تلعميم الفائدة. .2  فيه إجابة السَّ
تر. .3  فيه أن األصل يف صالة الليل أن يسلِّم من لك ركعتني، يف غري الوي
 فيه أن صالة الليل غري ُمقيدة بَعدد؛ إلطالق اللفظ. .4
 فيه ديلل ىلع أن صالة الليل يَمتد وقتها إىل طلوع الَفجر، فإذا طلع الفجر خرج وقت صالة الليل. .5
 فيه ديلل ىلع أن األفضل أن يكون الوتر بعد شفع. .6
تر. .7  فيه ديلل ىلع َختْم صالة الليل بالوي

 املصادر واملراجع:
ي، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخار 

 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 ه.1423وت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بري

 ه.1323إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، أمحد بن حممد القسطالين القتييب، انلارش: املطبعة الكَبى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة 
اهلل السليمان، الرسالة،  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد

 م.2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 
َسة  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي  م.2003ه، 1423توضيح األحاكم مي

بيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: ص
 ه.1427الطبعة: األوىل 

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
 م.2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

 (11259) الرقم املوحد:
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بيَعنرص بن عمران -عن أيب مَجرة  احلديث: ؟ »قال:  -الضُّ ؟ فأمرين بها، وسأتله عن الَهْديي سألت ابن عباس عن الُمتَْعةي
ٌْك يف دم، قال: واكن ناس كرهوها، فنمت، فرأيت يف املنام: كأن إنسانا ينادي:  فقال: فيه َجُزوُر، أو بقرٌة، أو َشاٌة، أو رشي

 «.-صَّل اهلل عليه وسلم-دثته، فقال: اهلل أكَب! ُسنَُّة أيب القاسم َحجٌّ َمَْبُوٌر، وُمتَْعٌة ُمتََقبَّلٌَة. فأتيت ابن عباس فح
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

عن اتلمتع بالعمرة إىل احلج، فأمره بها، ثم سأهل عن اهلدي املقرون معها يف اآلية  -ريض اهلل عنهما-سأل أبو مجرة ابن عباس 
بالعمرة إىل احلج فما استيرس من اهلدي{، فأخَبه أنه جزور، ويه أفضله، ثم بقرة، ثم شاة، أو ُسبع }فمن تمتع  -تعاىل-يف قوهل 

 ابلدنة أو ابلقرة، أي: أن يشرتك مع من اشرتكوا فيهما للهدي أو األضحية، حىت يبلغ عددهم سبعة.
ريض اهلل -ومتعه متقبلة" فأىت ابن عباس فكأن أحدا اعرض أبا محزة يف تمتعه، فرأى هاتفا يناديه يف املنام "حج مَبور،  

بها  -ريض اهلل عنهما-؛ يلبرشه بهذه الرؤيا اجلميلة، وملا اكنت الرؤيا الصاحلة جزءا من أجزاء انلبوة، فرح ابن عباس  -عنهما
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-للصواب، فقال: اهلل أكَب، يه سنة أىب القاسم  -تعاىل-واستبرش أن وفقه اهلل 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومسائل احلج والعمرةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 إىل الكعبة، سيم بذلك؛ ألنه مبذول للتقرب واتلحبب إىل املبذول هل: اكهلدية.الَهْدي : اهلدي هو: ما يهديه احلاج  •
 فقال فيه : قال ابن عباس يف جوابه عن اهلدي، فالضمري يعود ىلع اهلدي، ويف صحيح ابلخاري: فقال فيها، أي: املتعة. •
 اجلَُزور : هو اذلكر أو األنىث من اإلبل. •
 ن أو املعزى.الَشاة : يه اذلكر أو األنىث من الضأ •
ٌْك : أي: مشاركة يف ذبيحة من ابلقر أو اإلبل. •  رشي
 ناس : مجاعة. •
 َكريُهوها : كرهوا املتعة يف احلج. •
 ُينَاديي : يصوت، ويف رواية: فأتاين آت يف منايم فقال. •
 احلج : احلج يف اللغة: القصد، ويف الرشع: القصد إىل ابليت احلرام؛ ألعمال خمصوصة يف أزمنة خمصوصة. •
 َحجٌّ : أي: حجك حج. •
 َمَُبور : موافق للرشع. •
 اتلمتع : اتلمتع يف اللغة: فعل ما به متعة، يف الرشع: أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج وحيل منها، ثم حيرم باحلج من اعمه. •
 .-تعاىل-وُمتَعٌة ُمتََقبَّلَة : مرضية عند اهلل  •
ثتُُه : فأخَبته بما رأيت يف منايم. •  فَحدَّ
 : اهلل أعظم وأجل. اهلل أكَب •
 ُسنَّة : طريقة ورشيعة، ويه: خَب ملبتدأ حمذوف، أي: هذه سنة. •
 أيب القاسم : كنية انليب، والقاسم أكَب أوالده. •

 فوائد احلديث:
 حرص السلف ىلع نرش العلم. .1
 جواز اتلمتع واإلتيان بالعمرة يف أشهر احلج. .2
 بموافقة السنة مع وجود املخالفني هل.، حيث أفىت -ريض اهلل عنهما-فضيلة ابن عباس  .3

سألت ابن عباس عن املتعة ؟ فأمرين بها، وسأتله عن اهلدي؟ فقال: فيه جزور، أو بقرة، أو شاة، أو رشك يف 
 دم، قال: واكن ناس كرهوها
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 : }فما استيرس من اهلدي{ ابلدنة أو ابلقرة، أو الرشك فيهما أو الشاة.-تعاىل-املراد باهلدي املذكور يف قوهل  .4
انلبوة، قال ابن االستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه ادليلل الرشيع؛ تأييدا بها، ألنها عظيمة القدر يف الرشع، وجزء من ستة وأربعني جزءا من  .5

 دقيق العيد: هذا االستئناس والرتجيح ال ينايف األصول.
 الفرح بإصابة احلق، واالغتباط به؛ ألنه عالمة اتلوفيق. .6
 اتلكبري عند اتلعجب: سواء اكن للفرح بالواقع أو إنكاره. .7
 يف مقام اخلَب عنه دون ندائه به. -صَّل اهلل عليه وسلم-جواز تكنية انليب  .8

 راجع:املصادر وامل
 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، 

 م.2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 م.2005ه، 1426اإلمارات، الطبعة: األوىل تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، 

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -صَّل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
 م.1988ه، 1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 ه.1423اث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرت
 (3072) الرقم املوحد:
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يد قال: سألت  احلديث: يدي بْني يَزي ؟  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنس بن مالك: أكان انليب عن َمْسلََمَة َسعي يَُصيلِّ يف َنْعلَيْهي
 «.نعم»قال: 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

من املقاصد الرشعية خمالفة أهل الكتاب، وإزالة لك يشء فيه مشقة وحرج ىلع املسلم، وقد سأل سعيد بن يزيد وهو من 
عن انليب صَّل اهلل عليه وسلم: أكان يصَّل يف نعليه؛ يلكون هل قدوة فيه؟ أو  -ريض اهلل عنه-ثقات اتلابعني أنس بن مالك 

كأنه استبعد ذلك ملا يكون فيها من القذر واألذى اغبًلا، فأجابه أنس: نعم، اكن يصَّل يف نعليه، وأن ذلك من سنته املطهرة، 
ا بأرض أو زمن معني.  وهذا ليس خاصًّ

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالةاتلصنيف: 

 عدم التشبه بأهل الكتاب.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

يد  راوي احلديث: يدي بْني يَزي  -ريض اهلل عنه-أبو َمْسلََمَة َسعي
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 َنْعلَيْه : تثنية نعل، وهو ما يلبس يف الرجل تُلّتىُق به األرض. •
 نعم : حرف جواب؛ إلثبات املسؤول عنه. •

 فوائد احلديث:
 حرص السلف يف ابلحث يف العلم. .1
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-استحباب الصالة يف انلعلني، حيث اكن من فعل انليب  .2
 ا من األقذار واألجناس.جواز دخول املسجد بهما، بعد تنظيفهم .3
 أن غلبة الظن يف جناستهما ال ُترجهما عن أصل الطهارة فيهما. .4

 املصادر واملراجع:
 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، 

 م.2006، ه1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 م.2005ه، 1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 ه.1422ايق(، الطبعة: األوىل عبد ابل

 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 ه.1427تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، الطبعة: 

 (3112) الرقم املوحد:

 يَُصيلي يف َنْعلَْيِه؟ قال: نعم -صىل اهلل عليه وسلم-سألت أنس بن مالك: أكان انليب 
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عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء األرض باذلهب والورق؟ فقال: ال بأس به، إنما  احلديث:
، وأشياء من الزرع؛  -اهلل عليه وسلمصَّل -اكن انلاس يؤاجرون ىلع عهد رسول اهلل  لي ْقَبالي اجلََداوي

َ
، وأ بما ىلع الَماَذيَاناتي

 فيهلك هذا، ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إال هذا؛ وذللك زجر عنه، فأما يشء معلوم مضمون؛ فال بأس.
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 املدينة مزارع وبساتني.ذكر رافع بن خديج أن أهله اكنوا أكرث أهل 
فاكنوا يؤاجرون األرض بطريقة جاهلية، فيعطون األرض لزترع، ىلع أن هلم جانباً من الزرع، وللمزارع، اجلانب اآلخر، فربما 

 أثمر هذا، وتلف ذاك.
 كس.وقد جيعلون لصاحب األرض، أطايب الزرع، اكذلي ينبت ىلع األنهار واجلداول، فيهلك هذا، ويسلم ذاك، أو بالع

عن هذه املعاملة، ملا فيها من الغرر واجلهالة والظلم، فالبد من العلم بالعوض، كما البد  -صَّل اهلل عليه وسلم-فنهاهم انليب 
 من التساوي يف املغنم واملغرم.

َها، وبالنسبة املعلومة اكلربع وانلص َها وُغْرمي  ف.فإن اكنت جزء منها، فيه رشكة مبناها العدل والتساوي يف غنْمي
وإن اكنت بعوض، فيه إجارة البد فيها من العلم بالعوض، ويه جائزة سواء أكانت باذلهب والفضة، أم بالطعام مما خيرج من 
األرض أو من جنسه أو من جنس آخر؛ ألنها إجارة لألرض أو مساقاة أو مزارعة، ولعموم احلديث ] فأما يشء معلوم مضمون، 

 فال بأس به[.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < املساقاة واملزارعةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-رافع بن َخديج األنصاري األويس  راوي احلديث:

 رواه مسلم. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 غلتها.كراء : إجيار األرض ملن يصلحها بيشء من  •
 الورق : الفضة. •
 يؤاجرون : يكرون. •
 املاذيانات : األنهار الكبار، قال اخلطايب: يه من الكم العجم فصارت دخيال يف الكم العرب. •
 أقبال : بفتْح اهلمزة، فقاف فباء، ومعناها أوائل. •
 اجلداول : مجع جدول وهو انلهر الصغري. •

 فوائد احلديث:
 للزراعة.جواز إجارة األرض  .1
 أنه البد أن تكون األجرة معلومة، فال تصح باملجهول. .2
 عموم احلديث يفيد أنه ال بأس أن تكون األجرة ذهبًا أو فضة. .3
انليه عن إدخال رشوط فاسدة فيها اكشرتاط جانب معني من الزرع وُتصيص ما ىلع األنهار وحنوها لصاحب األرض أو الزرع، فيه مزارعة  .4

 فيها من الغرر واجلهالة والظلم ألحد اجلانبني.أو إجارة فاسدة، ملا 
 بهذا يعلم أن مجيع أنواع الغرر واجلهاالت، لكها حمرمة باطلة، وفيها ظلم ألحد الطرفني، والرشع إنما جاء بالعدل والقسط واملساواة بني .5

 انلاس، إلبعاد العداوة وابلغضاء، وجلب املحبة واملودة.
 لشطر والربع والسدس مما خيرج من الزرع، وحتريمه إذا اكن مقابل زرع شجر معني أو أرض معينة.جواز املزارعة جبزء مشاع معلوم اك .6

 سألت رافع بن خديج عن كراء األرض باذلهب والورق؟ فقال: ال بأس به
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 املصادر واملراجع:
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل،  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب  - 
 ه.1392الطبعة اثلانية  -مطبعة السعادة-خ إسماعيل األنصاري اإلملام برشح عمدة األحاكم للشي -
 ه.1426تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العارشة،  -

 (6039) الرقم املوحد:
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عن االتليَفات يف الصالة؟ فقال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت: َسألُت رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
يطان من صالة الَعبْدهو »  «.اْختيالس خَيتَليُسُه الشَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 ، عن حكم االتلفات يف الصالة، هل يرَضُّ بالصالة ويؤثر عليها؟-صَّل اهلل عليه وسلم-سألت اعئشة رسول اهلل 
لَّ بها فذكر هلا أن هذا االتلفات هو اختطاف خيتطفه الشيطان من صالة  عة واخلُْفيَة من أجل أن خُيي الَعبْد ىلع وجه الرسُّ

 وينقص ثوابها.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أخطاء املصلنياتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 رواه ابلخاري. اتلخريج:
 بلوغ املرام. احلديث:مصدر منت 

 معاين املفردات:
مال. • هة ايلَمني أو الشِّ  االتليَفات : رَصف الوجه إىل جي
 اْختيالس : انتقاص ينتقصه الشيطان من صالة العبد ىلع وجه اخلفية والرسعة. •

 فوائد احلديث:
رص اعئشة  .1  ىلع أخذ العلم ألجل العمل به. -ريض اهلل عنها-حي
 االتليَفات يف الصالة؛ ألنه من َعَمل الشيطان؛ ملا يرتتب عليه من حصول انلَّقص يف الصالة.اتلَّحذير من  .2
بْلة أو استدبارها، فإنه يبطل الصالة .3 ؛ ألن استقبال كراهة االتليَفات يف الصالة إالَّ حلاجة، ما لم يكن االتليَفات باستَدارة مجيع ابَلدن عن القي

 القبلة رشط يف الصالة.
 واملراجع:املصادر 

 ه.1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  
 سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

 تأيلف: أيب حممد موفق ادلين عبد اهلل بن أمحد بن حممد، الشهري بابن قدامة املقديس، انلارش: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة.املغين، 
 كشاف القناع عن منت اإلقناع، تأيلف: منصور بن يونس بن صالح ادلين ابلهويت احلنبيل، انلارش: دار الكتب العلمية.

ن بلوغ املر َسة، توضيح األحاكم مي  - ـه 1423ام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي
 م. 2003

 م. 2006- ـه1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
إلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، فتح ذي اجلالل وا

م إرساء بنت عرفة.
ُ
 وأ

 ه.1431هـ  1427منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل، 
 (10878) الرقم املوحد:

عن االتلفات يف الصالة؟ فقال: هو اختالس خيتلسه الشيطان من  -صىل اهلل عليه وسلم-سألت رسول اهلل 
 صالة العبد
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لُّ للرجل من -صَّل اهلل عليه وسلم-سألُت رسول اهلل ، قال: -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن جبل  احلديث: ، عما حَيي
ُف عن ذلك أفضل»امرأته ويه حائض؟ قال: فقال:   «.ما فوق اإلزار، واتلعفُّ

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

حائض، وهو انلصف األىلع يف هذا احلديث اذلي جيوز للمرء االستمتاع به من زوجته ويه  -صَّل اهلل عليه وسلم-يبني انليب 
 من ابلدن، لكنه بني عليه الصالة السالم أنَّ تركه أوىل ئلال يفِض إىل املحذور اذلي هو مجاع احلائض.

 وهو املراد بقوهل: )واتلعفف( أي: ومع ذلك اتلجنب واالمتناع. 
 )عن ذلك( أي: عن االستمتاع بما فوق اإلزار. 

 ىم يوشك أن يقع فيه، فلعل غلبة الشهوة توقعه يف احلرام، فندب إىل اتلعفف احتياطاً. ويف قوهل :)أفضل( ألنه من حام حول احل
واحلديث ديلل ىلع حتريم املبارشة فيما بني الرسة والركبة، لكن احلديث ضعيف، وقد اعرضه حديث أنس: "اصنعوا لك 

 يشء إال انلاكح"،وهو أصح من هذا، فهو أرجح منه.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضةاتلصنيف: 
 عرشة النساء.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-معاذ بن جبل  راوي احلديث:
 رواه أبو داود. اتلخريج:

 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اإلزار ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن، وما فوق اإلزار هو انلصف األىلع من ابلدن.ما فوق اإلزار :  •
 فوائد احلديث:

 جواز مبارشة احلائض بما فوق اإلزار. .1
 انليه عن مجاع احلائض. .2
 أمر احلائض باالتزار أو لبس الرسوال عند إرادة مبارشة املرأة فيما بني الرسة والركبة. .3
مبارشة املرأة  فيما بني الرسة والركبة، واحلديث مع ضعفه فهو معارض للحديث الصحيح: "اصنعوا لك يشء إال  احلديث بفهم منه حتريم .4

 انلاكح"، فالراجح جواز مبارشة املرأة بكل بدنها، عدا الفرج.
 املصادر واملراجع:

 ه.1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط 
 داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت.سنن أيب 

 ه.1985، املكتب اإلساليم، بريوت، 3مشاكة املصابيح للتَبيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، ط
 (10009) الرقم املوحد:

، عما حيل للرجل من امرأته ويه حائض؟ قال: فقال: ما فوق -صىل اهلل عليه وسلم-سألت رسول اهلل 
 اإلزار، واتلعفف عن ذلك أفضل
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ئْتُم، فإنَّ َذاكتَه، َذاكُة »عن اجلَنينيي فقال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن أيب سعيد قال: سأنْلا رسول اهلل  احلديث: لُكُوهُ إْن شي
هي  مِّ

ُ
 «.أ

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

ه ميتًا بعد ذاكتها أنَّه حالل، وأنَّ ذاكة أمه اكفية عن ذاكته؛ ذلك أنَّ اذلاكة قد أتت ىلع مجيع  أنَّ اجلنني إذا أخرج من بطن أمِّ
، وجنينها وقت اذلبح جزء منها، وأجزاء املذبوح ال تفتقر إىل ذاكٍة مستقلة. مِّ

ُ
 أجزاء األ

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < اتلذكيةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدريي  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

َ بذلك الستتاره.اجلَنني : اجلَنني: هو الودل ما  • ه؛ ُسيمِّ  دام يف بطن أمِّ
 ذاكته : اذلاكة: يه اذلبح أو انلحر وُسميت ذاكة ألنها تذيك املذبوح أو املنحور فيكون طيبًا. •

 فوائد احلديث:
 أن اجلنني إذا خرج من بطن أمه ميتا بعد ذاكتها فهو حالل، وأن ذاكة أمه اكفية عن ذاكته. .1
 لَقة، فهو يتغذى بغذائها، فتكون ذاكتُه ذاكتَها كأعضائها.أن اجلنني متصل بأمه اتصال خي  .2
 أن اذلاكة يف احليوان ُتتلف حبسب القدرة عليه وعدم القدرة، واجلنني ال يتوصل إىل ذحبه بأكرث من ذبح أمه، فيكون ذاكة هل. .3
 تيسري هذه الرشيعة ألنه لك ما اكن األمر شاقا حلَّ اتلخفيف. .4
 نادرة الوقوع. -ويه أن يُذىك احليوان يف بطن احلمل-ء من دقيق وجليل، ألن مثل هذه الصورة سمو الرشيعة وبيانها للك يش .5

 املصادر واملراجع:
 سنن أيب داود، حتقيق: حممد ميح ادلين، املكتبة العرصية  - 
  ـه 1395سنن الرتمذي، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب، الطبعة: اثلانية،  -
 سنن ابن ماجه، املؤلف: حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية -
 م 2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -
 م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
 ه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط -
 1427الطبعة األوىل  -املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي   ـه 1423توضي
 ه. 1405نية إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، لألبلاين، املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلا -

 (64657) الرقم املوحد:

 «لكوه إن شئتم، فإن ذاكته، ذاكة أمه»عن اجلنني فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل سأنلا رسول 
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يَضْت  -ريض اهلل عنها-عن أسماء بنت ُعَميْس  احلديث: قالت: قلت: يا رسول اهلل، إن فاطمة بنت أيب ُحبَيْش اْستُحي
َْجليْس يف »: -صَّل اهلل عليه وسلم-فلم تَُصل فقال رسول اهلل  -ُمنُْذ كذا وكذا- يطان تلي ُسبحان اهلل، إن هذا من الشَّ

ل للظهر والعرص ُغْساًل واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسال واحدا،  ْرَكٍن، فإذا رأت ُصْفَرة فوق املاء فلتَْغتَسي مي
 «.وتغتسل للفجر غسال واحدا، وتتوضأ فيما بنَْيَ ذلك

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 عما أصاب فاطمة بنت أيب حبيش من ادلم ،وأن ذلك منعها من الصالة منذ وقت.  -ريض اهلل عنها-ُتَب أسماء بنت ُعَميْس 
 -صَّل اهلل عليه وسلم-: ُسبحان اهلل .." هذا من باب اتلَّعجب، واملعىن: أن انليب -صَّل اهلل عليه وسلم-"فقال رسول اهلل 

ب من انقطاعها عن الصالة،  َْجليْس َتَعجَّ يطان، كما يف احلديث اآلخر "تلي م ليس بيدم حيض، بل هو َرْكَضة من الشَّ مع أن ادلَّ
ْرَكٍن فإذا رأت ُصْفَرة فوق املاء" ثم أرشدها انليب  ؛ تلميزي احليض من االستحاضة، بأن جَتْلس يف -صَّل اهلل عليه وسلم-يف مي

ْرَكٍن وهو واعء تَغسل فيه اثلياب فإذا رأت ُصْفرَ  ة فوق املاء اذلي َقَعدت عليه، فهذا ديلل ىلع أنها قد طهرت من حيضها؛ مي
 ألن دم احليض أْسوَد َغليظ، وما سواه دم استحاضة.

ل للظهر والعرص ُغْساًل واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسال واحدا، وتغتسل للفجر غسال واحدا" يعين: إذا  "فلتَْغتَسي
ْفرة فوق املاء، فلتغتس ل يف يومها ويللتها ثالث مرات، للظهر والعرص غسال واحدا وللمغرب والعشاء غسال واحدا رأت الصُّ

 وللفجر غسال واحدا.
"وتتوضأ فيما بنَْيَ ذلك" يعين: إذا أرادت أن تصيل بني الصلوات صالة أخرى، لزمها أن تتوضأ للصالة، وقد رأت ناقضا فإنها 

 ات اخلمس.تتوضأ وال تغتسل هل؛ ألن الغسل خمتص بالصلو
 وهذا االغتسال مستحب وليس بواجب كما يف األحاديث األخرى.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضةاتلصنيف: 

 الغسل.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنها-أسماء بنت ُعَميْس  راوي احلديث:
 رواه أبو داود. اتلخريج:

 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

يَضت : أي استمر خروج ادلم بعد أيام حيضها املعتادة. •  اْستُحي
ْرَكن : وياَعٌء تُغسل فيه اثلياب. •  مي
 ُصْفَرة : أثر ادلم يف املاء. •

 فوائد احلديث:
ْضَن يف عهده  -عليه وسلمصَّل اهلل -تَعدد املستحاضات يف زمن انلَّيبِّ  .1 بلْغَن  -صَّل اهلل عليه وسلم-، وقد َذَكر بعض العلماء أن الاليت اْستُحي

ُهن. وة وَعدَّ يْسَعا من النِّسُّ  ت
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-يف االستفتاء إىل انليب  -ريض اهلل عنه-فيه أن َمرْجع الصحابة  .2
 فيه استحباب التسبيح عند وجود أمر يُتعجب منه. .3
 تلوقف فاطمة بنت أيب ُحبيش عن الصالة تلك املدة. -صَّل اهلل عليه وسلم-اْستيْعَظام انليب  فيه .4
يا، ويف احلديث  -صَّل اهلل عليه وسلم-َكون انليب  .5 سِّ يطان قد يَُسلَّط ىلع بيَن آدم تََسلًُّطا حي جعل َدم االستحاضة من الشيطان، َدلَّ ىلع أن الشَّ

 شيطان.اآلخر، إنما يه َرْكَضة من ال

سبحان اهلل، إن هذا من الشيطان تلجلس يف مركن، فإذا رأت صفرة فوق املاء فلتغتسل للظهر والعرص 
 واحدا، وتتوضأ فيما بني ذلكغسال واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسال واحدا، وتغتسل للفجر غسال 
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فرة ىلع املاء فذلك عال .6 ْرَكن، فإن َعلَت الصُّ مة ىلع فيه بيان كيفية تَعرف املستحاضة نهاية حيضها، وذلك بأن َُتْتََبي نفسها فتجلس ىلع مي
 ُطهرها.

 ما تفعله النساء َدُم االستحاضة ليس هل حكم دم احليض، من ترك الصالة وحنوها، وإنَّما هو َدُم مرض تكوُن معه املرأة طاهرًة، تفعل لكَّ  .7
 الطاهرات من الصالة والصوم والطواف.

استحباب اغتسال املستحاضة للكِّ صالتني غساًل واحًدا، فتغتسل للظهر والعرصغسال واحدا، وللمغرب والعشاء غسال واحدا وللفجر  .8
 غسال واحدا ويستحب من باب األكمل أن تغتسل للكِّ صالة.

 لك صالة إن َخرج منها يشء، ويستحب غسلها للكِّ صالة.وجوب الوضوء ىلع املستحاضة لوقت  .9
م؛ ألنَّها معذورة. .10  فيه أنَّ املستحاضة تصيلِّ وتصوم، ولو مع جريان ادلَّ
 فيه عمل املستحاضة باتلميزي، وهذا إذا لم يكن هلا اعدة متقررة . .11
َ  -ريض اهلل عنها-فيه أن فاطمة بنت أيب ُحبيش  .12  ُردَّت إيلها.لم يكن هلا اعدة ُمتقررة وإال ل
 وجوب غسل ادلم للصالة؛ ألنه جنس باإلمجاع. .13
ة وانقضائها، وحنو ذلك. .14  يف احلديث أنَّ املرأة مقبوٌل قوهلا يف أحواهلا، من احلمل، والعدَّ

 املصادر واملراجع:
ْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.     جي  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ

 م.1985مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل اتلَبيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، 
 م. 2006 - ـه1427هيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، تس

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة اخلامي   - ـه 1423َسة، توضيح األحاكم مي
 م. 2003

رمضان،  فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد
م إرساء بنت عرفة.

ُ
 وأ

 ه.1431 ـهـ  1427بعة: األوىل، منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي، الط
 (10017) الرقم املوحد:
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بري بن العوام  احلديث: حامٌل: َطيِّب نفيس أنَّه اكنت عنده أمُّ لُكثوم بنُت عقبة، فقالت هل ويه  -ريض اهلل عنه-عن الزُّ
-بتطليقة، فطلَّقها تطليقًة، ثم خرَج إىل الصالة، فرجع وقد وضعت، فقال: ما هلا؟ َخَدعتين، َخَدعها اهلُل، ثم أىت انليبَّ 

ها»، فقال: -صَّل اهلل عليه وسلم بها إىل نفسي َجلَه، اخطي
َ
 «.َسبََق الكتاُب أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أي: أدخل يلع الرسور بتطليقة « طيِّب نفيس بتطليقة»الزبري بن العوام مزتوًِّجا بأم لكثوم بنت عقبة فقالت هل ويه حامل: اكن 
ن من مراجعتها، فطلبت منه أن يطلقها طلقة  واحدة، والظاهر أنها اكنت ال حتبه وتريد أن ُترج من حتته خروًجا ال يتمكَّ

ت بقرب والدتها،  وعلمت أن عدة احلامل أن تضع محلها، فطلَّقها تطليقًة، ثم خرَج إىل الصالة، فرجع وقد واحدة ملا أحسَّ
واخلداع من صفات اهلل تعاىل الفعلية اخلَبية، ولكنه ال يوصف بها ىلع سبيل « ما هلا؟ َخَدعتين، َخَدعها اهللُ »ودلت، فقال: 

من خيدعه، مثل خداعه للمنافقني، وخداعه ملن يمكر باملؤمنني اإلطالق، إنما يوصف بها ىلع سبيل املقابلة، فيقال خيدع اهلل 
وما شابه ذلك، وال جيوز تأويلها بقوهلم إن الزبري أراد بقوهل هذا: جزاها اهلل تعاىل خبداعها. بل جيب إثبات هذه الصفة كغريها 

 من صفات اهلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل.
َسَبَق الكتاُب »ري إىل انليب صَّل اهلل عليه وسلم فأخَبه بما حدث بينه وبني زوجته، فقال صَّل اهلل عليه وسلم: ثم أىت الزب 

َجلَه
َ
ها»، أي: مضت العدة املكتوبة قبل ما يتوقع من تمامها، ووقع الطالق، ثم قال صَّل اهلل عليه وسلم: «أ بها إىل نفسي « اخطي

 لك يف نفسها؛ خلروجها عن العدة.أي: كن واحًدا من اخلُطاب ال حقَّ 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < الطالق الرجيع وابلائناتلصنيف: 
 العدة.  -طالق احلاملموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

ام  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-الزبري بن الَعوَّ
 رواه ابن ماجه. اتلخريج:

 سنن ابن ماجه. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 طيِّب : أدخل يلع الرسور. •
 سبق الكتاب أجله : مضت العدة املكتوبة قبل ما يتوقع من تمامها. •
 وضعت : ودلت. •

 فوائد احلديث:
تمثيل، واخلداع يف مقابلة من خيادع جيب إثبات صفة اخلداع كغريها من صفات اهلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال  .1

 صفة كمال ال نقص.
 ا.اخلداع من صفات اهلل تعاىل الفعلية اخلَبية، ولكنه ال يوصف بها ىلع سبيل اإلطالق، إنما يوصف بها  ىلع سبيل املقابلة حني تكون مدحً  .2
 عدة احلامل أن تضع محلها. .3

 املصادر واملراجع:
 فيصل عيىس ابلايب احلليب. -د ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب العربية سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عب 

 .بريوت –حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه، ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي، انلارش: دار اجليل 
 .كراتيش –إجناح احلاجة رشح سنن ابن ماجه، ملحمد عبد الغين املجددي احلنيف، انلارش: قدييم كتب خانة 

 م.1985 - ـه1405بعة: اثلانية الط بريوت، –إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم 
 م. 2008 - ـه 1429معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 

اف دار اهلجرة الطبعة: اثلاثلة،  قَّ  م. 2006 - ـه 1426صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة: علوي بن عبد القادر السَّ
 (8286) الرقم املوحد:

 سبق الكتاب أجله، اخطبها إىل نفسها
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ه:  -صَّل اهلل عليه وسلم-أّن رسوَل اهللي  -ريض اهلل عنها-اعئشة عن  احلديث: سبُّوٌح »اكَن يقول يف ركوعه وسجودي
وحي  وٌس رَبُّ الَماَلئيَكةي َوالرُّ  «.قُدُّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

"سبوح قدوس رب املالئكة  يقول يف ركوعه وسجوده: -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت اكن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة 
عز -والروح"، يعين: أنت سبوح قدوس، وهذه مبالغة يف اتلزنيه، وأنه جل وعال سبوح قدوس، "رب املالئكة"، وهم جند اهلل 

اعلم ال نشاهدهم، "والروح"، هو جَبيل وهو أفضل املالئكة، فينبيغ لإلنسان أن يكرث يف ركوعه وسجوده، من قوهل:  -وجل
 املالئكة والروح". "سبوح قدوس رب

 القدوس من أسماء اهلل احلسىن، وهو مأخوذ من قّدس، بمعىن: نّزهه وأبعده عن السوء مع اإلجالل واتلعظيم.
 والسبوح من أسماء اهلل احلسىن، أي املسبَّح.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالةاتلصنيف: 

 األذاكر املقيدة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 سبوح : مزنه من الرشيك ولك ما ال يليق باأللوهية والربوبية والصفات. •
 لك ما ال يليق باخلالق.قدوس : املطهر من  •
 .-عليه السالم-الروح : جَبيل  •

 فوائد احلديث:
 استحباب قول املصيل ذلك يف ركوعه وسجوده. .1
 استحباب داعء اهلل بصفاته العليا ادلالة ىلع كماهل وجالهل. .2
 جواز التسبيح يف السجود وليس خاصا بادلاعء. .3
 .-تعاىل-السبوح القدوس من أسماء اهلل  .4

 واملراجع:املصادر 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  

 م.2007 - ـه1428بريوت، الطبعة األوىل  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري 
 صحيح مسلم، ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

 ه.1407هة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، نز
 م.2009 - ـه1430كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 

 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط
نَّة، للقحطاين، انلارش: مطبعة سفري، الرياض، توزيع: مؤسسة اجلرييس للتوزيع واإلعالن،   الرياض.رشح أسماء اهلل احلسىن يف ضوء الكتاب والسُّ

اف، دار اهلجرة، الطبعة اثلاثلة،   قَّ  م. 2006 - ـه 1426صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة، علوي بن عبد القادر السَّ
 (6015) الرقم املوحد:

 سبوح قدوس رب املالئكة والروح
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َستُْفتَُح عليكم »يقول:  -صَّل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن اعمر  احلديث:
هي  ْسُهمي

َ
رَُضوَن، ويكفيكم اهلل، فال يعجز أحدكم أن يلَْهُو بأ

َ
 «.أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث حث املسلم ىلع تعلم الريم، واتلمرن عليه ولو يف غري وقت احلاجة إيله؛ ألن ذلك من أسباب حتقيق انلرص 
 زق للمسلمني.من اهلل، وحصول الكفاية والر

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < آداب اجلهاداتلصنيف: 

 دالئل انلبوة. -السبق والريم  -الصيد واذلبائح موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلَُهيني  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يكفيكم اهلل : أي احلرب والقتال النتصاركم ىلع معظم األعداء. •
 فال يعجز : فال يقعد وال يضعف. •
 أن يلهو بأسهمه : أن يُشغل وقت فراغه بالريم بها تمرناً. •
 أرضون : مجع أرٍض، وهذا من البشائر انلبوية اليت حتققت. •
 احلديث:فوائد 

 .اإلسالمية بالفتوحات – وسلم عليه اهلل صَّل –بشارة انليب  .1
 انلدب إىل الريم واتلدرب عليه. .2
 اإلسالم حيث أتباعه وداعته ىلع اإلعداد واالستعداد يف لك األحوال. .3

 املصادر واملراجع:
 صحيح مسلم، ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 

 ه.1407املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش، نزهة 
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.

 ه.1430كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 
 ه. 1423بن عبد العزيز املبارك انلجدي، حتقيق: عبد العزيز آل محد، دار العاصمة ، الطبعة: األوىل،  تطريز رياض الصاحلني لفيصل

 ه. 1426رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ، دار مدار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة : 
 (6385) الرقم املوحد:

 ستفتح عليكم أرضون، ويكفيكم اهلل، فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه
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م  احلديث: ور -صَّل اهلل عليه وسلم-سمعت انليب »قال:  -ريض اهلل عنه-عن ُجبَرْيُ ْبُن ُمْطعي  «.يقرأ يف املغرب بيالطُّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أنه اكن يُطيل القراءة يف صالة الصبح، ويقرصها يف املغرب، ويتوسط يف غريهما  -صَّل اهلل عليه وسلم-العادة يف صالة انليب 
 من الصلوات اخلمس.

ولكنه قد يرتك العادة بليان اجلواز، وألغراض أخرى، كما يف هذا احلديث من أنه قرأ يف صالة املغرب بسورة "والطور" ويه 
 من طوال املفصل.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-ُجبري بن ُمطعم  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 : سمعت قراءته. -صَّل اهلل عليه وسلم-سمعت انليب  •
 املغرب : يف صالة املغرب.يف  •
 بالطور : بسورة الطور لكها. •

 فوائد احلديث:
 أن املرشوع هو اجلهر يف صالة املغرب. .1
 جواز إطالة القراءة فيها أحيانًا. .2
 استحباب قراءة سورة الطور يف املغرب أحيانًا. .3

 املصادر واملراجع:
 م . 2006 - ـه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة،  -اإلمارات تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة،  

 ه.1426تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 
 ه.    1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل 

 ه.1422صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 
 بريوت. -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 (5321) الرقم املوحد:

ور -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت انليب   يقرأ يف املغرب بِالطُّ
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ور، فلما  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: سمعت انليب  -ريض اهلل عنه-عن جبري بن مطعم  احلديث: يقرأ يف املغرب بالطُّ
بلغ هذه اآلية: ﴿أم ُخليُقوا من غري يشء أم هم اخلالقون، أم َخلَُقوا السموات واألرض بل ال يوقنون، أم عندهم خزائن 

 قليب أن يطري.ربك أم هم املسيطرون﴾. قال: اكد 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يقرأ يف صالة املغرب يف الركعتني األويلني بسورة  -صَّل اهلل عليه وسلم-سمع انليب  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث أن جبرًيا 
 الطور، وذلك عندما جاء لفاكك األرسى بعد بدر، ثم أسلم بعد ذلك.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةاتلصنيف: 

 كتاب اإليمان.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-ُجبري بن ُمطعم  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 .-عليه السالم-واملراد هنا: جبل سيناء، اذلي لكَّم اهلل عليه موىس : هو لك جبل ممتد، -بضم الطاء-الطور :  •
 فوائد احلديث:

صَّل اهلل -الغالب يف القراءة يف صالة املغرب أنَّها من قصار املفصل، لضيق وقتها، ولكن قد تُصَّل بطواهل، فال ُتتص بالقصار، فقد قرأ انليب  .1
 بسورة }الطور{، ويه من طوال املفصل. -عليه وسلم

قرأ يف املغرب بسورة }األعراف{، وقرأ بسورة }الصافات{، وقرأ بسورة }ادلخان، وقرأ بسورة }املرسالت{، وقرأ  -صَّل اهلل عليه وسلم-ورد أنه  .2
 بسورة }اتلني{، وقرأ بسوريت }املعوذتني{؛ ولك هذه أحاديث صحيحة.

لطور{ اكن اكفًرا، وبلَّغها وهو مسلم، وقد قال العلماء: العَبة بأداء سورة }ا -صَّل اهلل عليه وسلم-جبري بن مطعم حينما سمع قراءة انليب  .3
لها وهو اكفر أو فاسق، ثم أداها مسلًما أو عداًل   قُبيلَْت شهادته، والرواية مثل الشهادة.-الشهادة ال بتحملها، فمن حتمَّ

 الغالب ُتفيفها.يف بعض األحيان يطيل صالة املغرب، إال أن  -عليه الصالة والسالم-أنه اكن  .4
 املصادر واملراجع:

 ه.1422، دار طوق انلجاة، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 
ن بُلُوغ الَمَرام، صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث ا يُح األحاَكمي مي لعريب. توضي

َسة،   م. 2003 - ـه 1423للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي
 م. 2014 - ـه 1435بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 

 هيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف الشيخ صالح الفوزان، عناية عبد السالم السليمان، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل.تس
 (10919) الرقم املوحد:

يقرأ يف املغرب بالطور، فلما بلغ هذه اآلية: أم خلقوا من غري يشء أم  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت انليب 
هم اخلالقون، أم خلقوا السموات واألرض بل ال يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم املسيطرون، قال: اكد 

 ريقليب أن يط
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خيطب بيَعَرفَاٍت:  -صَّل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس  احلديث:
ْد َنْعلنَْيي فَلْ  يَل من لم جَيي اوي َ ْد إيَزاًرا فَلْيَلْبَْس الرسَّ ، ومن لَْم جَيي نْيي  «.-للمحرم-يَلْبَسي اخلُفَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

خطب انلاس يوم َعَرفَة بَعَرفَات، فأباح هلم لبس اخلَُفني  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنهما-خيَب ابن عباس 
وجود انلَّْعلني، ولم يذكر قطعهما أسفل من الَكْعَبنْي، وأباح هلم لبس الرساويل ملن لم جيد إزارا ولم يشرتط شقه يف حال عدم 

 .-سبحانه-ُتفيفاً من الشارع احلكيم 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < حمظورات اإلحراماتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-د اهلل بن عباس عب راوي احلديث:

 رواه ابلخاري. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
أو  َعَرفَاٍت : ويقال: عرفة: اسم مشعر يزنهل احلجاج يف ايلوم اتلاسع من ذي احلجة لذلكر وادلاعء، وسميت عرفة؛ الرتفاعها ىلع ما حوهلا، •

 ألنها موضع اعرتاف انلاس بذنوبهم.الرتفاع جباهلا، أو 
اويل : ما يلبس يف أسفل ابلدن وتكون لك رجل ىلع حدة. •  رَسَ
ةي فما دون. • َّ  اإلَزار : ثوب يسرت به أسفل ابلدن من الرسُّ

 فوائد احلديث:
 وحرصه ىلع إبالغ الرشيعة. -صَّل اهلل عليه وسلم-كمال نصح انليب  .1
 اس مناسكهم وبليان قواعد اإلسالم.مرشوعية اخلطبة يف َعَرفَة؛ تلعليم انل .2
 ينبيغ تذكري انلاس يف لك وقت بما يناسبهم. .3
ا الَكْعبنَي. .4  جواز لبس اخلَُفنْي ملن لم جيد انلَّْعلني ولو َسرَتَ
 جواز لبس الرساويل بدون شق إذا لم جيد اإلزار. .5
اويل من غري قطع وال شق؛ لعدم ذ .6  كرها واملقام مقام بيان وال جيوز تأخري ابليان عن وقت احلاجة.ال جتب الفدية يف حال لبس اخلَُفنْي والرسَّ
 سماحة الرشيعة اإلسالمية ويرسها، إذ ال تكليف إال بمقدور عليه. .7

 املصادر واملراجع:
 ه.1408قرطبة، الطبعة اثلانية، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة  

ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش
 ه. 1426

 يانات نرش.تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها ب
 ه.1426تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 ه1422صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

 (4532) الرقم املوحد:

، ومن لَْم ََيِْد خيطب  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل  نْيِ
بَِعَرفَاٍت: من لم ََيِْد َنْعلنَْيِ فَلَْيلْبَِس اخلُفَّ

اوِيَل  َ  -للمحرم-إِزَاًرا فَلَْيلْبَْس الَّسَّ
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وا ُصُفوَفُكم، فإينَّ »: -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث: َسوُّ
اَلة ُفوف من َتَمام الصَّ َية الصُّ  «.تَسوي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يأمرهم بأن يسووا صفوفهم، حبيث يكون  -هنا-أمته إىل ما فيه صالحهم وفالحهم، فهو  -صَّل اهلل عليه وسلم-يرشد انليب 
صَّل اهلل -سمتهم حنو القبلة واحدا، ويسدوا خلل الصفوف، حىت ال يكون للشياطني سبيل إىل العبث بصالتهم، وأرشدهم 

 إىل بعض الفوائد اليت ينالونها من تعديل الصف، وذلك أن تعديلها عالمة ىلع تمام الصالة وكماهلا، وأن اعوجاج -عليه وسلم
 الصف خلل ونقص فيها.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموماتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد
نَس بن مالك  راوي احلديث:

َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. احلديث:مصدر منت 

 معاين املفردات:
وا ُصُفوفَُكم : اجعلوها متساوية حبيث ال يتقدم بعضكم ىلع بعض وال يتأخر عنه. •  َسوُّ
 من تمام الصالة : "من" تبعيضية، أي: أن تسوية الصف بعض كمال الصالة وحسنها. •

 فوائد احلديث:
 القائمني بها ىلع سمت واحد، من غري تقديم وال تأخري.مرشوعية تعديل الصفوف يف الصالة، باعتدال  .1
 وجوب تسوية الصفوف؛ حلديث "لتسون صفوفكم أو يلخالفن اهلل بني وجوهكم". .2
 أنَّ اعوجاج الصف نقص يف الصالة. .3
 فضل صالة اجلماعة؛ وذلك ألنَّ األجر احلاصل من تعديل الصف متسبب عن صالة اجلماعة. .4
  -صَّل اهلل عليه وسلم-موافقة املالئكة يف صفوفهم فقد أخرج مسلم عن جابر قال: "خرج علينا رسول اهلل احلكمة يف تسوية الصفوف يه  .5

فقال: أال تصفون كما تصف املالئكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول اهلل كيف تصف املالئكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف األول، 
 ويرتاصون يف الصف".

لَّته؛ تلتبني حكمة الترشيع، وتنشط انلفوس ىلع االمتثال.  -عليه وسلمصَّل اهلل -حكمة انليب  .6  يف اتلعليم، حيث قرن احلُكم مع عي
 املصادر واملراجع:

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط 
 ه. 1426اتلابعني، القاهرة،  مكتبة -اإلمارات 

 ه.1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
 ه.1434، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، 1اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، ط

اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل 
 ه. 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

 ه.1422ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 (3031) الرقم املوحد:

 سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصالة
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 -أو كره-عن اخلمر، َفنََهاُه  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن وائل احلرضيم أن طارق بن سويد اجلعيف سأل انليب  احلديث:
، فقال:  َواءي ْصنَُعَها ليدلَّ

َ
 «.إنه ليس بيَدَواٍء، ولكنه َداءٌ »أن يَْصنََعَها، فقال: إنما أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

عن اخلمر يصنعها لدلواء وليس  -صَّل اهلل عليه وسلم-سأل انليب  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث أنَّ طارق بن سويد 
املرض أنها مرض ال شفاء فيها، فدل هذا ىلع حتريم اخلمر، وىلع أنها تورث  -صَّل اهلل عليه وسلم-للرشب، فأخَبه انليب 

 واألسقام، وأنها ال فائدة منها ابلتة، فيجب إتالفها وإراقتها.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية < أحاكم اتلداوياتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < األرشبة املحرمة

 كتاب اآلداب. -كتاب الطب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-طارق بن سويد اجلعيف  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اخلمر : اسم للك ما خامر العقل وغطاه، من أي نوع من األرشبة. •
 ويعالج، مجعه: أدوية.لدلواء : ما يتداوى به  •
 داء : مرض ظاهًرا اكن أو باطنًا. •

 فوائد احلديث:
ا مفسدته خالصة أو راجحة. .1  أنَّ الشارع احلكيم إنما ينَه عمَّ
 أنَّه حيرم اتلداوي برشب اخلمر، وأنَّها داء وليست بدواء. .2
 برشبها أكرث مما حيصل من املنافع. أن اخلمر داء معنوي؛ ألنها حمرمة، تمرض القلب، وداء حيس؛ ألنه حيصل من املضارّ  .3
 ىلع أن يتعلموا أمور دينهم قبل أن يقعوا فيها. -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .4

 املصادر واملراجع:
 .م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة األوىل،  - 
 م. 2006 - 1427الطبعة األوىل،  -للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام،  -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي  م. 2003 - ـه 1423توضي
 م. 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -ض بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الريا -
 صحيح مسلم، ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. -

 (58263) الرقم املوحد:

إنه ليس »فقال: إنما أصنعها لدلواء، فقال: عن اخلمر، فنهاه أن يصنعها،  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل انليب 
 «بدواء، ولكنه داء
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؟ قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: ُسئل رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث: عن اخلمر ُتتََّخُذ َخالًّ
 «.ال»

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

سئل عن حكم اخلمر إذا عوجلت حىت صارت  -وسلمصَّل اهلل عليه -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-خيَب أنس بن مالك 
، وذلك بعد نزول حتريم اخلمر، فنَه عن ذلك.  خالًّ

وعليه فاخلمرة إذا ُحّولت إىل خلٍّ بأي طريقة اكنت، سواء بوضع يشء فيها كخزب أو بصل أو مخرية أو حجر وحنو ذلك، أو 
يه ىلع حتريمها، وال ينقلها هذا اتلحويل عن حكمها، أما بنقلها من الظل إىل الشمس أو العكس، أو خبلطها بمادة أخرى ف

 إذا ُتللت بنفسها من دون عمل أحد فإنها تطهر بذلك وتباح.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < األرشبة املحرمةاتلصنيف: 
نَس بن مالك  راوي احلديث:

َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 مسلم.رواه  اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 اخلمر : ما أسكر سواء اكن من عصري العنب أو من غريه، وُسمِّيت مخًرا؛ ألنَّها ُتامر العقل فتغطيه، من اتلخمري، وهو اتلغطية. •
 تتخذ : تعالج حىت تصري خالًّ بوضع يشء فيها أو خلطها بغريها. •
 عصري العنب وغريه ولم يُسكر.خالًّ : ما مَحَُض من  •
ل إىل خل. •  ال : ال: حرف نيف، أي ال جيوز إمساكها من أجل أن حتوَّ

 فوائد احلديث:
لت إىل خل بفعل فاعل بقيت ىلع حتريمها، وال تنقلها اإلزالة عن حكمها. .1  حتريم ُتليل اخلمر، وأنها إذا حتوَّ
 انقلبت من كونها مخًرا إىل أْن صارت خالًّ، فإنَّها تباح؛ وتصري طاهرة.أن اخلمرإذا ُتللت بنفسها بدون ُتليل، بأن  .2
 حتريم رشب اخلمر وجناستها. .3
 وجوب إتالف اخلمر، وعدم جواز إمساكها تلتخذ خالًّ وحنو ذلك. .4
 أن جناسة اخلمر جناسة عينية فال يمكن تطهريها باتلخليل وال بغريه، إال إذا ُتللت من نفسها. .5
مت الوسائل املوصلة إيله، ألن انليب أن الرشيعة إذا  .6 ؛ ئلال يستبقيها من أراد  -صَّل اهلل عليه وسلم-حرمت شيئا حرَّ منع من اُتاذ اخلمر خالًّ

ل هل نفسه رشبها.  ُتليلها، فتسوِّ

؟ قال:  -وسلمصىل اهلل عليه -سئل رسول اهلل   «ال»عن اخلمر تتخذ خالا
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 املصادر واملراجع:
 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق  - 
 سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث، بدون طبعة وبدون تاريخ. -
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي  -  1423َسة، توضيح األحاكم مي
 م 2003 - ـه
 - ـه1413نيل األوطار، حممد بن يلع بن حممد بن عبد اهلل الشواكين ايلمين، حتقيق: عصام ادلين الصبابطي، دار احلديث، مرص، الطبعة: األوىل،  -

 م.1993
 ه 1431 - ـه 1427 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، -
املجموعة األوىل، اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش، انلارش: رئاسة إدارة  -فتاوى اللجنة ادلائمة  -

 .الرياض –اإلدارة العامة للطبع  -ابلحوث العلمية واإلفتاء 
 م. 2006 -ه  1427ملرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ ا -
م إرساء بنت عرفة، ط -

ُ
، املكتبة 1فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، مرص، 
 م. 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية. الطبعة: األوىل،  -دلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من أ -

 (8369) الرقم املوحد:
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عن لَُقَطة اذلهب، أو  -صَّل اهلل عليه وسلم-سئل رسول اهلل »: -ريض اهلل عنه-عن زيد بن خادل اجلهين  احلديث:
ْفَها َسنًَة، فإن لم تُعَرف فاستنفقها، وتلكن وديعة عندك فإن جاء طابلها  َفاَصَها، ثم َعرِّ ََءَها وعي الَوريق؟ فقال: اعرف واكي

 يوما من ادلهر؛ فأدها إيله. 
َقاَءَها، تَريُد املاء وتأكل الشجر، حىت جيدها َربَُّها. وسأهل عن ض َذاََءَها وسي  الة اإلبل؟ فقال: ما لك وهلا؟ َدْعَها فإن معها حي

 «.وسأهل عن الشاة؟ فقال: خذها؛ فإنما يه لك، أو ألخيك، أو لذلئب
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 املال الضال عن ربه، من اذلهب، و الفضة، واإلبل، والغنم.سأل رجل انليب صَّل اهلل عليه وسلم عن حكم 
 فبني هل صَّل اهلل عليه وسلم حكم هذه األشياء تلكون مثاال ألشباهها، من األموال الضائعة، فتأخذ حكمها.

بها  فقال عن اذلهب والفضة: اعرف الرباط اذلي شدت به، والواعء اذلي جعلت فيه، تلمزيها من بني مالك، وتلخَب بعلمك
 من اداعها.

 فإن طابق وصفه صفاتها، أعطيه إياها، وإال تبني لك عدم صحة دعواه .
 وأمره أن يعرفها سنة اكملة بعد اتلقاطه إياها.

 ويكون اتلعريف يف جمامع انلاس اكألسواق ، وأبواب املساجد. واملجمعات العامة، ويف ماكن اتلقاطها.
 العثور ىلع صاحبها أن يستنفقها، فإذا جاء صاحبها يف أي يوم من أيام ادلهر، أداها إيله.بعد تعريفها سنة، وعدم  -ثم أباح هل

وأما ضالة اإلبل وحنوها، مما يمتنع بنفسه، فنهاه عن اتلقاطها؛ ألنها ليست حباجة إىل احلفظ، فلها من طبيعتها حافظ، ألن 
ما تقطع به املفاوز، ومن عنقها ما تتناول به الشجر واملاء،  فيها القوة ىلع صيانة نفسها من صغار السباع، وهلا من أخفافها

 ومن جوفها ما حتمل به الغذاء، فيه حافظة نفسها حىت جيدها ربها اذلي سيبحث عنها يف ماكن ضياعها.
صاحبها  وأما ضالة الغنم وحنوها من صغار احليوان، فأمره أن يأخذها حفظا هلا من اهلالك وافرتاس السباع، وبعد أخذها يأيت

 فيأخذها، أو يمِض عليها حول اتلعريف فتكون لواجدها .
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < اللقطة واللقيطاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-زيد بن خادل اجلُهين  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 املفردات:معاين 
 ويه املال الضائع من ربِّه يلتقطه غريه. -بضم الالم وفتح القاف ىلع املشهور-لقطة : املشهور فيها فتح القاف، واللَُّقَطة:  •
 الورق : بكرس الراء: الفضة. •
 واكءها : ما تربط به. •
 عفاصها : الواعء اذلي جتعل فيه انلفقة ثم يربط عليها. •
تها يف أبواب املساجد، واألسواق وحنو ذلك بأن تقول: من ضاعت هل نفقة ، أو حنو ذلك وال تذكر شيئا من عرفها : أذكرها للناس إذا أخذ •

 الصفات.
 سنة : اعم متوايلة أيامه. •
 فاستنفقها : أمر إباحة. •
 وتلكن وديعة : الواو بمعىن أو أي إذا لم يتملكها بقيت عنده ىلع حكم األمانة. •

الورق؟ فقال: اعرف واكءها وعفاصها، ثم عن لقطة اذلهب، أو  -صىل اهلل عليه وسلم-سئل رسول اهلل 
 عرفها سنة، فإن لم تُعَرف فاستنفقها، وتلكن وديعة عندك فإن جاء طابلها يوما من ادلهر؛ فأدها إيله
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 ادلهر : الزمن. •
 اإلبل : عن حكم ضالة اإلبل.عن ضالة  •
 دعها : اتركها. •
 حذاءها : خفها تقوى به ىلع السري وقطع ابلالد ابلعيدة. •
 وسقاءها : بكرس السني، هو جوفها اذلي محل كثرياً من املاء والطعام. •
 ترد املاء : فترشب منه بال تعب. •
 وتأكل الشجر : بسهولة لطوهلا وطول عنقها. •
 ت منه.ربها : هو صاحبها اذلي ضاع •
 عن الشاة : عن حكم الشاة الضالة. •
 فإنما يه لك : إن أخذتها وعرفتها سنة ، ولم جتد صاحبها. •
 أو ألخيك : يف ادلين ، واملراد ملتقط آخر. •
 أو لذلئب : إن تركها ولم يأخذها غريك ألنها ال حتيم نفسها. •

 فوائد احلديث:
 نفسه عليها، ومن لم يقدر فعليه أن يسلمها للحاكم الرشيع.ال جيوز اتلقاط اللقطة إال ملن قدر ىلع تعريفها وأمن  .1
أن يعرف الواجد واكءها وواعءها وجنسها يلمزيها عن ماهل ويلعرف صفاتها فيختَب من ادىع ضياعها منه، فذلك من تمام حفظها وأدائها إىل  .2

 ربها.
ن وجدانها، ألنه ماكن حبث صاحبها، ويبلغ اجلهات املسؤولة أن يعرفها سنة يف جمامع انلاس كأبواب املساجد واملحافل واألسواق، ويف ماك .3

 عنها، كدوائر الرشطة .ويف زمننا يكون نشدانها يف الصحف واإلذااعت واتللفاز، إذا اكنت لقطة خطرية.
 اكنت متقومة.إن لم تعرف يف مدة العام، جاز هل إنفاقها وبىق مستعدا إلعطاء صاحبها عوضها مثلها، إن اكنت مثلية، أو قيمتها إن  .4
ها إن مىض عليها احلول ولم تعرف، ملكها ملتقطها ملاًك قهريًّا من غري اختيار اكإلرث وإذا جاء صاحبها بعد احلول فله عوضها، أو يه بعين .5

 إن اكنت موجودة.
ال إىل يمني، ألن وصفها هو إن جاء صاحبها ولو بعد أمد طويل ووصفها دفعت إيله، ويكىف وصفها بينة ىلع أنها هل، فال حيتاج إىل شهود و .6

 بينتها، فبينة لك يشء حبسبه، فإن ابلينة ما أبان احلق وأظهره، ووصفها اكف يف ذلك، وهذه قاعدة اعمة يف لك األحوال، اليت يدعيها أحد
 وال يكون هل فيها منازع، فيكتيف بوصفه إياها.

بطريانه، فال جيوز اتلقاطها، ألن هلا من طبيعتها وتركيب اهلل إياها، ما حيفظها ويمنعها، أما ضالة اإلبل وحنوها مما يمتنع بقوته أو بَعْدوه أو  .7
 لكن إن وجدت يف مهلكة رُدْت بقصد اإلنقاذ، ال اتلقاط.

تركها بدون أن يعمل فيها األصلح من أكلها مقدرا قيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو إبقائها مدة اتلعريف، و -بعد أخذها -أما الشاة فاألحسن .8
 أخذها، تعريض هلا للهالك، فإن جاء صاحبها، رجع بها أو بقيمتها وإن لم يأت فيه ملن وجدها.

 املصادر واملراجع:
 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  - 

 .ه1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري -
 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-األحاكمتيسري العالم رشح عمدة  -

 ه.1426
 (6048) الرقم املوحد:
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ُق بينهما. قال  احلديث: ناد قال: سألُت سعيد بن املسيب عن الرجل، ال جيُد ما يُنفُق ىلع امرأته، قال: ُيَفرَّ عن أيب الزِّ
ناد: قلُت: ُسنَّة؟ فقال سعيد: ُسنَّة.  أبو الزِّ

ويي. درجة احلديث:
 قال احلافظ ابن حجر: ُمرَْسٌل قَ

 املعىن اإلمجايل:
املسيب أحد كبار اتلابعني ملا سئل عن الرجل اذلي ال جيد ما ينفقه ىلع زوجته أفىت بأنه يُفسخ هذا األثر فيه أن سعيد بن 

، واملراد بطلبها؛ ألن احلق هلا، فأخذ العلماء من -صَّل اهلل عليه وسلم-العقد بينهما، وبني أنَّ ما أفىت به هو ُسنة عن انليب 
م املال وتعذر اتلكسب بأي وجه أن يفسخ نكاحها منه، لكن لو رضيت هذا األثر أن للزوجة إذا أعرس زوجها بنفقتها  لعد

 حبال زوجها ولم تطالب وصَبت، فال شك أن هذا أعظم ألجرها وأوىل هلا وأفضل.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلفقاتاتلصنيف: 
 انلاكحالفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < العيوب يف 

 -رمحه اهلل-سعيد بن املسيب  راوي احلديث:
 رواه الشافيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابليهيق. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ُق بينهما : كناية عن الطالق. •  ُيَفرَّ
 ؟-وسلمصَّل اهلل عليه -قلُت: ُسنَّة؟ : يريد السائل: هل هذا من سنة انليب  •
-، وإذا أضاف اتلابيع أمًرا إىل السنة فإنه يكون مرسال ألنه لم يلَق رسول اهلل -صَّل اهلل عليه وسلم-فقال سعيد: ُسنة : أي: ُسنة رسول اهلل  •

 .-ريض اهلل عنهم-، وهذا اختيار الشافيع، واختار بعض العلماء أن يكون املعىن سنة اخللفاء الراشدين -صَّل اهلل عليه وسلم
 ائد احلديث:فو

 أن الزوج إذا أعرس عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرق بينهما. .1
: "هنَّ َعوان -صَّل اهلل عليه وسلم-أنَّ نفقة الزوجة يه أوجب نفقة جتب عليه بعد انلفقة ىلع نفسه؛ ذلك أنَّ الزوجة حبيسة عنده؛ كما قال  .2

 عندكم"؛ أي: أسريات.
 يفارقها بطالق أو خلع أو فسخ، وذلك راجع إىل رغبتها وطلبها. أنَّ اذلي يعرس بنفقة زوجته، عليه أن .3

 املصادر واملراجع:
 املسند للشافيع، انلارش: دار الكتب العلمية، بريوت.  - 
 ه.1403اهلند، الطبعة: األوىل،  -سنن سعيد بن منصور، حتقيق: حبيب الرمحن األعظيم، ادلار السلفية  -
 .1403اهلند، الطبعة: اثلانية،  -الصنعاين، حتقيق: حبيب الرمحن األعظيم، املجلس العليم املصنف لعبد الرزاق بن همام  -
 ه. 1424السنن الكَبى للبيهيق، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة: اثلاثلة،  -
 ه.1413وىل، نيل األوطار للشواكين، حتقيق: عصام ادلين الصبابطي، دار احلديث، الطبعة: األ -
 م. 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي   ـه 1423توضي
 سبل السالم للصنعاين، نرش: دار احلديث. -
 م. 2006 - ـه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  -
 ه.1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط -
 ه. 1428اتلمام رشح بلوغ املرام للَمغرييب، ت: يلع بن عبد اهلل الزبن، دار هجر، الطبعة: األوىل ابلدُر  -
 .1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -

 (58186) الرقم املوحد:

 سئل سعيد بن املسيب عن الرجل ال َيد ما ينفق ىلع امرأته، قال: يفرق بينهما
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: كم اكن َصداُق -صَّل اهلل عليه وسلم-عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، أنه قال: سألت اعئشة زوج انليب  احلديث:
اً »؟ قالت: -اهلل عليه وسلمصَّل -رسول اهلل  يًَّة ونَشَّ وقي

ُ
؟»، قالت: «اكن َصَداقُُه ألزواجه ثينيَْتْ عرشة أ « أتدري ما النَّشُّ

يٍَّة، فتلك مخسمائة درهم، فهذا َصَداُق رسول اهلل »قال: قلت: ال، قالت:  وقي
ُ
 «.ألزواجه -صَّل اهلل عليه وسلم-نصف أ

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

موضوع احلديث استحباب ُتفيف الصداق، وأنَّ ذلك هو املرشوع؛ فخري الصداق أيرسه، وخري النِّساء أيرسهن مؤنة، وفيه 
القدوة  -صَّل اهلل عليه وسلم-لزوجاته اغبًلا اثنتا عرشة أوقية ونصف األوقية، وهو  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن صداق انليب 

دات، واألوقية أربعون درهًما، فيكون مخسمائة درهم، وهذا خالف ما يفعله انلاس ايلوم من املغاالة الاكملة يف العادات والعبا
يف املهور، واتلفاخر بما يدفعون إىل املرأة وأويلائها، سواء أكان الزوج غنيًا أم فقرًيا، فهو يريد أن ال ينقص عن غريه يف هذا 

 املجال، مما أدى تلأخري الزواج.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < الصداقاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 رواه مسلم. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 ( غراًما.147غراًما، وقيل: )( 119أوقية : األوقية أربعون درهًما، وهو نقٌد من الفضة، وقدره ) •
دة، والنش: نصف األوقية، أي: عرشون درهًما. • ا : بفتح انلون، ثم شني معجمة مشدَّ  نًشّ

 فوائد احلديث:
، وإن احلديث فيه أصل مرشوعية الصداق يف انلاكح، وأنه البد منه، سواء سيمِّ يف العقد أو لم يسم، فإن سيم فهو ىلع ما اتَّفق عليه الزوجان .1

 لم يسم فللزوجة مهر املثل.
ُم بها الرجل زوجته عند دخوهل عليها، ومقابلته هلا، جًَبا خلاطرها، وإشعاًرا بقْدرها، وليس هو جمرَّ  .2  د عوض.الصداق يُعد عطية وهدية، يُكري
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-استحباب ُتفيف املهور إقتداًء بانليب  .3
 .-ريض اهلل عنها-يب سلمة لعائشة حرص السلف ىلع العلم، وذلك ظاهر يف سؤال أ .4
 جواز خماطبة الرجل املرأة إذا اكن ملصلحة؛ ألنه خاطب اعئشة وسأهلا.- .5
 أن صوت املرأة ليس بعورة. .6
 أنه ينبيغ للمفيت إذا تكلم مع املستفيت بيشء يظنه جاهال به أن يبينه. .7
 أن من طرق اتلعليم السؤال ألنها سأتله: أتدري ما النش؟ .8

 املصادر واملراجع:
 .بريوت –صحيح اإلمام مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب  - 
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي  م. 2003 - ـه 1423توضي
 م. 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن  -
م إرساء بنت عرفة، ط -

ُ
، 1فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 .ه1427املكتبة اإلسالمية، مرص، 
 (58103) الرقم املوحد:

اكن صداقه ألزواجه ثنيت عرشة »؟ قالت: -صىل اهلل عليه وسلم-سئلت اعئشة: كم اكن صداق رسول اهلل 
 «أوقية ونشا
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إىل  -ريض اهلل عنه-أهل الكوفة سعًدا يعين: ابن أيب وقاص قال: شاك  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن سمرة  احلديث:
فعزهل، واستعمل عليهم عماًرا، فَشَكوا حىت ذكروا أنه ال حُيسن يصيل، فأرسل إيله،  -ريض اهلل عنه-عمر بن اخلطاب 

ا أنا واهلل فإين كنت أصيل بهم -صالة رسول اهلل  فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤالء يزعمون أنك ال حُتسن تصيل، فقال: أمَّ
. قال: ذلك الظن بك  -صَّل اهلل عليه وسلم ْخَرَينْيي

ُ
فُّ يف األ خي

ُ
، وأ ويَلَنْيي

ُ
ْرُكُد يف األ

َ
ُم عنها، أصيل صاليَت العشاء فأ ْخري

َ
ال أ

نُوَن إىل الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يََدْع مسجًدا إال سأل عنه، وُيثْ  -أو رجااًل -يا أبا إسحاق، وأرسل معه رجاًل 
معروفًا، حىت دخل مسجًدا بلين َعبٍْس، فقام رجل منهم، يقال هل أسامة بن قتادة، يكىن أبا َسْعَدَة، فقال: أما إذ نشدتنا 
ل يف القضية. قال سعد: أما واهلل ألدعون بثالث: امهلل إن  وية، وال َيْعدي م بالسَّ ية وال َيْقسي فإن سعًدا اكن ال يسري بالرَسّ

ياء، وُسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفنت. واكن بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبري اكن عبدك هذا اك ذبًا، قام ري
مفتون، أصابتين دعوة سعد. قال عبد امللك بن عمري الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه ىلع 

ُزهُ  .عينيه من الكَب، وإنه يلتعرض للجواري يف الطرق فيَْغمي  نَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ر عمُر بن اخلطاب ريض اهلل عنه سعَد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه ىلع الكوفة، فشاكه أهل الكوفة إىل أمري املؤمنني عمر،  أمَّ
إيله عمر، فحرض وقال حىت قالوا إنه ال حيسن أن يصيل، وهو صحايب جليل شهد هل انليب صَّل اهلل عليه وسلم باجلنة، فأرسل 

هل: إن أهل الكوفة شكوك حىت قالوا: إنك ال حتسن تصيل، فأخَبه سعد ريض اهلل عنه أنه اكن يصيل بهم صالة انليب صَّل اهلل 
يه اليت وقع تعيينها من هؤالء الشاكة، فقال: إين ألصيل بهم صالة رسول  -واهلل أعلم  -عليه وسلم وذكر صالة العشاء وكأنها 

 اهلل عليه وسلم، ال أنقص منها، فكنت أطول يف العشاء باألويلني وأقرص يف األخريني، فقال هل عمر ريض اهلل عنه: اهلل صَّل
ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، فزاكه عمر؛ ألن هذا هو الظن به، أنه حيسن الصالة وأنه يصيل بقومه اذلين أمر عليهم صالة 

رى ذلك عمر ريض اهلل عنه؛ ألنه يتحمل املسئويلة ويعرف قدر املسئويلة، انليب صَّل اهلل عليه وسلم ولكن مع ذلك حت
أرسل رجااًل إىل أهل الكوفة، يسألونهم عن سعد وعن سريته، فاكن هؤالء الرجال، ال يدخلون مسجًدا ويسألون عن سعد إال 

 أثنوا عليه معروفًا.
ال: أما إذ ناشدتمونا، فإن هذا الرجل ال خيرج يف اجلهاد، حىت أىت هؤالء الرجال إىل مسجد بين عبس، فسألوهم، فقام رجل فق

وال يقسم بالسوية إذا غنم، وال يعدل يف القضية إذا حكم بني انلاس، فاتهمه هذه اتلهم، فيه تهم ثالث، فقال سعد بن أيب 
عمره وفقره ويعرضه وقاص ريض اهلل عنه: أَما إن قلت كذا فألدعون عليك بثالث دعوات، داع عليه أن يطيل اهلل تعاىل 

للفنت، نسأل اهلل العافية، ثالث دعوات عظيمة، لكنه ريض اهلل عنه استثىن، قال: إن اكن عبدك هذا قام رياء وسمعة يعين ال 
حبق، فأجاب اهلل داعءه، فعمر هذا الرجل طوياًل وشاخ حىت إن حاجبيه سقطت ىلع عينيه من الكَب، واكن فقرًيا وعرض 

هذه احلال وهو كبري إىل هذا احلد اكن يتعرض للجواري، يتعرض هلن يف األسواق يلغمزهن والعياذ باهلل، للفنت، حىت وهو يف 
 واكن يقول عن نفسه شيخ مفتون كبري أصابتين دعوة سعد.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةاتلصنيف: 

 الفضائل < فضائل الصحابة ريض اهلل عنهمالفضائل واآلداب < 
 ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < واجبات اإلمام

 -ريض اهلل عنهما-جابر بن سمرة  راوي احلديث:

فعزهل،  -ريض اهلل عنه-إىل عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه-شاك أهل الكوفة سعًدا يعين: ابن أيب وقاص 
 واستعمل عليهم عماًرا
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 متفق عليه. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 استعمل عليهم عماًرا : واله اإلمرة عليهم. •
 أنقص.ال أخرم : ال  •
 ال يسري يف الرسية : ال خيرج يف اجلهاد. •
 فأركد يف األويلني : أقوم طويال بإطالة القراءة فيهما. •
 بين عبس : قبيلة كبرية من قيس. •
 نشدتنا : طلبت منا القول. •
 القضية : احلكم. •
 ألدعون بثالث : أي ألدعون بثالث عليك. •
 ني، أو احلاجب أو ايلد.فيغمزهن : من الغمز، ومن معانيه اإلشارة اكلرمز بالع •

 فوائد احلديث:
 أن من توىل أمًرا يف انلاس فإنه ال يسلم منهم مهما اكنت مزنتله، البد أن يناهل السوء. .1
 جواز داعء املظلوم ىلع ظامله بمثل ما ظلمه. .2
 يستجيب داعء املظلوم. -تعاىل-أن اهلل  .3
 ثين فيقول: امهلل إن اكن كذا فافعل به كذا.أنه جيوز لإلنسان أن يستثين يف ادلاعء، إذا داع ىلع شخص يست .4
 .-ريض اهلل عنه-ىلع الرعية وحتمله املسئويلة واإلحساس بها وشعوره بها  -ريض اهلل عنه-حرص أمري املؤمنني عمر  .5
 وأنه مستجاب ادلاعء. -ريض اهلل عنه-كرامة ظاهرة لسعد بن أيب وقاص  .6
 ثبت وسماعه من الطرف األخر.جيب ىلع احلاكم أال حيكم بالسماع من طرف قبل اتل .7
 تثبت أمري املؤمنني يف األخبار ال يقدح يف عماهل ووالته. .8
 خماطبة الرجل اجلليل بكنيته كما صنع عمر فقال لسعد: يا أبا إسحاق. .9
اهل إذا شىك إيله وإن عزل عمر سعًدا؛ حسًما ملادة الفتنة، وإيثارا لقربه منه لكونه من أهل الشورى، ويف ذلك بيان جواز عزل اإلمام بعض عم .10

 لم يثبت عليه يشء إذا اقتضت املصلحة الرشعية ذلك.
 املصادر واملراجع:

 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط 
 ه. 1423دار العاصمة، الرياض، ، حتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد، 1تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك، ط

 ه. 1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط
 ه. 1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط

 ه.1428، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان، بريوت، 4رياض الصاحلني، ط
 ه.1426رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

 ه.1422حممد فؤاد عبد ابلايق(،  ، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم:1صحيح ابلخاري، ط
 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري حلمزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط، مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد، 
  ه. 1410الطائف ، 

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14تقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، طنزهة امل
 ه.1392بريوت،  -، دار إحياء الرتاث العريب 2املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي، ط

 (5219) الرقم املوحد:



 

69 
 

َ إىل انليبِّ  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين  احلديث: الرَّجُل  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: )ُشِكي
د ريحيًا(.خُيَيَُّل إييله أنَّه  الة، فقال: ال ينرصف حىتَّ يَسمَع َصوتًا، أو جَيي ء يف الصَّ د اليشَّ  جَيي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

من قواعد اإلسالم العامة وأصوهل اليت تبىن عليها األحاكم الكثرية اجلليلة، ويه  -رمحه اهلل-كما ذكر انلووي  -هذا احلديث
األشياء املتيقنة ىلع حكمها، فال يعدل عنها ملجرد الشكوك والظنون، سواء قويت الشكوك، أو ضعفت، أن األصل بقاء 

مادامت لم تصل إىل درجة ايلقني أو غلبة الظن، وأمثلة ذلك كثرية ال ُتىف، ومنها هذا احلديث، فما دام اإلنسان متيقنا 
ن تيقن احلدث، وشك يف الطهارة فاألصل بقاء احلدث، ومن للطهارة، ثم شك يف احلدث فاألصل بقاء طهارته، وبالعكس فم

هذا اثلياب واألمكنة، فاألصل فيها الطهارة، إال بيقني جناستها، ومن ذلك عدد الركعات يف الصالة، فمن تيقن أنه صَّل ثالثًا 
ته فاألصل بقاء انلاكح، مثاًل، وشك يف الرابعة، فاألصل عدمها، وعليه أن يصيل ركعة رابعة، ومن ذلك من شك يف طالق زوج

 وهكذا من املسائل الكثرية اليت ال ُتىف.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < مبطالت الصالةاتلصنيف: 
 بالشك.القواعد الفقهية: ايلقني ال يزول  -االستفتاء  -الشاكية  -الصالة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

َ : الشكوى يه اتلوجع من اليشء طلبا إلزاتله، والشايك: عبد اهلل بن زيد راوي احلديث. •  ُشِكي
 خُيَيَّل : يظن. •
د  • ء : حيس باحلدث من ريح وحنوه.جَيي  اليشَّ
ه. • د رحيا : يتيقن ذلك بسمعه أو شمِّ  يَسَمع َصوتا أو جَيي
 َصوتًا : رُضاًطا. •
 ريحيًا : فساًء. •

 فوائد احلديث:
" األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن"، بمعىن أن ما حكم بثبوته يف املايض حيكم بثبوته يف احلارض حىت يث .1  بت خالفه.القاعدة العامة ويه: أنَّ
 جمرد الشك يف احلدث ال يبطل الوضوء وال الصالة. .2
3. .  حتريم اخلروج من الصالة لغري سبب بنيِّ
 الريح اخلارجة من ادلبر، بصوت أو بغري صوت، ناقضة للوضوء. .4
 يراد من سماع الصوت ووجدان الريح يف احلديث اتليقن من احلدث. .5
 رها.من األدب أن يتَجنَّب األلفاظ اليت يستحيا من ذك .6

الرجل خييَّل إيله أنه َيد الِشء يف الصالة، فقال: ال ينرصف حىت  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب شيك إىل 
 يسمع صوتًا، أو َيد رحيًا
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 املصادر واملراجع:
، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط 

 ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 
 ه.1426الصحابة، اإلمارات، ، مكتبة 1تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم البن عثيمني، ط

ادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد الق
 ه.1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

 ه.1422، دار طوق انلجاة، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1زهري بن نارص انلارص، طصحيح ابلخاري، حتقيق: حممد 
 ه.1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

 .-رمحه اهلل-تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، للعالمة أمحد بن ييح انلجيم 
 (3064) الرقم املوحد:
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ْهري قال:  احلديث: دت انليبَّ »عن حبيب بن مسلمة الفي َل  -صَّل اهلل عليه وسلم-َشهي ةي، واثلُّلَُث يف َنفَّ
َ
ْبَع يف ابَلْدأ الرُّ

 «.الرَّْجَعة
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث جواز تنفيل الرسية اليت تُقطع من اجليش، َفتَغيري ىلع العدو، وتغنم منه، فيُعطى أفراُدها زيادًة ىلع ُسْهمانيهم، 
هاد ىلع بقية الُغزاة، لكن إن اكنت اغرة الرسية يف ابتداء سفر املجاهدين للغزو، تقديًرا ألعماهلم، وما قاموا به من بالٍء يف اجل

فتعطى ُربع ما َغنيمت، وإن اكنت اغرُة الرسية بعد عودة املجاهدين، فتُعطى ثلث ما غنمت، وتشارك بقية اجليش فيما بيق، 
ُفول ىلع حالة ابلدء، أنَّها يف حالة الُقفول يكون اجليش وهو ثالثة األرباع أو اثللثني، ووجه زيادة أفراد الرسية يف حالة القُ 

قد ضعف بسبب الغزو وتكون الرسية قد فقدت السند اذلي تتقوى به، واجليش اذلي تأوي إيله، والفئة اليت تَنحاز إيلها، 
ق ورغبة إىل أهله ووطنه، خبالف حال ابلدء، فإنَّ اجليش يسندها، ويقويها ويؤمها، كما أنَّ الغزو يف حالة القفول يف حال شو

 استحقت الرسية زيادة اتلنفيل يف حالة الرجعة. -واهلل أعلم-ومتشوف لرسعة األوبة، هلذا 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاداتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-حبيب بن مسلمة الفهري  راوي احلديث:

 رواه أبو داود وأمحد. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
َل : اتلنفيل: إعطاء يشء زائد ىلع سهم الغنيمة. •  َنفَّ
 الربع : أي: أعطى ربع الغنيمة نفاًل بعد اخلُُمس. •
ة : بفتح ابلاء، وسكون ادلال املهملة، ويه ابتداء السفر إىل العدو. •

َ
 ابَلْدأ

 واثلُّلَُث : واعطى ثلث الغنيمة. •
ة ثانية أو عند الرجوع من الغزو. •  الرَّجعة : الرجوع، واإليقاع بالعدو مرَّ

 فوائد احلديث:
 جواز اتلنفيل من الغنيمة بعد إخراج اخلُُمس. .1
 ما اكن يزيد عن اثللث يف اتلنفيل. -صَّل اهلل عليه وسلم-أنَّه  .2
 اجع إىل اإلمام، واإلمام جيب أن يرايع املصلحة، إن اقتضت اتلنفيل فعل وإال فال.أن اتلنفيل ليس أمًرا حتميًّا ولكنه ر .3

 املصادر واملراجع:
 سنن أيب داود، ت: حممد ميح ادلين، املكتبة العرصية. - 
 م. 2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -
 ه. 1423األم، لألبلاين، مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل،  -داود صحيح أيب  -
 ه.1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي. ط -
 .1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي  م. 2003 - ـه 1423توضي
 م. 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
 ه.1422اة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للقاري، دار الفكر، بريوت، الطبعة: األوىل، مرق -
 بريوت. -حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، للمباركفورى،  دار الكتب العلمية  -

 (64620) الرقم املوحد:

 نفل الربع يف ابلدأة، واثللث يف الرجعة -صىل اهلل عليه وسلم-شهدُت انليب 



 

72 
 

دتُّ عمرو بن أيب حسن سأل عبد اهلل بن زيد عن وُضوء انليب  -رمحه اهلل-عن حيىي املازين  احلديث: صَّل -قال: ))َشهي
أ هلم وُُضوء رسول اهلل ؟ فد-اهلل عليه وسلم ، -صَّل اهلل عليه وسلم-اع بتَور من ماء، فتوضَّ ، فأكَفأ ىلع يديه من اتلَّوري

فغَسل يديه ثالثًا، ثم أدخل يدُه يف اتلور، فَمْضَمض واْستَنَْشق واْستَنرَْث ثالثا بثالثي َغَرَفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه 
ة ثالثا، ثم أدخل يده يف اتلور، فَغَسلَُهم ْدبَر مرَّ

َ
ْقبَل بهما وأ

َ
ْرَفَقني، ثم أدخل يَده يف اتلَّور، فَمَسح رأَسه، فأ تني إىل المي ا مَرّ

 واحدة، ثم َغَسل ريجلَيه((.
ُهما حىتَّ رََجع إىل املاكن اذلي بدأ منه((.  م رأسه، حىت َذَهب بهما إىل َقَفاه، ثم رَدَّ  ويف رواية: ))بدأ بُمَقدَّ

 فأْخرَجنا هل ماء يف تَوٍر من ُصْفٍر((. -صَّل اهلل عليه وسلم-))أتانا رسول اهلل ويف رواية 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

-صَّل اهلل عليه وسلم-ىلع اتباع السنة، اكنوا يتساءلون عن كيفية عمل انليب  -رمحهم اهلل-من أجل حرص السلف الصالح 
احلديث حيدث عمرو بن حَيىي املازين عن أبيه: أنه شهد عمه عمرو بن أيب حسن، يسأل عبد اهلل ؛ يلتأسوا به فيها، ويف هذا 

؛ فأراد عبد اهلل أن يبينها هل بصورة -صَّل اهلل عليه وسلم-عن كيفية وضوء انليب  -ريض اهلل عنه-بن زيد أحد الصحابة 
إناء من ماء، فبدأ أوال بغسل كفيه؛ ألنهما آلة الغسل  فعلية؛ ألن ذلك أرسع إدرااك، وأدق تصويرا وأرسخ يف انلفس، فطلب

وأخذ املاء، فأكفأ اإلناء فغسلهما ثالثا، ثم أدخل يده يف اإلناء، فاغرتف منه ثالث غرفات يتمضمض يف لك غرفة ويستنشق 
تني، ثم أدخل يديه ويستنرث، ثم اغرتف من اإلناء فغسل وجهه ثالث مرات، ثم اغرتف منه فغسل يديه إىل املرفقني مرتني مر

يف اإلناء فمسح رأسه بيديه بدأ بمقدم رأسه حىت وصل إىل قفاه أىلع الرقبة، ثم ردهما حىت وصل إىل املاكن اذلي بدأ منه، 
صنع هكذا؛ ليستقبل شعر الرأس ويستدبره فيعم املسح ظاهره وباطنه، ثم غسل رجليه إىل الكعبني، وبنيَّ عبد اهلل بن زيد 

-حني أتاهم، فأخرجوا هل ماء يف تور من صفر؛ يلتوضأ به  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن هذا صنيع رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-
 ، بنيَّ ذلك عبد اهلل؛ يلثبت أنه اكن ىلع يقني من األمر.-صَّل اهلل عليه وسلم

___________________________ 
 الوضوء < صفة الوضوءالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازين  راوي احلديث:
 الرواية األوىل: متفق عليها اتلخريج:

 الرواية اثلانية: متفق عليها
 الرواية اثلاثلة : رواها ابلخاري.

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اإلناء الصغري.بتور من ماء : هو الطست، وهو  •
 فأكفأ ىلع يديه : أمال وصب ىلع يديه. •
 َمْضَمض : أدار املاء يف فمه وأخرجه. •
 اْستَنَْشق : جذب املاء بنفسه إىل باطن أنفه. •
 اْستَنرَْث : أخرج من أنفه املاء اذلي استنشقه. •
 ذلقن طوال، ومن األذن إىل األذن عرًضا.وَجَهه : الوجه معروف، وحده: من منابت شعر الرأس املعتاد، إىل ما نزل من اللحية وا •
 َغَرفَات : مجع غرفة، وهو أخذ املاء بايلد. •
ه : أمر يده عليه مبلولة باملاء، وحد الرأس: منابت الشعر من جوانب الوجه إىل أىلع الرقبة. •  َمَسح بيَرأسي
 فأْقبَل بهما : أي: بدأ بقبل الرأس يعين مقدمه. •

؟ فداع بتور من -صىل اهلل عليه وسلم-أيب حسن سأل عبد اهلل بن زيد عن وضوء انليب شهدت عمرو بن 
 -صىل اهلل عليه وسلم-ماء، فتوضأ هلم وضوء رسول اهلل 
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ْدبَر : رجع بهما إىل دبر ال •
َ
 رأس، أي: مؤخره.وأ
 إىل املرفقني : أي: مع املرفقني، واملرفق هو: مفصل العضد من اذلراع. •
 إىل الكعبني : إىل بمعىن: مع، والكعبان: عظمان ناتئان يف أسفل الساق. •
 وُضوء : نفس فعل الوضوء. •
ما إىل َقَفاه : أوصل يداه إىل قفاه، والقفا: ُمؤَخر الرأس والُعنُق، واملرا •  د مسح رأسه إىل آخره من جهة القفا ال مسح الرقبة.َذَهب بيهي
 : جاء إيلنا: إما زائرا أو مدعوا. -صَّل اهلل عليه وسلم-أتانا رسول اهلل  •
 من ُصفر : نوع من انلحاس أصفر، ويعد من أجود أنواع انلحاس. •

 فوائد احلديث:
 حرص السلف الصالح ىلع معرفة سنة انليب؛ يلتأسوا به فيهما. .1
 أقرب الوسائل إىل الفهم ورسوخ العلم. سلوك املعلم .2
 ذكر املخَب ما يدل ىلع توكيد خَبه. .3
مرشوعية الوُُضوء ىلع هذه الكيفية: يغسل كفيه ثالث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنرث ثالثا بثالث غرفات، ثم يغسل وجهه ثالثا، ثم  .4

م رأسه إىل قفاه ثم يردهما إىل املاكن اذلي بدأ منه ثم يغسل رجليه إىل يديه إىل املرفقني مرتني مرتني، ثم يمسح رأسه بيديه يبدأ  بمقدَّ
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-الكعبني، وهذه من كيفيات وضوء انليب 

 غسل ايلدين قبل إدخاهلما يف اإلناء يف ابتداء الوضوء. .5
واستنشق من غرفة ثم فعل كذلك مرة أخرى، ثم فعل كذلك كيفية املضمضة بالنسبة إىل الفصل واجلمع، فقد دل احلديث ىلع أنه تمضمض  .6

 مرة أخرى.
 استيعاب الرأس باملسح، وتفسري اإلقبال واإلدبار. .7
الوضوء مرة مرة، ومرتني مرتني،  -صَّل اهلل عليه وسلم-جواز اتلكرار ثالثا يف بعض أعضاء الوضوء واثنتني يف بعضها، وقد ثبت من فعل انليب  .8

 ثالثا، وبعضه مرتني، واألخري هو اذلي دل عليه هذا احلديث.وثالثا ثالثا، وبعضه 
 عدم اتلكرار يف مسح الرأس. .9
 جواز خمالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها ىلع بعض، وأن اتلثليث هو الصفة الاكملة وما دونها جيزئ كما صحت بذلك األحاديث. .10
 مرااعة الرتتيب بني أعضاء الوضوء، فال يقدم املتأخر ىلع سابقه. .11
جتديد ماء الوضوء للك عضو؛ فال يمسح رأسه بابللل ابلايق بعد غسل يديه مثاًل، لكن األذنني مع الرأس عضو واحد، فال يأخذ ماء جديدا  .12

 لألذنني إال إذا جفت يده ولم يبق بلل لألذنني.
 املصادر واملراجع:

 ه.1381ق، الطبعة: األوىل، اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمش 
 ه.1434اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الطبعة: األوىل، 

 ه.1414تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية، 
د اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عب

 ه.1426القاهرة، الطبعة: العارشة، 
 ه.1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل، 

، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر -صَّل اهلل عليه وسلم-األنام عمدة األحاكم من الكم خري 
 ه.1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية، 

 بن عبد العزيز العقيل، حتقيق: أنس بن عبد الرمحن بن عبد اهلل العقيل، رشح العمدة للسعدي، قيده عنه تلميذه: عبد اهلل العوهيل، تقديم: عبد اهلل
 ه.1431دار اتلوحيد، الرياض، الطبعة: األوىل، 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 ه.1422، الطبعة: األوىل، عبد ابلايق(

 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 (3444) الرقم املوحد:
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صالة  -صَّل اهلل عليه وسلم-رسوُل اهلل َصَّلَّ بنا » قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب  احلديث:
اخلوف يف بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بيإيَزاءي العدو، فصَّلَّ باذلين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء اآلخرون، فَصَّلَّ 

 «.بهم ركعة، وَقَضتي الطائفتان ركعة ركعة
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صالة اخلوف بأصحابه يف بعض حروبه مع املرشكني حينما اتلىق املسلمون بعدوهم من  -عليه وسلمصَّل اهلل -صَّل انليب 
 -صَّل اهلل عليه وسلم-الكفار وخافوا من َشنِّ الغارة عليهم عند اشتغاهلم بالصالة، والعدو يف غري القبلة، فقسم انليب 

 دو، حيرسون املصلني.الصحابة طائفتني، طائفة قامت معه يف الصالة، وطائفة وجاه الع
فصَّل باليت معه ركعة، ثم ذهبوا وهم يف صالتهم فوقفوا يف حنر العدو، وجاءت الطائفة اليت لم تصل، فصَّل بها ركعة ثم سلم 

 .-صَّل اهلل عليه وسلم-انليب 
األوىل الركعة اليت عليها فقامت الطائفة اليت معه أخرًيا فقضت الركعة ابلاقية عليها، ثم ذهبوا للحراسة، وقضت الطائفة 

: )وانلاس لكهم يف -ريض اهلل عنهما-أيضا، وهذه صفة من الصفات الواردة لصالة اخلوف، والقصد منها كما قال ابن عباس 
 صالة، ولكن حيرس بعضهم بعضا(. رواه ابلخاري.

___________________________ 
 ة اخلوفالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالاتلصنيف: 

 اجلهاد.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 صالة اخلوف : أي الصالة حني تصَّل حال اخلوف. •
 جند.يف بعض أيامه : أي غزواته، ويه غزوة اكنت يف جهة  •
 طائفة : مجاعة من اجليش. •
 بإزاء العدو : بمحاذاة العدو مقابلة هل حترس اجليش. •
 العدو : من بينك وبينه عداوة، يطلق ىلع الواحد واجلمع. •
الطائفة قضت الطائفتان : أتمت لك واحدة صالتها، واملراد لك واحدة قضت بعد األخرى ال مجيعا؛ ئلال خيلو اجليش من حراسة، فقد أتمت  •

 األخرية صالتها ثم ذهبت حترس، ثم جاءت الطائفة األخرى فأتمت صالتها بالركعة ابلاقية.
 فوائد احلديث:

قتها مرشوعية صالة اخلوف عند وجود سببها، حرًضا أو سفًرا، ُتفيًفا ىلع األمة ومعونة هلم ىلع جهاد األعداء، وأداًء للصالة يف مجاعة يف و .1
 املحدد.

 ن بها ىلع هذه الكيفية اليت ذكرت يف احلديث.مرشوعية اإلتيا .2
 أن احلركة الكثرية ملصلحة الصالة، أو للرضورة، ال تبطل الصالة. .3
 احلرص الشديد ىلع اإلتيان بالصالة يف وقتها ومع اجلماعة، فقد سمح بأدائها ىلع هذه الصفة حمافظة ىلع ذلك. .4
 الغوائل للمسلمني.أخذ األهبة، وشدة احلذر من أعداء ادلين، اذلين يبغون  .5
 وجوب صالة اجلماعة ىلع الرجال سفًرا وحرًضا يف حال األمن واخلوف. .6
 صالة اجلماعة تدرك بركعة. .7

صالة اخلوف يف بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بِإِزَاءِ  -صىل اهلل عليه وسلم-َصىلَّ بنا رسوُل اهلل 
 العدو، فصىلَّ باذلين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء اآلخرون، فصىل بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة



 

75 
 

 املصادر واملراجع:
 م. 2006 - ـه1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -تيسري العالم للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات  

 ه.1426ثيمني، طبعة مكتبة الصحابة االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل تنبيه األفهام، للع
 ه.1422صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل 

 .بريوت –صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 تأسيس األحاكم، ألمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل.

 (7188) الرقم املوحد:
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يبي طالب، فاكن إذا » عن ُمَطرِّفي بن عبد اهلل قال:  احلديث:
َ
ِّ بني أ ْمَراُن ْبُن ُحَصنْيٍ َخلَْف يلعي ، َصلَّيُْت أنا وعي َ سجد َكَبَّ

، وقال: قد ذكَّ  ْمَراُن ْبُن ُحَصنْيٍ َخَذ بيَديَّ عي
َ
ا قىَض الصالةَ أ ، فلمَّ َ ، وإذا نهض من الركعتني َكَبَّ َ رين هذا وإذا رفع رأسه َكَبَّ

 «.-صَّل اهلل عليه وسلم-أو قال: َصَّلَّ بنا صالة حممد  -صَّل اهلل عليه وسلم-صالَة حممد 
 صحيح. درجة احلديث:

 اإلمجايل: املعىن
 ، وذلك باتلكبري.-سبحانه وتعاىل-يف هذا احلديث بيان شعار الصالة، وهو إثبات الكَبياء والعظمة هلل 

ني يرفع  يه إىل السجود، ثم يُكَبِّ حي فيحِك مطرف أنه صَّل هو وعمران بن حصني خلف يلع بن أيب طالب فاكن يكَب يف ُهوي
د األ ل يف الصالة ذات التشهدين، كَبَّ يف حال قيامه، وقد ترك كثري من انلاس اجلهر رأسه من السجود، وإذا قام من التشهُّ وَّ

ا فرغ من صالته أخذ عمران بيد ُمطرِّف، وأخَبه بأنَّ عليًّا  ره بصالته هذه  -ريض اهلل عنه-باتلكبري يف هذه املواضع، فلمَّ ذكَّ
 املواضع. ، حيث اكن يُكَبِّ يف هذه-صَّل اهلل عليه وسلم-صالَة انليبِّ 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةاتلصنيف: 

 .-ريض اهلل عنه-فضائل يلع بن أيب طالب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو جُنَيد عمران بن حصني اخلزايع  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. منت احلديث:مصدر 
 معاين املفردات:

 إذا سجد : بدأ يف الزنول للسجود، وهو نزول املصيل إىل األرض واضًعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني. •
 نهض من الركعتني : أي رشع يف انلهوض من التشهد األول. •
 ونسيه من نسيه.ذّكرين : جعلين أذكر بعد أن تركه انلاس  •
 هذا : يلع بن أيب طالب أشار إيله باسم اإلشارة احرتاما وتعظيما هل. •
 قىض : أكمل صالته. •

 فوائد احلديث:
 اتلكبري يف حال اهلويي من القيام إىل السجود. .1
 اتلكبري حال الرفع من السجود إىل اجللوس بني السجدتني. .2
 أن يفعل ما تقدم يف مجيع الركعات. .3
 القيام من التشهد األول إىل القيام يف الصالة ذات التشهدين.اتلكبري حال  .4
 مرشوعية جهر اإلمام بذلك يلتمكن املأموم من متابعته. .5
 بمالزمته السنة. -ريض اهلل عنه-فضيلة يلع بن أيب طالب  .6
 تأييد فاعل السنة بالشهادة هل باحلق. .7
 أن موقف االثنني خلف اإلمام. .8

، وإذا نهض  َ ، وإذا رفع رأسه َكَبَّ َ َصلَّْيُت أنا و ِعْمرَاُن ْبُن حَصنْيٍ خلف يلع بن أيب طالب، فاكن إذا سجد َكَبَّ
 َ  من الركعتني َكَبَّ
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 املصادر واملراجع:
 م. 2006 - ـه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة،  -العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات تيسري  

 ه.1426تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 
 ه.    1381طبعة دار الفكر، دمشق، األوىل اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، 

 ه.1422صحيح ابلخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل 
 .بريوت –رش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، أليب احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلا

 تأسيس األحاكم، ألمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل.
 (5275) الرقم املوحد:
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نَس بن مالك  احلديث:
َ
: -ريض اهلل عنهما-وأبا بكر وعمر  -صَّل اهلل عليه وسلم-أّن انليب » -ريض اهلل عنه-عن أ

 «.اكنوا يَْستَْفتيُحوَن الصالة بـ"احلمد هلل رب العاملني"
 «.منهم يقرأ "بسم اهلل الرمحن الرحيم"َصلَّيُْت مع أيب بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا » ويف رواية: 

وأيب بكر وعمر وعثمان فاكنوا يَْسَتْفتيُحوَن بـ"احلمد هلل رب  -صَّل اهلل عليه وسلم-َصلَّيُْت خلف انليب » وملسلم: 
 «.العاملني"، ال يَْذُكُروَن "بسم اهلل الرمحن الرحيم" يف أول قراءة وال يف آخرها

 صحيح. درجة احلديث:
 مجايل:املعىن اإل

 -ومالزمته هل وخللفائه الراشدين  -صَّل اهلل عليه وسلم-مع طول صحبته للنيب  -: أنه-رىض اهلل عنه-يذكر أنس بن مالك، 
لم يسمع أحداً منهم يقرأ )بسم اهلل الرمحن الرحيم( يف الصالة، ال يف أول القراءة، وال يف آخرها، وإنما يفتتحون الصالة بـ"احلمد 

العاملني"، وقد اختلف العلماء يف حكم قراءة البسملة واجلهر بها ىلع أقوال، والصحيح من أقوال العلماء أن املصيل هلل رب 
 يقرأ البسملة رسا قبل قراءة الفاحتة يف لك ركعة من صالته، سواء اكنت الصالة رسية أم جهرية.

___________________________ 
 دات < الصالة < صفة الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبااتلصنيف: 

نَس بن مالك  راوي احلديث:
َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 متفق عليه. اتلخريج:
 الرواية اثلانية رواها مسلم.

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يَْستَْفتيُحوَن : يبتدئون. •
 ال يَْذُكُروَن بسم اهلل : ال يَْذُكُرونَها جهرا. •
آخر القراءة وهذا من باب املبالغة؛ فإنه ال يتوهم أحد أن البسملة تكون يف آخر القراءة حىت ينىف ذلك، إال أن يراد بآخر وال يف آخرها :  •

 القراءة السورة اليت بعد الفاحتة ، أو يريد أول ركعة وآخر ركعة يف الصالة .
 فوائد احلديث:

 أن البسملة، ليست آية من الفاحتة. .1
 السورة.تقديم الفاحتة ىلع  .2
 مرشوعية قراءة "بسم اهلل الرمحن الرحيم" بعد االستفتاح واتلعوذ قبل الفاحتة ويكون ذلك رسا ولو يف الصالة اجلهرية. .3

 املصادر واملراجع:
 م . 2006 - ـه 1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -تيسري العالم للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، الغمارات  

 .1426الطبعة األوىل  -القاهرة -مكتبة اتلابعني -طبعة مكتبة الصحابة اإلمارات -تنبيه األفهام للعثيمني 
 .1435- األوىل الطبعة– الرياض– القحطاين وهف بن يلع بن سعيد اعتناء-باز بن العزيز عبد–اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم 

 .    1381األوىل -دمشق  -طبعة دار الفكر-اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري 
 .م 1992 - ـه 1412 اثلانية،: الطبعة- احلريميل املبارك فيصل–خالصة الالكم 

 ه.1422الطبعة : األوىل -انلارش : دار طوق انلجاة -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -صحيح ابلخاري 
 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق  -صحيح مسلم 

 (3327) الرقم املوحد:

 يقرأ "بسم اهلل الرمحن الرحيم"َصلَّْيُت مع أيب بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم 
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ىلع امرأة ماتت يف  -صَّل اهلل عليه وسلم-َصلَّيْت وراء انليب »قال:  -ريض اهلل عنه-عن َسُمَرَة بْني ُجنُْدٍب  احلديث:
َها َها فقام يف وَْسطي  «.نيَفاسي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ريض اهلل -أنىث، صغري أو كبري، فيخَب سمرة بن جندب الصالة ىلع امليت حق واجب للك من يموت من املسلمني: ذَكٍر أو 
بمحاذاة  -صَّل اهلل عليه وسلم-حينما صَّل ىلع امرأة ماتت يف نفاسها، فقام  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنه صَّل وراء انليب  -عنه

 وسطها.
___________________________ 

 الصالة ىلع امليتالفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < صفة اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-َسُمرة بن ُجنَْدب  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
َها : أي: ماتت يف مدته أو بسببه، وانلِّفاس دم طبييع خيرج بسبب الوالدة. •  يف نيَفاسي
 فقام : أي: حني الصالة عليها. •
َها : أي: عند منتصف جسمها. •  وَْسطي

 فوائد احلديث:
 الصالة ىلع اجلنازة ومرشوعيتها. .1
 أن انلفساء مع كونها حازت فضل الشهادة بموتها يف نفاسها، لكن يصَّل عليها؛ فال تأخذ حكم شهيد املعركة. .2
 ث وصفها بأنها امرأة، ال بكونها نفساء.أن موقف اإلمام من املرأة يكون وسطها، سواء ماتت من نفاس أو غريه؛ فالعَبة من احلدي .3
علل بعضهم احلكمة يف الوقوف وسط املرأة؛ بأنه أسرت هلا من انلاس، وعلل آخرون باحتمال أن يكون يف وسطها جنينًا، واتلماس احلكمة  .4

 ليس الزًما للعمل إذا صح انلص.
 املصادر واملراجع:

الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد  
 ه.1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

 ه.1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 
 ه.1435يق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتق

 م.1992ه، 1412خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية 
اة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلج

 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 (5209) الرقم املوحد:

 وَْسِطَهاىلع امرأة ماتت يف نَِفاِسَها فقام يف  -صىل اهلل عليه وسلم-َصلَّْيت وراء انليب 
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جود، وقد رأيت انليب »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس  احلديث: صَّل اهلل عليه -ص ليس من َعَزائيمي السُّ
 «.يَسجد فيها -وسلم

 صحيح. احلديث:درجة 
 املعىن اإلمجايل:

مر ىلع 
َ
جود" أن سجدة اتلالوة اليت يف سورة ص سنة غري واجبة؛ ألنه لم يرد فيها أ معىن حديث: "ص ليس من َعَزائيمي السُّ

صَّل اهلل -وَسَجَدها نبيَُّنا ، -تعاىل-فعلها توبة هلل  -عليه الصالة والسالم-تأكيد فعلها، بل الوارد بصيغة اإلخبار؛ بأنَّ داود 
ُ ىلع داوَد  -عليه وسلم ا أْنَعم اَّللَّ صَّل اهلل عليه -بالُغْفَران، ويدل هل ما رواه النسايئ، أنَّه  -عليه الصالة والسالم-شكرا؛ لمَّ

 قال: )سجدها داود توبة، ونْسُجدها شكًرا(. -وسلم
___________________________ 

 وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سجود السهو واتلالوة والشكرالفقه اتلصنيف: 
 سجود الشكر.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

كِّد ىلع  •
ُ
 فعلها.َعَزائيمي : يه اليت أ

 فوائد احلديث:
جود يف ص. .1  استحباب السُّ
 أن الَمْسنُونَات قد يكون بعضها آكد من بعض. .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  

 املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.سبل السالم رشح بلوغ 
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي   - ـه 1423َسة، توضيح األحاكم مي

 م. 2003
 م. 2006 - ـه 1427ملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، تسهيل اإل

 (11238) الرقم املوحد:

 يسجد فيها -صىل اهلل عليه وسلم-ص ليس من عزائم السجود، وقد رأيت انليب 
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فَْرغ بيمينه ىلع يساره  -صَّل اهلل عليه وسلم-َصبَبُْت للنيب »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن ميمونة  احلديث:
َ
ُغْسال، فَأ

اب، ثم َغسلها، ثم َتَمْضَمَض واْستَنَْشَق، ثم َغَسل وْجهَ  ه األرض َفَمَسَحها بالرتُّ ه، فَغَسلَُهما، ثم َغسل َفرَْجه، ثم قال بييَدي
، ف ه، ثم َتَنىحَّ يل فلم َينُْفْض بهاوأفَاَض ىلع رأسي َ بمنْدي يتي

ُ
 «.غسل قََدَميه، ثم أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

من اجلَنَابة، فتناول اإلناء  -صَّل اهلل عليه وسلم-معىن احلديث: ُتَب ميمونة أنها هيَّأت هل املاء ألجل أن يَغتسل به رسول اهلل 
بيمينه، فصبَّه ىلع يساره، ثم غسل لكتا يديه معاً؛ ألن ايلدين آلة نلقل املاء، فاستحب غسلهما حتقيقا لطهارتهما، وتنظيفا 

 هلما.       
 عند ابلخاري: "فغسل يديه مرتني أو ثالثا".    -ريض اهلل عنها-َسلُهما، ويف رواية أخرى عن ميمونة َفغَ 

ي: وبعد أن َغسل يديه َغسل َفرَْجه بشماهل إلزالة ما لوثه من آثار الَمين وغريه، واملراد بالَفْرجي ُهنا: الُقبل، يوضحه رواية ابلخار
ماهل، فغسل َمَذاكي   ريَه "." ثم أفرغ ىلع شي

َماهل األرض،  يشي ه األرض واملراد رضب بها األرض وايلد هنا: " ايلَد اليرُسى، يوضحه رواية ابلخاري: " ثم رَضب ب ثم قال بييَدي
 فَدلََكها َدلاَْك شديدا ".

يهة، ثم َغسل يَده اليُ  يل ما قد يَعلق بها من آثار ُمْستَْقَذرة أو روائح َكري يزُيي اب ل رسى باملاء إلزالة ما َعلَق بها من َفَمَسَحها بالرتُّ
َفها مما قد يَعلق بها تمضمض وستنشق، ثم َغَسل وْجَهه. وليس فيه أنه توضأ  تُراب وغريه مما يُْستَْقَذر، وبعد أن غسل يديه وَنظَّ

اعئشة  ، لكن يف حديثها اآلخر عند ابلخاري ومسلم :" ثم توضأ وضوءه للصالة "وهكذا جاء عن -عليه الصالة والسالم-
 .-ريض اهلل عنها-

ه، ثم َغَسل َسائر َجَسده ". لَء َكفِّ فَْرغ ىلع رأسه ثالث َحَفَنات مي
َ
 ثم َصبَّ املاء ىلع رأسه، ويف روايتها األخرى: " ثم أ

 وُيكتىف باملرة الواحدة، إذا َعمَّت مجيع ابَلدن.
 قََدَميه بعد أن فََرغ من وضوءه واغتساهل، غسل َقَدميه مرة ثانية.ثم حتول إىل جهة أخرى بعيدا عن موضع االغتسال فغسل 

يل من بَلَلي املاء، ويف رواية أخرى عنها  نْدي ح بالمي يل فلم َينُْفْض بها ولم َيتََمسَّ َ بمنْدي يتي
ُ
يل -ريض اهلل عنها-ثم أ ندي تَيْتُه بالمي

َ
: " ثم أ

يٍل  نْدي َ بيمي يتي
ُ
ه " ويف رواية أخرى : " أ ه وجعل يقول: باملاء هكذا " يعين َينُْفُضه.فََردَّ  فلم َيَمسَّ

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسلاتلصنيف: 

 اتلمسح بعد الطهارة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنها-ميمونة بنت احلارث  راوي احلديث:
 عليه.متفق  اتلخريج:

 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

• . فَْرغ : َصبَّ
َ
 أ
ٌج، وكرث استعماهل يف الُعرف يف الُقبُل • بر؛ ألنَّ لكَّ واحٍد منهما منفري  .فَرَْجه : الَفْرج: من اإلنسان: يُطلق ىلع الُقبُل وادلُّ
ه  • ه.َتَمْضَمض : املْضَمَضة: أن جيعل املاء يف فَمي  وخيرجه، وكماهلا إَدارة املاء يف فَمي
 اْستَنَْشَق : االْستينَْشاق: إدخال املاء إىل داخل األنْف، وكماهل أن جيذب املاء بانلََّفس ألقىص األنف. •
 أفَاض : أسال املاء ىلع بقية جسده وأجراه عليه. •
 َتنىَحَّ : أي: حتول إىل ناحية. •
يل : نسيٌج من قُطن أو َحرير أو حن • نْدي  وهما، يُمسح به رََذاذ املاء وحنوه.مي

 غسال -صىل اهلل عليه وسلم-صببت للنيب 
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ح. •  لم َينُْفْض : لم َيتََمسَّ
 فوائد احلديث:

َفُة ُغْسل انلَّيب  .1  من اجلَنابة. -صَّل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث بيان لصي
 فيه جواز ترصيح املرأة بما قد يُْستََحيا منه بليان احلق. .2
ما أداةُ َغْرفي املاء، وأداةُ دلك اجلسد، فينبيغ طهارتهما قبل لُكِّ يشٍء، واملراُد بايلدين عند اإلطالق استحباُب ابلداءة بَغْسلي يديه؛ ألنَّ ايلَدين ه .3

ان.  هما الَكفَّ
 فيه استعمال ايلَد اليرُسى إلزالة األذى. .4
 فيه ديلل ىلع بََداءة اجلُنب بغسل فَرَْجه ويزيل ما عليه من أثَر اخلارج. .5
ني إلزالة اللزوجة العالقة بها، من غسل الَفْرج املتلوِّث بانلجاسة أو املين، فإن َتَعذر استحباب رَضب ايلَّد ىلع األر .6 ض أو اجلدار إذا اكن من الطِّ

اب  رات املعروفة تقوم مقامه. -وهو كذلك يف زماننا-الرتَّ  فإن الُمَطهي
 استحباب الوضوء قبل االغتسال من اجلَنَابة، وهذا ىلع رواية ميمونة األخرى. .7
 وعية َغْسل الَقَدَمني بعد االنتهاء من االغتسال، إذا َدَعت احلاجة إىل ذلك.مرش .8
ْكره يف احلديث، لكن إذا َخيش اإلنسان عدم وصول املاء إىل مجيع بََدنيه فينب .9 يغ أن َيُمرَّ ال يشرتط  َدلْك ابَلدن يف الغسل من اجلَنابة؛ لعدم ذي

 َظنِّه وصول املاء إيلها.بيده إىل تلك املواضع، حىت يَغلب ىلع 
ْمهات املؤمنني ىلع نرَْش ُسنته  .10

ُ
رص أ  .-صَّل اهلل عليه وسلم-فيه حي

من اجلَنابة من أوهل إىل آخره  -صَّل اهلل عليه وسلم-وصفت كيفية اغتساهل  -ريض اهلل عنها-فيه جواز نظر املرأة إىل َعورة زوجها؛ ألن ميمونة  .11
ري الَفْرج .  بما يف ذلك َتْطهي

 ادر واملراجع:املص
 ه.1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  

 .بريوت –صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
م، حتقيق: 1979 - ـه1399بريوت،  -انلهاية يف غريب احلديث واألثر، تأيلف: جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري، انلارش: املكتبة العلمية 

 حممود حممد الطنايح. -ر أمحد الزاوى طاه
عة، إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، تأيلف: أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين، انلارش: املطبعة الكَبى األمريية، مرص، الطبعة: الساب

 ه.  1323
: الطبعة الرياض، –إبراهيم املرصي، انلارش: مكتبة الرشد رشح سنن أيب داود، تأيلف: حممود بن أمحد بن موىس، بدر ادلين العيين، حتقيق: خادل بن 

 . م1999- ـه 1420 األوىل،
 سبل السالم، تأيلف: حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث.  

 م. 2006 _ه  1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
 ه. 1397 -حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع، تأيلف: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم انلجدي، انلارش: )بدون نارش( ، الطبعة: األوىل 

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة:  َسة، توضيح األحاكم مي  - ـه 1423اخلامي
 م. 2003

رمضان،  فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد
م إرساء بنت عرفة.

ُ
 وأ

 لكرتونية.رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإل
 (10031) الرقم املوحد:
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فاكن ال يزيد يف  -صَّل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل صحبت »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  احلديث:
َفر ىلع ركعتني، وأبا بكر وُعمر وُعثْمان كذلك  «.السَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف أسفاره، وكذلك صحب أبا بكر وعمر  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنه صحب انليب  -ريض اهلل عنهما-يذكر عبد اهلل بن عمر 
يف أسفارهم، فاكن لك منهم يقرص الصالة الرباعية إىل ركعتني، وال يزيد عليهما، أي ال يتم أحد  -ريض اهلل عنهم-وعثمان 

فر، وذكره أليب بكر وعمر وعثمان لدلاللة ىلع أن احلكم غري منسوخ بل ثابت منهم الفرائض، وال يصيل الرواتب يف الس
 وال هل معارض راجح.  -صَّل اهلل عليه وسلم-بعد وفاة انليب 

اَلةي{ َفنَيْفُ اجلناح  َن الصَّ وا مي يفيد وجيوز اإلتمام يف السفر، ولكن القرص أفضل؛ لقوهل تعاىل: }لَيَْس َعليُكْم ُجنَاٌح أن تَقرُصُ
 أنه رخصة، وليس عزيمة؛ وألن األصل اإلتمام، والقرص إنما يكون من يشء أطول منه.

حيب أن تُؤىت رخصه، وخروًجا من  -تعاىل-، وألن اهلل -صَّل اهلل عليه وسلم-واألوىل للمسافر أن اليدع القرص؛ اتبااعً للنيب 
 خالف من أوجبه؛ وألنه األفضل عند اعمة العلماء.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة أهل األعذاراتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 صحبُت رسول اهلل : كنُت معه يف سفر. •
 الرباعية، واكن تفيد االستمرار اغبًلا.اكن ال يزيد : أي: يف الصالة  •
 وأبا بكر وُعمر وُعثْمان كذلك : أي: وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان، وهم من اخللفاء الراشدين. •

 فوائد احلديث:
 مرشوعية قرص الصالة الرباعية يف السفر إىل ركعتني، وهو أمر جممع عليه. .1
 لك سفر مباح.أن القرص اعم يف سفر احلج واجلهاد، ولك سفر طاعة، و .2
 ، وسنة خلفائه الراشدين يف أسفارهم.-صَّل اهلل عليه وسلم-أن القرص هو سنة انليب  .3
 ال قرص يف صالة الفجر وال يف صالة املغرب، وهذا باإلمجاع. .4
 الُسنَّة للمسافر ترك اتلنفل بنوافل الفرائض إال راتبة الفجر والوتر؛ لورود ُتصيصهما بذلك. .5
 حة هذه الرشيعة املحمدية وسهوتلها.لطف املوىل خبلقه، وسما .6
 من يريد السفر هل أن يقرص إذا خرج من بيوت القرية. .7
 إذا اقتدى املسافر بمقيم صَّل صالة مقيم. .8

َفر ىلع ركعتني، وأبا بكر وُعمر وُعْثمان  -صىل اهلل عليه وسلم-صحبت رسول اهلل  فاكن ال يزيد يف السَّ
 كذلك
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 املصادر واملراجع:
اإلمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة،  

 ه.1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 ه.1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

 ه.1435لرياض، الطبعة: األوىل اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، ا
 ه. 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 

 م.1992ه، 1412خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية 
يف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلع

 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 (5207) حد:الرقم املو
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عن مجيل بن زيد، قال: صحبت شيًخا من األنصار، ذكر أنه اكنت هل صحبة يقال هل: كعب بن زيد أو زيد  احلديث:
َفاٍر، فلما دخل عليها فوضع ثوبه، وقعد بن  كعب، فحدثين أن رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم تزوج امرأة من بيَني غي

َها َبَياًضا، َفاحْنَاَز عن الفراش، ثم قال: "خذي عليك ثيابك"، ولم يأخذ مما أتاها شيًئا. برَْصَ بيَكْشحي
َ
 ىلع الفراش، أ

 ضعيف جداً. درجة احلديث:
 ايل:املعىن اإلمج

تزوج امرأة من قبيلة غفار، فلما دخل بها رأى بياًضا بني خارصتها   -صَّل اهلل عليه وسلم-أفاد هذا احلديث أن انليب 
وهو كناية عن -وضلوعها وهو املرض اذلي يسىم الَبص، فلما رأى ذلك منها أعرض عنها وفارقها بقوهل احليق بأهلك 

 ولكن احلديث ضعيف وإنما رشح يلعلم.ولم يأخذ من مهرها شيئاً،  -الطالق
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < العيوب يف انلاكحاتلصنيف: 
 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < زوجاته صَّل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة

 -عنهريض اهلل -كعب بن زيد أو زيد بن كعب  راوي احلديث:
 رواه أمحد. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

فار : قبيلة من قبائل عدنان، هم بنو غفار بن مليل بن صخرة بن مدركة بن إيلاس بن مرض، ومنازهلم قرب مكة. •  غي
َها : هو املاكن اذلي  بني اخلارصة والضلوع. •  بَكْشحي
 مرض حيدث يف اجلسد بياًضا خمالًفا للون جدل اجلسد.بياًضا : املراد به الَبص، وهو  •
 احليَقي بيأهليك : هذه الصيغة من كنايات الطالق الظاهرة، يقع بها الطالق مع نيته، أو قرينة تدل ىلع إرادة الطالق. •
 ولم يأخذ مما أتاها شيئا : أي لم يأخذ شيئًا من الصداق اذلي أعطاه إياها. •

 فوائد احلديث:
 ر من العرشة.أن الَبص منف .1
نَّ الََْبََص عيٌب ُيْفَسُخ بيه انلاكح. .2

َ
 أ

 أنَّ إثبات خيار العيب للزوج اذلي لم يعلم بعيب صاحبه إالَّ بعد العقد، ولم يرض به، فيثبت هل حق فسخ انلاكح. .3
 أنَّ العيب إذا لم يُعلم به إالَّ بعد ادلخول أو اخللوة، فإنَّ هلا الصداق. .4
وجني من اآلخر فإنه يفسخ به انلاكح؛ ألنه ال حيقق مقاصده، اجلنون واجلذام والَبص والعنة يف الزوج وهو عدم أن لك عيب  ينفر أحد الز .5

 قدرته ىلع وطء الزوجة وكذا العقم.
 املصادر واملراجع:

 م 2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  - 
 م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم  -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي  م 2003 - ـه 1423توضي
 اململكة العربية السعودية -أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من  -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 م1993 - ـه1413نيل األوطار، للشواكين. انلارش: دار احلديث، مرص. الطبعة: األوىل،   -
 هجر. الطبعة: األوىل.ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام، للمغريب. انلارش: دار  -
 الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، للسااعيت. انلارش: دار إحياء الرتاث العريب. الطبعة: اثلانية. -
 .1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان -

 (58087) الرقم املوحد:

 صحبت شيًخا من األنصار، ذكر أنه اكنت هل صحبة يقال هل: كعب بن زيد أو زيد بن كعب
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أنَّ رجاًل أىت انليبَّ صَّل اهلل عليه وسلم فقال: أيخ يَْشتِك بطنَه،  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري  احلديث:
ه َعَساًل »فقال:  ه َعَساًل »فقال: ثم أىت اثلانيَة، « اْسقي ه َعَساًل »ثم أتاه اثلاثلَة فقال: « اْسقي ثم أتاه فقال: قد فعلُت؟ « اْسقي
ه َعَساًل »فقال:   فسقاه فَبأ.« صدق اهلُل، وكذب بطُن أخيك، اْسقي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

نه، وهذا املرض هو اإلسهال، كما اتضح من جاء رجل إىل انليب صَّل اهلل عليه وسلم فأخَبه بأن أخاه يتألم من مرض يف بط
روايات أخرى للحديث، فأمره انليب صَّل اهلل عليه وسلم أن يسيق أخاه عسال، فسقاه فلم يُشف، ثم أىت انليب صَّل اهلل عليه 

أن يسقيه  وسلم فأخَبه، فأمره أن يسقيه عسال مرة أخرى، فسقاه فلم يُشف، ثم أىت انليب صَّل اهلل عليه وسلم فأخَبه، فأمره
صدق اهلل وكذب »عسال مرة ثاثلة، فسقاه فلم يُشف، فأىت انليب صَّل اهلل عليه وسلم فأخَبه، فقال صَّل اهلل عليه وسلم: 

وهذا فيه احتماالن: أحدهما: أن يكون انليب صَّل اهلل عليه وسلم أخَب عن غيب أطلعه اهلل « بطن أخيك اسقه عسال
ن العسل، فكرر عليه األمر بسيق العسل يلظهر ما وعد به. واثلاين: أن تكون اإلشارة عليه، وأعلمه بالويح أن شفاء ذلك م

 إىل قوهل تعاىل: }فيه شفاء للناس{ ويكون قد علم أن ذلك انلوع من املرض يشفيه العسل.
 فلما أمره يف املرة الرابعة أن يسقيه عسال، ذهب الرجل فسىق أخاه عسال فُشيف بإذن اهلل تعاىل.

يلزم حصول الشفاء به للك مرض يف لك زمن وبأي نوع من أنواع العسل، لكن )للك داء دواء إذا أصيب دواء ادلاء وال 
 (.2204، ح1729 /4، رواه مسلم )-صَّل اهلل عليه وسلم-برئ بإذن اهلل( كما قال 

___________________________ 
 < الطب انلبويالفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية اتلصنيف: 

 اتلفسري. -اإليمان باهلل وكتابه موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدريي  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يشتِك بطنه : تألّم مّما به من مرض. •
• .  برأ : ُشيفي
 احلديث:فوائد 

 فيه أن ما جعل اهلل فيه شفاء من األدوية قد يتأخر تأثريه حىت يتم أمره وتنقىض مدته املكتوبة ىف اللوح املحفوظ. .1
 الصدق صفٌة ذاتيٌة ثابتٌة هلل َعزَّ وَجلَّ بالكتاب والسنة، قال تعاىل: )ومن أصدق من اهلل حديثا(. .2
للك مرض يف لك زمن وبأي نوع من أنواع العسل، لكن )للك داء دواء إذا أصيب دواء العسل فيه شفاء للناس، وال يلزم حصول الشفاء به  .3

 (.2204، ح1729 /4، رواه مسلم )-صَّل اهلل عليه وسلم-ادلاء برئ بإذن اهلل(كما قال 
 املصادر واملراجع:

 ه.1422ابلايق(، الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد  
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

طن كشف املشلك من حديث الصحيحني، جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي، املحقق: يلع حسني ابلواب، انلارش: دار الو
 .الرياض –

 م.2003ه، 1423السعودية، الطبعة: اثلانية -ابلخاري البن بطال، حتقيق: أيب تميم يارس بن إبراهيم، نرش: مكتبة الرشد، الرياض رشح صحيح
 م. 2008 - ـه 1429معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 

اف دار اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ، ص - قَّ  م. 2006 - ـه 1426فات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة : علوي بن عبد القادر السَّ
 (8300) الرقم املوحد:

 صدق اهلل، وكذب بطن أخيك، اسقه عسال



 

87 
 

صالة  َذاتي  -صَّل اهلل عليه وسلم-عّمن صَّلَّ مع رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-صالح بن َخوَّاتي بْني ُجبَرْيٍ عن  احلديث:
، فصَّلَّ باذلين معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا ألنفسهم، ت معه، وطائفة ويَجاهَ  الَْعُدوِّ قَاعي صالةَ اخلوف: أن طائفة صفَّ  الرِّ

وا ويَجاهَ  ، وجاءت الطائفة األخرى، فصَّلَّ بهم الركعة اليت بقيت، ثم ثبت جالسا، وأتموا ألنفسهم،   ثم انرصفوا، فصفُّ الَْعُدوِّ
 ثم سلَّم بهم.

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

وليق غزوة مع أصحابه وأكرثهم مشاة ىلع أقدامهم فتعبت من احلفاء فلفوا عليها اخلرق،  -صَّل اهلل عليه وسلم-غزا انليب 
عدوه ولم يكن قتال لكن أخاف املسلمون أعداءهم، ويف هذا احلديث اكن العدو يف غري جهة القبلة، ألن منازهلم يف رشق 

 املدينة، فقسمهم طائفتني وذلا صفت طائفة، ووقفت األخرى يف وجه العدو اذلي جعله املصلون خلفهم.
قام بهم إىل اثلانية فثبت فيهما قائماً، وأتموا ألنفسهم ركعة، ثم سلموا، ركعة باذلين معه، ثم  -صَّل اهلل عليه وسلم-فصَّل انليب 

وانرصفوا ويَجاهَ العدو. وجاءت الطائفة األخرى فصَّل بهم الركعة ابلاقية، ثم ثبت جالساً وقاموا فأتموا ألنفسهم ركعة، ثم سلم 
ت اثلانية بتحليل الصالة وهو السالم مع بهم فاختصت األوىل بتحريم الصالة وهو تكبرية االحرام مع اإلمام، واختص

 اإلمام، وفوت الفرصة ىلع األعداء، فحصل اتلعادل باحلصول ىلع الفضل مع اإلمام .
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اخلوفاتلصنيف: 
يَن َوقرَْصيَها موضواعت احلديث الفرعية األخرى:   الَمَغازيي. -َصاَلة الُْمَسافيري

 -ريض اهلل عنه-صالح بن َخوَّاتي بْني ُجبَرْيٍ  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

قَاع : يه غزوة غزا انليب  • يم، وتواقفوا ولم حيصل  -عليه وسلمصَّل اهلل -َذاتي الرِّ فيها قبيلة َغَطفاَن ومنازهلم بعايلة جَنْد بني املدينة والَقصي
 قتال.قيل: سميت بذلك، النتقاب أرجلهم من السري بال نعل، فلفوها باخلرق.

 ويَجاه  العدو : بكرس الواو: قيٍبل وجهه. •
ا يف القيام. •  ثبت قائًما : بيق مستمرًّ
 ألنفسهم : أتم لك واحد الركعة ابلاقية وحده.أتموا  •
ا قيبَل وجهه. •  صّفوا ويَجاه  العدو : قاموا صفًّ
 الطائفة األخرى : أي اليت اكنت وجاه العدو. •
 سلَّم بهم : بالطائفة األخرى. •

 فوائد احلديث:
 مرشوعية صالة اخلوف. .1
 غري جهة القبلة.اإلتيان بالصالة ىلع هذه الكيفية وىه مناسبة، حيث العدو يف  .2
 مام.خمالفة صالة اخلوف لصالة األمن، ويه تطويل الركعة األخرية ىلع األوىل، وأن املأمومني اذلي فاتهم يشء من الصالة أتموه قبل سالم اإل .3
 جواز مفارقة املأموم إلمامه ملثل هذا العذر. .4
 واخلوف. وجوب املحافظة ىلع صالة اجلماعة ىلع الرجال حرًضا وسفًرا يف حال األمن .5
 أن صالة اجلماعة تدرك بركعة. .6
 من صفات الرشيعة اإلسالمية العدالة. .7
ا؛ ألنه أحب إىل اهلل، وأثبت لقلوبهم، وأرهب لقلوب عدوهم. .8  من حسن تنظيم اجليش أن يقفوا أمام العدو صفًّ

 صفة صالة اخلوف يف غزوة ذات الرقاع
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 املصادر واملراجع:
 م. 2006 - ـه1426بعني، القاهرة، الطبعة العارشة، مكتبة اتلا -تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات  

 ه.1426تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة مكتبة الصحابة، االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 
 ه.1422: األوىل صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل اجلعيف ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة

 .بريوت –صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 تأسيس األحاكم، ألمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل.

املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين 
 ه. 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

 (5206) الرقم املوحد:
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ْدُت مع رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل األنصاري  احلديث:  -صَّل اهلل عليه وسلم-َشهي
نْيي خلف رسول اهلل  َ انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-صالة اخلوف فََصَفْفنَا َصفَّ صَّل اهلل -والعدو بيننا وبني القبلة، وَكَبَّ

نا مجيعا، ثم ركع وَرَكعْ  -عليه وسلم نا مجيعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعا، ثم احندر بالسجود والصف وَكَبَّ
، فلما قىض انليب  ُر يف حَنْري الَْعُدوِّ فُّ الُْمؤَخَّ السجود، وقام الصّف اذلي يليه  -صَّل اهلل عليه وسلم-اذلي يليه، وقام الصَّ

َم الصَّ  ُر بالسجود، وقاموا، َتَقدَّ فُّ الُْمؤَخَّ ُم، ثم ركع انليب احْنََدَر الصَّ فُّ الُْمَقدَّ َر الصَّ خَّ
َ
ُر، َوتَأ صَّل اهلل عليه -فُّ الُْمؤَخَّ

را -وركعنا مجيعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعا، ثم احندر بالسجود، والصّف اذلي يليه  -وسلم اذلي اكن ُمؤَخَّ
ُر يفي حَنْري الَْعدُ  -يف الركعة األوىل فُّ الُْمؤَخَّ ، فلما قىض انليب فقام الصَّ السجود والصف اذلي  -صَّل اهلل عليه وسلم-وِّ

ُر بالسجود، فسجدوا ثم سلَّم  فُّ الُْمؤَخَّ وَسلَّْمنا مجيعا، قال جابر: كما يصنع  -صَّل اهلل عليه وسلم-يليه: احْنََدَر الصَّ
مرائهم

ُ
 «. َحرَُسُكْم هؤالء بأ

يف الغزوة السابعة، غزوة ذات  -صَّل اهلل عليه وسلم-ع انليب وأنه صَّل صالة اخلوف م»وذكر ابلخاري طرفا منه: 
قَاعي   «.الرِّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صَّل اهلل -يف هذا احلديث صفٌة من صفات صالة اخلوف وهذه الصفة فيما إذا اكن العدو يف جهة القبلة حيث قسم انليب 
اً وفرقة تكون صفاً ثانيًا، ثم يصَّل بهم فيكَب بهم مجيعاً ويقرأون مجيًعا اجليش فرقتني، فرقة تكون صفاً مقدم -عليه وسلم

ويركعون مجيًعا ويرفعون من الركوع مجيًعا ثم يسجد ويسجد معه الصف اذلي يليه ثم إذا قام للركعة اثلانية سجد الصف 
ىت ال يكون الصف األول يف ماكنه يف لك املؤخر اذلي اكن حيرس العدو فإذا قاموا تقدم املؤخر وتأخر املقدم مرااعة للعدل ح

 الصالة، وفعل يف الركعة اثلانية كما فعل يف األوىل وتشهد بهم مجيًعا وسلم بهم مجيًعا.
 -صَّل اهلل عليه وسلم-وهذه الكيفية املفصلة يف هذا احلديث عن صالة اخلوف، مناسبة للحال اليت اكن عليها انليب 

 العدو يف جهة القبلة، ويرونه يف حال القيام والركوع، وقد أمنوا من كمني يأيت من خلفهم.وأصحابه حني ذاك، من كون 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اخلوفاتلصنيف: 
يَن َوقرَْصيَها.موضواعت احلديث الفرعية األخرى:   َصاَلةي الُْمَسافيري

 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  احلديث:راوي 
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ْدُت : حرضت. •  َشهي
نْي : أي جعلنا رسول اهلل  •  صفني. -صَّل اهلل عليه وسلم-فََصَفْفنَا َصفَّ
القبلة.والقبلة موضع الكعبة، وسميت بذلك ألن انلاس يقابلونها يف صالتهم، وما فوق والعدو بيننا وبني القبلة : أي اكن العدو يف جهة  •

 الكعبة إىل السماء يعد قبلة، وهكذا ما حتتها مهما نزل.
 فكَّب : قال اهلل أكَب واملراد تكبرية اإلحرام. •
 مجيعا : مجيع اجليش. •
 احْنََدَر بالسجود : نزل إيله. •
 و.حَنْري الَْعُدوِّ : أمام العد •
 السجود : فرغ من السجدتني. -صَّل اهلل عليه وسلم-قىض انليب  •
 ركع : احنىن يف صالته قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، وكمال السنة فيه: أن يسوي ظهره وعنقه وعجزه، وجيايف مرفقيه عن جنبيه. •

 صفة صالة اخلوف كما رواها جابر
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 لركبتان، والقدمان.سجد : أكمل السجود هو أن يسجد املصيل ىلع سبعة أعضاء، ويه اجلبهة مع األنف، وايلدان، وا •
 وقام الصّف اذلي يليه : أي قام من السجود بعد قيام انليب صَّل اهلل عليه وسلم. •
 قال جابر : ناقل هذا عن جابر الراوي عنه وهو عطاء. •
 َحرَُسُكْم : مجع حارس وهم املرتبون حلفظ األمري ومحايته. •
 بأمرائهم : مجع أمري وهو ويل أمر انلاس ذو السلطة فيهم. •

 ئد احلديث:فوا
 مرشوعية صالة اخلوف ىلع هذه الصفة املذكورة، عند وجود احلال املناسبة، وانتفاء املحاذير املنافية. .1
 وقعت يف حال السجود فقط، ألنهم يف غريه يرون الَعدوَّ لكهم. -هنا -احلراسة .2
 وجوب املحافظة ىلع صالة اجلماعة ىلع الرجال حرًضا وسفًرا يف حال األمن واخلوف. .3
 ن تنظيم اإلسالم وعداتله.حس .4
 جواز احلركة من غري جنس الصالة ملصلحة الصالة. .5
 جواز ُتلف املأموم عن اإلمام يف صالة اخلوف للحاجة. .6

 املصادر واملراجع:
 م . 2006 - ـه 1426العارشة،  -مكتبة اتلابعني، القاهرة الطبعة -تيسري العالم للبسام انلارش: مكتبة الصحابة، األمارات  

 .1426الطبعة األوىل  -القاهرة -مكتبة اتلابعني -طبعة مكتبة الصحابة االمارات -تنبيه األفهام للعثيمني 
 أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري-صحيح ابلخاري 

 ه.1422الطبعة : األوىل -انلارش : دار طوق انلجاة -حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص 
 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

 الطبعة األوىل.-مرص  -القاهرة -دار املنهاج -أمحد بن حيىي انلجيم-تأسيس األحاكم 
 (ه 1427- 1404 من: )الطبعة-الكويت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -املوسوعة الفقهية الكويتية

 -كويتال –: الطبعة اثلانية، دار السالسل 23 - 1األجزاء 
 مرص -: الطبعة األوىل، مطابع دار الصفوة 38 - 24األجزاء 
 : الطبعة اثلانية، طبع الوزارة.45 - 39األجزاء 

 (6050) الرقم املوحد:
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اعد مريضا، فرآه يصيل ىلع  -صَّل اهلل عليه وسلم-: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  احلديث:
ْئ َصلِّ ىلع ا»ويَساَدٍة، فأخذها فََرََم بها، فأخذ عوًدا يلُصيل عليه، فأخذه َفَرََم به وقال:  ْومي

َ
ألرض إن استطعت، َوإيال فَأ

 «.إييَماًء، واْجَعْل سجودك أخَفَض من رُكوُعك
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف كيفية صالة املريض اذلي ال يستطيع تمكني جبهته من األرض بأن الواجب عليه الصالة حسب 
 والسجود، وأن يكون سجوده أكرث اخنفاضاً من ركوعه.االستطاعة، واإليماء حال الركوع 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة أهل األعذاراتلصنيف: 

 أحكتم املريض.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 ابليهيق والزبار.رواه  اتلخريج:

 السنن الكَبى للبيهيق. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 وسادة : بكرس الواو ثم سني مهملة مفتوحة، ويه املخدة، ولك ما يوضع حتت الرأس، واجلمع: وسد. •
 فرَم بها : قذف بها منكًرا ىلع صاحبها. •
 الركوع والسجود.فأومئ : املراد باإليماء هنا: خفض الرأس يف حايل  •

 فوائد احلديث:
ُ َنْفًسا إيالَّ وُْسَعَها{. -اذلي ال يستطيع القيام-أنَّ للمريض  .1  أن يصيل قاعًدا، قال تعاىل: }اَل يَُكلُِّف اَّللَّ
 أنَّه يويمء إيماء، وجيعل سجوده أخفض من ركوعه؛ يلمزي بني الركنني يف أفعاهل، وألنَّ السجود رشاًع أخفض من الركوع. .2
لم أنَّه يكره للمصيل أن يرفع هل يشء يسجد عليه، وأنَّ هذا من اتللكف، اذلي لم يأذن اهلل به، وإنما يصيل اإلنسان حسب استطاعته، وإذا  .3

 يستطع الوصول إىل األرض أومأ يف حالة الركوع، ويف حالة السجود، وقد اتَّىق اهلل ما استطاع.
 ح دينه.مرشوعية عيادة املريض، وإرشاده إىل ما يصل .4
 ، وعيادته أصحابه، وتفقده أحواهلم، فيكون يف هذا قدوة للزعماء والرؤساء.-صَّل اهلل عليه وسلم-كمال ُخلقي رسول اهلل  .5
 أنَّ ادلاعية املوفق ال يدع انلصح واإلرشاد يف لك ماكن حيل فيه، ىلع أيَّةي حال يكون فيها، لكن حبكمة، وُحْسن ترصف. .6

 املصادر واملراجع:
 القادر عبد حممد: حتقيق ،1994 – 1414يهيق الكَبى، ألمحد بن احلسني بن يلع بن موىس أبو بكر ابليهيق، مكتبة دار ابلاز، مكة املكرمة، سنن ابل 

 .عطا
 ه.1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 

 ه.1409،  3فقه السنة، نارص ادلين األبلاين، دار الراية، ط تمام املنة يف اتلعليق ىلع
، بريوت، 1كشف األستار عن زوائد الزبار ىلع الكتب الستة، نور ادلين يلع بن أيب بكر اهليثيم، حتقيق: حبيب الرمحن األعظيم، مؤسسة الرسالة ط

 ه.1399
 (10952) الرقم املوحد:

 األرض إن استطعت، وإال فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعكصل ىلع 
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عن  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: اكنت يب بََواسرُي، فسألت انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عمران بن حصني  احلديث:
 «.فعَّل َجنٍْب َصلِّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع »الصالة، فقال: 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

-يبني احلديث الرشيف كيفية الصالة ملن اكن به مرض من بواسري أو ألم عند القيام وحنو ذلك من األعذار، فأخَب انليب 
الصالة جالساً فله أن يصيل أن األصل القيام، إال يف حال عدم االستطاعة فيصيل جالساً وإن لم يستطع  -صَّل اهلل عليه وسلم

 ىلع جنبه.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة أهل األعذاراتلصنيف: 
 . املشقة جتلب اتليسري.2 -. ال واجب مع العجز وال حمرم مع الرضورة 1قواعد فقهية: موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو جُنَيد عمران بن حصني اخلزايع  احلديث:راوي 
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 جنب : اجلنب مصدر، ويطلق ىلع عدة معاٍن متعددة، ومنها: شق اإلنسان وجانبه، ومجعه: جنوب وأجناب، وهو املراد هنا. •
 باسور، وهو ورم يكون يف مقعدة اإلنسان.بواسري : مجع  •

 فوائد احلديث:
نَّه ركن من أراكن الصالة املكتوبة، ولو معتمًدا، أو م .1

َ
ستنًدا وجوب مرااعة مراتب صالة املريض املكتوبة، فيجب عليه القيام إن قدر عليه؛ أل

 إىل يشء من عصا، أو جدار، أو حنو ذلك.
عليه، فتلزمه قاعًدا، ولو مستنًدا أو متكئًا، ويركع ويسجد مع القدرة عليه، فإن لم يستطع القعود، أو شقَّ عليه فإن لم يستطع القيام، أو شقَّ  .2

، فإن لم يستطع أومأ إيماء برأسه، ويكون إيماؤه للسجود أخفض  فيصيل ىلع جنبه، واجلنب األيمن أفضل، فإن صَّل مستلقيًا إىل القبلة صحَّ
  بني الركنني، وألنَّ السجود أخفض من الركوع.من إيمائه للركوع، للتميزي

حال مقيد  ال ينتقل من حال إىل حال أقل منها إالَّ عند العجز، أو عند املشقة عن احلالة األوىل، أو يف القيام بها؛ ألنَّ االنتقال من حال إىل .3
 بعدم االستطاعة.

 ذهب معها اخلشوع؛ ذلك أنَّ اخلشوع هو أكَب مقاصد الصالة.حد املشقة اليت تبيح الصالة املفروضة جالًسا، يه املشقة اليت ي .4
ا باملرض فقط، فقيرص السقف اذلي ال يستطيع اخلروج منه، والصالة يف الس .5 فينة، األعذار اليت تبيح الصالة املكتوبة قاعًدا كثرية، فليس خاصًّ

 القيام، لكها أعذار تبيح ذلك. أو ابلاخرة، أو السيارة، أو الطيارة عند احلاجة إىل ذلك، وعدم القدرة ىلع
سجود، الصالة ال تسقط ما دام العقل ثابتًا، فاملريض إذا لم يقدر ىلع اإليماء برأسه أومأ بعينيه، فيخفض قلياًل للركوع، وخيفض أكرث منه لل .6

 فإن قدر ىلع القراءة بلسانه قرأ، وإالَّ قرأ بقلبه، فإن لم يستطع اإليماء بعينه صَّلَّ بقلبه.
قيام، إطالق احلديث أنَّه يصيل قاعًدا، ىلع أيَّةي هيئة شاء، وهو إمجاع، واخلالف يف األفضل، فعند اجلمهور أنَّه يصيل مرتبًعا يف موضع ال مقتىض .7

 وبعد الرفع من الركوع، ويصيل مفرتًشا يف موضع الرفع من السجود.
 اهلل نفًسا إالَّ وسعها.أنَّ أوامر اهلل تعاىل يؤىت بها حسب االستطاعة والقدرة، فال يكلف  .8
ْن َحَرٍج{ ]احلج: .9 يني مي َف َعنُْكْم{ 78سماحة ويرُس هذه الترشيعة املحمدية، وأنَّها كما قال تعاىل: }َوَما َجَعَل َعلَيُْكْم يفي ادلِّ ْن خُيَفِّ

َ
ُ أ يُد اَّللَّ [، }يُري

 ]النساء[، فرمحة اهلل تعاىل بعباده واسعة.
ة، أما انلافلة فتصح قاعًدا، ولو من دون عذر، لكن إن اكنت بعذر فأجرها تام، وبدون عذر ىلع انلصف ما تقدم هو حكم الصالة املكتوب .10

 من أجر صالة القائم كما ثبت يف السنة.

 صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعىل جنب
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 املصادر واملراجع:
 ه.1422، الطبعة األوىل صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة 

إخراجه: تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن ب
 م.2006 - ـه1427، 1عبد السالم السليمان، ط 

 ه.1423ام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البس
 ه، دار ابن اجلوزي.1427، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

 (10951) الرقم املوحد:
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يُد »: -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: صالُة الرجلي يف مجاعٍة تَزي
يَن َدرََجًة، وذلك أنَّ أحَدُهم إذا  رْشي يُد إال ىلع صالتهي يف ُسوقيهي وَبيْتيهي بيْضًعا وَعي ْحَسَن الوُُضوَء، ُثمَّ أىت املسجَد ال يُري

َ
 فأ

َ
توضأ

الصالَة، ال َينَْهُزُه إال الصالُة لم خيُط خطوًة إال ُرفيَع هل بها درجٌة، وُحطَّ عنه بها خطيئٌة حىت يدخَل املسجَد، فإذا دخل 
هي اذلي َصَّلَّ فيه، املسجد اكن يف الصالةي ما اكنت الصالُة يه حَتْبيُسُه، واملالئكُة يُصلوَن  ُكم ما َداَم يف جَمْليسي ىلع أحدي

ْث فييهي  ، ما لم حُيْدي ْر هل، اللُهمَّ تُْب عليه، ما لم يُؤْذي فييهي  «.يقولون: اللُهمَّ ارمَْحُْه، اللُهمَّ اْغفي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

الصالة أفضل من الصالة يف بيته أو يف سوقه سبعاً وعرشين مرة؛ ألن إذا صَّل اإلنسان يف املسجد مع اجلماعة اكنت هذه 
 الصالة مع اجلماعة قيام بما أوجب اهلل من صالة اجلماعة.

ثم ذكر السبب يف ذلك: بأن الرجل إذا توضأ يف بيته فأسبغ الوضوء، ثم خرج من بيته إىل املسجد ال خيرجه إال الصالة، لم خيط 
رجة وحط عنه بها خطيئة، سواء أقرب ماكنه من املسجد أم بعد، وهذا فضل عظيم، حىت يدخل خطوة إال رفع اهلل بها د

املسجد، فإذا دخل املسجد فصَّل ما كتب هل، ثم جلس ينتظر الصالة، فإنه يف صالة ما انتظر الصالة، وهذه أيضاً نعمة 
ليت حتية املسجد، وما شاء اهلل، فإنه حيسب عظيمة، لو بقيت منتظراً للصالة مدة طويلة، وأنت جالس ال تصيل، بعد أن ص

 لك أجر الصالة.
واملالئكة تدعوا هل ما دام يف جملسه اذلي صيل فيه، تقول: "امهلل صل عليه، امهلل اغفر هل، امهلل ارمحه، امهلل تب عليه"، 

 وهذا أيًضا فضل عظيم ملن حرض بهذه انلية وبهذه األفعال.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأحاكمهاصنيف: اتل
 اإليمان باملالئكة. -الفضائل موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 يف سوقه : السوق: املوضع اذلي جُيلب إيله املتاع والسلع للبيع والرشاء. •
 بيضعا : ابلضع: من اثلالثة إىل العرشة. •
 أحسن الوضوء : أسبغه وأىت بسننه وآدابه. •
 ينهزه : خيرجه وُينهضه. •
 خطوة : بضم اخلاء: ما بني القدمني.بفتح اخلاء: املرة من اخلطو. •
 لة.درجة : مرتبة ومزن •
 حط : ميح •
 خطيئة : ذنب •
 يصلون : يدعون. •
 ما لم حيدث : ما لم ينقض وضوءه ويؤذي به املالئكة. •

 فوائد احلديث:
صالة املنفرد يف بيته أو سوقه صحيحة، ولو لم تكن كذلك ملا ترتب عليها درجة من األجر، ولكنهم يأثمون لرتك اجلماعة الواجبة حيث ال  .1

 عذر.
املسجد أفضل من صالة اإلنسان منفردا خبمس أو ست أو سبع وعرشين درجة، كما جاء مرصحا به يف بعض الروايات، صالة اجلماعة يف  .2

 وهذه األفضلية ال تعين االستحباب، فاجلماعة كما سبق واجبة.

يَن َدرََجةً صالةُ الرجِل يف مجاعٍة تَِزيُد ىلع   صالتِه يف ُسوقِِه وَبيْتِِه بِْضًعا َوِعرْشِ
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 اإلخالص معتَب يف حتقيق هذا اثلواب. .3
 مرشوعية االجتماع واتلعاون ىلع الطاعة، واأللفة بني اجلريان. .4
 ائف املالئكة ادلاعء للمؤمنني.من وظ .5
 استحباب انتظار الصالة إىل الصالة. .6
 استحباب بقاء املسلم ىلع وضوء. .7

 املصادر واملراجع:
 م.1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، - 
 م.2009 - ـه1430الطبعة: األوىل، كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: -
 م.2002 - ـه1423تطريز رياض الصاحلني، لفيصل احلريميل، نرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، -
 ار ابن اجلوزي.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: د-
 ة: اثلانية.الطبع بلنان، –املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت -
 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، -
 .بريوت –رش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، ن-

 (4566) الرقم املوحد:
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ىح، فقال: أَما لقد َعليموا أن -ريض اهلل عنه-عن َزيد بن أْرقَم  احلديث: الصالة يف غري : أنه رأى قوما يصلُّون من الضُّ
اعة أفضل، إن رسول اهلل  َصال»، قال: -صَّل اهلل عليه وسلم-هذه السَّ ابيني حني تَْرَمُض الفي وَّ

َ
 «.صالة األ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ىح، فذكر أنه سمع رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-رأى زيد بن أرقم  : صالة يقول-صَّل اهلل عليه وسلم-بعض انلاس يصيلِّ الضُّ
َصال، أي أن أفضل وقت لصالة الضىح هو عند شدة ارتفاع الشمس، حني حترتق خفاف صغار  األوابني حني تَْرمُض الفي
ة َحرِّ الشمس ىلع األرض، فهذا هو الوقت اذلي يصيل فيه املطيعون هلل تعاىل كثريو الرجوع إيله صالة الضىح. دِّ  اإلبل من شي

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < صالة الضىحاتلصنيف: 

 ادلعوة واحلسبة < األمر باملعروف وانليه عن املنكر < أحاكم ومسائل متعلقة باألمر باملعروف وانليه عن املنكر
 -ريض اهلل عنه-زيد بن أْرقَم  راوي احلديث:

 رواه مسلم. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
ااعت واخلري. • نوب، وفعل الطَّ ابينَي : األوَّاب: الرَّجاع إىل اهلل تبارك وتعاىل، برتك اذلُّ وَّ

َ
 األ
مل، عند ارتفاع الشمس. • ة حرارة األرض من وقوع الشمس ىلع الرَّ دَّ مضاء، ويه شي  تَْرَمُض : أي: حَترتق أخفافها من الرَّ
َصال : مجع "ف • ه.الفي مِّ

ُ
 صيل"، وهو ودل انلَّاقة، ُسيم بذلك؛ لَفْصليه عن أ

 فوائد احلديث:
ىَح . .1  استحباب صالة الضُّ
مل وغريه. .2  أن أفضل أوقات صالة الضىح: عند اشتداد حرارة األرض من وقوع الشمس ىلع الرَّ

 املصادر واملراجع:
 .بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  

 املجموع رشح املهذب )مع تكملة السبِك واملطييع( تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار الفكر.
 حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : 

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي   - ـه 1423َسة، توضيح األحاكم مي
 م. 2003

 م. 2006 _ ـه 1427اديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األح
رمضان،  فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد

م إرساء بنت عرفة.
ُ
 وأ

 (11283) املوحد: الرقم

 صالة األوابني حني ترمض الفصال
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ي  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  احلديث: نَّ رَُسوَل اَّللَّ
َ
فَضُل »قَاَل:  -صَّل اهلل عليه وسلم-أ

َ
صالُة اجلََماَعة أ

ين َدرََجةمن  رشي يَسبٍع وعي  ب
 «.َصاَلة الَفذِّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ملا فيها من الفوائد العظيمة واملصالح -يشري هذا احلديث إىل بيان فضل صالة اجلماعة ىلع صالة املنفرد، بأن اجلماعة 
اثلواب؛ ملا بني العملني من اتلفاوت الكبري يف القيام تفضل وتزيد ىلع صالة املنفرد بسبع وعرشين مرة من  -اجلسيمة

 باملقصود، وحتقيق املصالح، والشك أنَّ من ضيَّع هذا الربح الكبري حمروم.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل صالة اجلماعة وأحاكمهااتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 صالة اجلماعة : الصالة يف مجاعة. •
 أفضل : أكرث فضال، وأزيد أجرا. •
 الَفّذ : الفرد. •
 َدرََجة : مرة. •

 فوائد احلديث:
 بيان فضل الصالة مع اجلماعة؛ مع ورود أدلة أخرى ىلع وجوبها. .1
صالة املنفرد وإجزاؤها عنه؛ ألن لفظ "أفضل" يف احلديث يدل عن أن الك الصالتني فيها فضل؛ ولكن تزيد إحداهما ىلع األخرى، صحة  .2

 وهذا يف حق غري املعذور، أما املعذور فقد دلت انلصوص ىلع أن أجره تام.
 الفرق الكبري يف اثلواب، بني صاليت اجلماعة واالنفراد. .3

 املصادر واملراجع:
يسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، ت 

 ه.1426القاهرة، الطبعة: العارشة، 
 ه.1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل، 

ادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد الق
 ه.1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية، 

اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد  صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري
 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 

 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 (3441) الرقم املوحد:

 صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعرشين درجة
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 «.صالة الليل وانلَّهار مثىَْن مثىَْن »قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-، عن انليب -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:

 اإلمجايل:املعىن 
هذا احلديث: أصله يف الصحيحني: بلفظ:)صالة الليل مثىَْن مثىَْن( زاد بعض الرواة: )وانلَّهار( ويه زيادة ضعيفة، واملعىن: 

ريض -أن من أراد أن يتطوع يف الليل أو انلَّهار، فليَُسلِّم من لك ركعتني؛ كما جاء ُمرصحا به يف صحيح مسلم عن ابن عمر
 ئل: "ما مثىَْن مثىَْن؟" قال: "أن تُسلِّم يف لك ركعتني".ملا س -اهلل عنهما

وهذا قول أكرث  العلماء يف صالة الليل أي: ال جيوز اتلطوع بأكرث من ركعتني يف صالة الليل، إال ما اكن من صالة الوتر، فله 
نة بذلك.  الزيادة ثلبوت السُّ

 ثىَْن مثىَْن.أما صالة انلَّهار فال بأس بالزيادة ىلع ركعتني واألفضل م
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوعاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ وابن ماجه. اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 املفردات:معاين 
 صالة الليل : أي عددها. •
 مثىن مثىن : يسلم من لك ركعتني. •

 فوائد احلديث:
 أن صالة الليل وانلَّهار مثىَْن مثىَْن، والصحيح الليل فقط. .1

 املصادر واملراجع:
ْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.   جي  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ

 ه.1421مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
 .ه1421 األوىل، الطبعة القاهرة، –د، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر، انلارش: دار احلديث مسند اإلمام أمح

ة، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة اثلاني
 ه.   1395

 ه.1421السنن الكَبى، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
 ه.1430سنن ابن ماجه، تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة األوىل، 

 الرشح الكبري ىلع منت املقنع، تأيلف: عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس، انلارش: دار الكتاب العريب للنرش واتلوزيع.
 الم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.سبل الس

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة اخلامي   - ـه1423َسة، توضيح األحاكم مي
 م.2003

رمضان،  فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد
م إرساء بنت عرفة.

ُ
 وأ

 ه.1428 -ه 1422الرشح املمتع، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 
 (11260) الرقم املوحد:

 صالة الليل وانلهار مثىن مثىن



 

99 
 

َّ  -ريض اهلل عنه-عن زيد بن ثابت  احلديث: نَّ انلَّيبي
َ
رٍي،  -وََسلَّمَ َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهي -أ ْن َحصي دي مي ََذ ُحْجَرًة يفي الَمْسجي اُتَّ

ي  نَُّه َقْد نَاَم، فََجَعَل  -َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلَّمَ -فََصَّلَّ رَُسوُل اَّللَّ
َ
َ َحىتَّ اْجتََمَع إييَلْهي نَاٌس، ُثمَّ َفَقُدوا َصْوتَُه يَلْلًَة، َفَظنُّوا أ يَها يَلَايلي في

ْم، َفَقاَل: َبْعُضُهْم يَتَنَ  َْخُرَج إييَلْهي ْن يُْكَتَب َعلَيُْكْم، َولَْو »ْحنَُح؛ يلي
َ
يُت أ ُكْم، َحىتَّ َخشي ْن َصنييعي يُْت مي

َ
ي َرأ ي َما َزاَل بيُكُم اذلَّ

فَْضَل َصاَلةي الَمْرءي 
َ
َها انلَّاُس يفي ُبيُوتيُكْم، َفإينَّ أ يُّ

َ
، فََصلُّوا أ اَلَة الَمْكتُوبةَ ُكتيَب َعلَيُْكْم َما ُقْمتُْم بيهي  «. يفي بَيْتيهي إيالَّ الصَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اُتذ هل حجرة يف أحد زوايا املسجد من حصري، والظاهر أنه اكن  -صَّل اهلل عليه وسلم-يبني احلديث الرشيف أن انليب 
ون به إىل أ ن اكن بعد عدة يلال لم يسمعوا صوته؛ فظنوه نائماً، وقاموا معتكًفا، واكن يقوم الليل فيها فسمعه رجال فجاؤوا يأتمُّ

، وبني هلم بأنه لم ينم بل خيش أن يُفرض عليهم قيام -عليه الصالة والسالم-بإصدار بعض األصوات إليقاظه، فخرج إيلهم 
 م يف بيوتهم.الليل، وبنيَّ هلم أنه إن فُرض لن يستطيعوا القيام به، كما بنيَّ هلم أن أفضل صالة انلافلة هل
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوعاتلصنيف: 
 احلكمة. -االعتاكف  -قيام الليل  -االعتصام بالكتاب والسنة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-زيد بن ثابت األنصاري   راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ذ شيئًا اكحلجرة ويه الغرفة. •  احتجر حجرة : بالراء؛ أي: اُتَّ
 خبصفة : أي: من حصري، فيه منسوجة من سعف انلخل. •
 فتتبع إيله رجال : فتطلبه رجال؛ يلقتدوا به يف صالته. •
 اخلمس.املكتوبة : املفروضة، ويه الصلوات  •

 فوائد احلديث:
 جواز حجز ماكن يف املسجد لالعتاكف، واالختصاص به للعبادة والراحة، إذا اكن هناك حاجة، واكن ال يضيق باملصلني. .1
 مجيًعا باملسجد. جواز اقتداء املأموم باإلمام ولو اكن اإلمام يف حجرة ال يراه املأموم، أو اكن أحدهما يف السطح، واآلخر يف املاكن األسفل، إذا اكنا .2
بانتقال  فيه ديلل ىلع أنَّ احلائل بني اإلمام واملأمومني غري مانع من صحة الصالة واالقتداء، وقال انلووي: يشرتط لصحة االقتداء علم املأموم .3

 اإلمام، سواء صليا يف املسجد، أو يف غريه، أو أحدهما فيه، واآلخر يف غريه باإلمجاع. اه.
بليت أفضل؛ تلنوير ابليت بالصالة، وابُلعد عن الرياء والسمعة، أما املكتوبة فالواجب اإلتيان بها يف املسجد، إالَّ من عذر، أنَّ صالة انلافلة با .4

 هذا يف حق الرجال امللكفني.
 املصادر واملراجع:

َسة، توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، ا -   م.2003 - ـه1423لطبعة اخلامي
األوىل،  بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة -

 م.2014 - ـه1435
، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص -

 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة األوىل، 
 (11292) الرقم املوحد:

 صلوا أيها انلاس يف بيوتكم؛ فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة
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أي -: قال يل أبو قالبة: أال تلقاه فتسأهل؟ -أي أيوب-عن أيوب، عن أيب قالبة، عن عمرو بن َسليمة، قال  احلديث:
كبان فنسأهلم: ما للناس، ما للناس -تسأل عمرو بن سلمة ؟ قال فلقيته فسأتله فقال: كنا بماء ممر انلاس، واكن يمرُّ بنا الرُّ

ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن اهلل أرسله، أوَح إيله، أو: أوَح اهلل بكذا، فكنُت أحفظ ذلك الالكم، وكأنما َيَقرُّ يف 
م بإسالمهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نيب صادق، فلما اكنت  صدري، واكنت العرب تَلَوَّ

صَّل -بإسالمهم، وَبَدر أيب قويم بإسالمهم، فلما قدم قال: جئتكم واهلل من عند انليب وقعة أهل الفتح، باَدر لكُّ قوم 
َصلُّوا صالة كذا يف حني كذا، وَصلُّوا صالة كذا يف حني كذا، فإذا حرضت الصالة فليؤذِّن »حقا، فقال:  -اهلل عليه وسلم

موين بني فنظروا فلم يكن أحد أكرث قرآنا «. أحدكم، ويلَؤمَّكم أكرثكم قرآنا كبان، فقدَّ مين، ملا كنت أتلىق من الرُّ
وا  أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنني، واكنت يلع بُْردة، كنت إذا سجدت َتَقلَّصت عين، فقالت امرأة من اليح: أال ُتَغطُّ

 عنا اْسَت قارئكم؟ فاشرتوا فقطعوا يل قميصا، فما فرحُت بيشء فريح بذلك القميص.
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

قال أيوب السختياين: قال يل أبو قالبة اجلريم: أاَل تلىق عمرو بن سلمة فتسأهل عن األحاديث اليت عنده. قال: فلقيت عمرو 
بن سلمة فسأتله، فقال عمرو بن سلمة: كنا بموضع نزنل به واكن موضع مرور انلاس، واكن يمر بنا الراكب فنسأهلم عن انليب 

وعن حال العرب معه، فيقولون يزعم أن اهلل أرسله، وأوَح إيله بكذا مما سمعوه من القرآن، فكنت  -اهلل عليه وسلمصَّل -
أحفظ ذلك القرآن حفًظا متقنًا كأنه يُلصق يف صدري، واكنت العرب تنتظر وال تسلم حىت تُفتح مكة، فيقولون: اتركوه وقومه 

. فلما فُتحت مكة أرسع لك قوم بإسالمهم، وأرسع أيب فأسلم أول قومه، وذهب قريشا فإنه إن انترص عليهم فهو نيب صادق
حقا،  -صَّل اهلل عليه وسلم-فلما جاء من عنده قال: جئتكم واهلل من عند انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-إىل رسول اهلل 
كذا يف وقت كذا، وإذا حرضت  قال هلم: صلوا صالة كذا يف وقت كذا، وصلوا صالة -صَّل اهلل عليه وسلم-وأخَبهم أنه 

الصالة فليؤذن أحدكم، ويلؤمكم أكرثكم حفًظا للقرآن. فنظروا فلم يكن أحد أكرث حفًظا للقرآن مين، ملا كنت أتلىق 
الراكب وأحفظ منهم القرآن، فقدموين أصيل بهم واكن عمرى حينئذ ست أو سبع سنني، واكن يلعَّ ثوب قصري كنت إذا سجدت 

كشف عين، فقالت امرأة من قويم: أال تغطوا عنا عورة قارئكم. فاشرتوا يل قميصا فما فرحت بيشء فريح اجنمع يلعَّ وان
بذلك القميص. وال يستدل بهذا احلديث ىلع عدم رشط سرت العورة يف الصالة ألنها واقعة حال فيحتمل أن يكون ذلك قبل 

 علمهم باحلكم.
___________________________ 

 وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم الفقهاتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب العالم واملتعلم

 املغازي والسري.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-عمرو بن َسليمة  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 املرام.بلوغ  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ماء : املزنل اذلي يزنل عليه انلاس. •
كبان : مجع راكب اإلبل خاصة، ثم اتسع فيه فأطلق ىلع من ركب دابة. •  الرُّ
 َيَقرُّ : يستقر. •

فليؤذن أحدكم، صلوا صالة كذا يف حني كذا، وصلوا صالة كذا يف حني كذا، فإذا حرضت الصالة 
 ويلؤمكم أكرثكم قرآنا
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م : تنتظر. •  تَلَوَّ
 ظهر : انترص. •
 باَدر : أرسع. •
 بُْردة : كساء أسود مربع فيه خطوط صفر تلبسه األعراب. •
 َتَقلَّصت : اجنمعت وانضمت. •
 اْست : عورة. •

 فوائد احلديث:
 جواز إمامة الصيب املمزي يف الفريضة. .1
 األحق باإلمامة األكرث حفظاً للقرآن . .2
 مرشوعية األذان. .3
 أن القرآن سبب لرفعة اإلنسان، وعلو مقامه يف ادلنيا واآلخرة. .4
 يب.أن اتلميزي يكون بالسادسة أو السابعة حبسب قوة إدراك الص .5

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل،  

 .بريوت –عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، ملحمود بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 سبل السالم، املؤلف: حممد بن إسماعيل بن صالح بن حممد الصنعاين، انلارش: دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

 1323حممد بن أىب بكر القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكَبى األمريية، مرص، الطبعة: السابعة، إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، ألمحد بن 
 ه.

 (11296) الرقم املوحد:
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صلُّوا ىلع من قال: ال هلإ إال اهلل، وصلُّوا خلف من قال: »مرفواًع:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  احلديث:
 «.ال هلإ إال اهلل

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ر صلوا ىلع من قال ال هلإ إال اهلل مع شهادته بأن حممدا رسول اهلل، وإن اكن من أهل األهواء  والكبائر وابلدع حيث لم يكفَّ
 ببدعته، وصلوا وراء من قال ال هلإ إال اهلل ولو فاسقا أو مبتداع لم يكفر ببدعته.

يصلون »قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-ولكن احلديث ضعيف، ويغين عنه ما رواه ابلخاري عن أيب هريرة: أن رسول اهلل 
 «.لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم

 وأما الصالة ىلع املوحد العايص فيدل هل حديث ماعز وحنوه من األدلة.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموماتلصنيف: 
 الصالة. -اجلنائز موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -اهلل عنهماريض -عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 رواه الطَباين وادلارقطين. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

 جواز الصالة خلف أهل ابلدع والكبائر ما داموا مسلمني. .1
 تعظيم أمر اتلوحيد. .2
 جواز الصالة ىلع من مات من املسلمني ولو اكن اعصيا أو مبتداع. .3
 املأموم وهم وراءه، ال أنه يتوسط املأمومني.أن رتبة اإلمام اتلقدم ىلع  .4

 املصادر واملراجع:
 - ـه1424سنن ادلارقطين، أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين، حتقيق: شعيب االرنؤوط وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، بريوت، بلنان، الطبعة األوىل،  

 م.2004
 قيق: محدي بن عبد املجيد السليف، دار النرش: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة اثلانية.املعجم الكبري، سليمان بن أمحد أبو القاسم الطَباين، حت

 ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، أرشف ىلع طبعه: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم.
 ه.1356ة اتلجارية الكَبى، مرص، الطبعة األوىل، فيض القدير رشح اجلامع الصغري، زين ادلين حممد عبد الرؤوف املناوي، املكتب

 م.2011 - ـه1432اتلنوير رشح اجلامع الصغري، حممد بن إسماعيل الصنعاين، حتقيق: حممد إسحاق حممد إبراهيم، مكتبة دار السالم، الطبعة األوىل، 
للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس 

 م. 2014 - ـه1435
 (11309) الرقم املوحد:

 صلوا ىلع من قال: ال هلإ إال اهلل، وصلوا خلف من قال: ال هلإ إال اهلل
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ِّ  احلديث: لي الُمَزيني
َصلُّوا قبل »: -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -عنهماريض اهلل -عن عبد اهلل بني ُمَغفَّ

 ، خشية أن يتخذها انلاس ُسنة.«َصلُّوا قبل املغرب ركعتني ملن شاء»، ثم قال: «املغرب ركعتني
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أذان املغرب تنفاًل ملن شاء، ولكنهما ليستا من يف احلديث الرشيف احلث ىلع صالة ركعتني قبل صالة املغرب، وذلك بعد 
صَّل اهلل -السنن الرواتب املؤكدة، فيستحب عدم املداومة عليها؛ ئلال تشبه الرواتب، وقد وردت هاتني الركعتني عن انليب 

بن حبان، ورأى الصحابة بأقسام السنة اثلالثة، فقد أمر بها بقوهل: "َصلُّوا قبل املغرب"، وفَعلَُهما كما يف رواية ا -عليه وسلم
 يصلونها فأقرَّهم عليها.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوعاتلصنيف: 

ِّ  راوي احلديث: لي الُمَزيني
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بني ُمَغفَّ

 رواه ابلخاري. اتلخريج:
 أدلة األحاكم.بلوغ املرام من  مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 امع.صلوا قبل املغرب : اجلملة اثلانية مؤكدة للجملة األوىل، وهذا هو اتلوكيد اللفظي، اذلي هو تكرير لفظ، يراد به تثبيت أمر يف نفس الس •

 فوائد احلديث:
 املؤكدة.استحباب صالة ركعتني بعد الغروب، وقبل الصالة، ولكنهما ليستا من السنن الرواتب  .1
 يستحب عدم املداومة عليها؛ خشية أن ُيَظنَّ أنَّها سنة راتبة، فتأخذ حكم الرواتب من الزتامها، وعدم اتلخلف عنها. .2
بأقسام السنة اثلالثة، فقد أمر بها بقوهل: "َصلُّوا قبل املغرب"، وفَعلَُهما كما يف  -صَّل اهلل عليه وسلم-صالة هاتني الركعتني ثبتت عن انليب  .3

 اية ابن حبان، ورأى الصحابة يصلونها فأقرَّهم عليها.رو
عشاء، قال شيخ اإلسالم: ما ليس براتب ال يلحق بالراتب، وال تستحق املواظبة عليه؛ ئلال يضايه السنن الراتبة، فما قبل العرص، واملغرب، وال .4

 من شاء أن يصيل تطواًع فهو حسن، لكن ال يتَّخذ ذلك سنة راتبة.
: ثبت أنَّه اكن حيافظ يف ايلوم والليلة ىلع أربعني ركعة: سبع عرشة الفرائض، واثنيت عرشة راتبة يف حديث أم حبيبة، -رمحه اهلل-قال ابن القيم  .5

 وإحدى عرش صالة الليل، فاكنت أربعني ركعة.
 املصادر واملراجع:

 ه.1422الطبعة: األوىل -انلارش: دار طوق انلجاة  - انلارص صحيح ابلخاري، ألبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص 
خراجه: تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن بإ

 م.2006 ـه/1427، 1عبد السالم السليمان، ط 
 ه.1423رام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة توضيح األحاكم من بلوغ امل

 ه، دار ابن اجلوزي.1427، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 
 (11253) الرقم املوحد:

 صلوا قبل املغرب ركعتني
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ّ  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: َصَّلَّ انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: قال حممد: -إيْحَدى َصاَليَتي الَعيشي
 
َ
، فَوََضَع يََدُه َعلَيَْها، وفيهم أبو بكر، وعمر  -ْكرَثُ َظينِّ العرصَوأ دي مي الَمْسجي ، ُثمَّ َسلََّم، ثم قام إىل َخَشبٍَة يفي ُمَقدَّ -َرْكَعتَنْيي

قرَُصَتي الصالة؟ َورَُجٌل يَدْ -ريض اهلل عنهما
َ
ْن يَُكلَِّماُه، وخرج رَسَاَعُن انلَّاسي َفَقالُوا: أ

َ
صَّل اهلل عليه -ُعوهُ انليب ، َفَهابَا أ

، َقاَل:  -وسلم نَْس َولَْم ُتْقرَصْ
َ
ْم قرَُصَْت؟ َفَقاَل: لَْم أ

َ
يَت أ نَسي

َ
، َفَقاَل: أ ، ُثمَّ َسلََّم، ُثمَّ »ُذو ايَلَديْني يَت، َفَصَّلَّ َرْكَعتَنْيي بَََّل َقْد نَسي

ْطَوَل، ُثمَّ َرَفعَ 
َ
ْو أ

َ
هي أ ثَْل ُسُجودي ، فََسَجَد مي َ ْطَوَل، ُثمَّ َرَفَع  َكَبَّ

َ
ْو أ

َ
هي أ ثَْل ُسُجودي َسُه، فكَب، فََسَجَد مي

ْ
، ُثمَّ وََضَع َرأ َ َسُه، فََكَبَّ

ْ
َرأ

 َ َسُه َوَكَبَّ
ْ
 «.َرأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يسلم ثم يسجد سجدتني يبني احلديث الرشيف ما ىلع املصيل فعله إذا نيس وأنقص يف صالته؛ بأنه يكمل ما تبىق عليه ثم 
، صَّل بأصحابه إما صالة الظهر -صَّل اهلل عليه وسلم-، أن انليب -رىض اهلل عنه-للسهو جتَب ما حصل، ويروي أبو هريرة، 

 أو العرص، فلما صَّل الركعتني األويلني سلّم.
 ال يدرى ما سببه. اكمال، ال تطمنئ نفسه إال بالعمل اتلام، شعر بنقص وخلل، -صَّل اهلل عليه وسلم-وملا اكن 

فقام إىل خشبة يف املسجد واتكأ عليها كأنه غضبان، وَشبَّك بني أصابعه، ألن نفسه الكبرية حتس بأن هناك شيئا لم 
 تستكمله.

وخرج املرسعون من املصلني من أبواب املسجد، وهم يتناجون بينهم، بأن أمراً حدث، وهو قرص الصالة، وكأنهم أكَبوا مقام 
 رأ عليه النسيان.انلبوة أن يط

-يف صدورهم لم جَيُْرؤ واحد منهم أن يفاحته يف هذا املوضوع، بما يف ذلك أبو بكر، وعمر  -صَّل اهلل عليه وسلم-وهليبته 
 .-ريض اهلل عنهما

، بقوهل: يا رسول اهلل -صَّل اهلل عليه وسلم-إال أن رجال من الصحابة يقال هل "ذو ايلدين" قطع هذا الصمت بأن سأل انليب 
 أنسيت أم قرصت الصالة؟
 : لم أنس ولم تقرص.-بناء ىلع ظنه-فقال صَّل اهلل عليه وسلم 
صَّل اهلل -أن الصالة لم تقرص، واكن متيقنا أنه لم يصلها إال ركعتني، فعلم أنه   -ريض اهلل عنه-حينئذ ملا علم ذو ايلدين 

، فقال: بل نسيت. -عليه وسلم َ  قد نيَسي
أن يتأكد من صحة خَب ذي ايلدين، فقال ملن حوهل من أصحابه: أكما يقول ذو ايلدين من أين  -سلمصَّل اهلل عليه و-فأراد 

 ، فصَّل ما ترك من الصالة.-صَّل اهلل عليه وسلم-لم أصل إال ركعتني؟ فقالوا: نعم، حينئذ تقدم 
، ثم كَب وبعد التشهد سلم ثم كَب وهو جالس، و سجد مثل سجود ُصلْب الصالة أو أطول، ثم رفع رأس َ ه من السجود فَكَبَّ

 وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكَب، ثم سلم ولم يتشهد.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سجود السهو واتلالوة والشكراتلصنيف: 
َدب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

َ
ْخبَاري  -األ

َ
 اآلَحاد.أ

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

ركعتني، ثم سلم،  -قال حممد: وأكرث ظين العرص-إحدى صاليت العِش  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل انليب 
 ثم قام إىل خشبة يف مقدم املسجد، فوضع يده عليها
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 معاين املفردات:
 العيش : يه ما بني زوال الشمس وغروبها. •
 فهابا أن يكلماه : اهليبة: اإلجالل، فهابا أن يكلماه: أجالَّه وأعظماه. •
 انلاس : وهم أوائل انلاس املرسعون إىل اخلروج.رساعن  •
 ذا ايلدين : صاحب يدين فيهما طول، فلقب بذلك، واسمه: اخلرباق بن عمرو، قيل: من بين سليم، وقيل: من خزاعة. •
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-لم أنس ولم تقرص : أي يف ظنه  •
 ه ملا قال: "لم أنس ولم تقرص"، أجابه: بَّل نسيت.بَّل : حرف جواب، خيتص وقوعه بعد انليف، فتجعله إثباتًا؛ فإنَّ  •
 نعم : حرف جواب، يتبع ما قبله يف إثباته ونفيه، فقوهل: "أصدق ذو ايلدين؟ "، أثبتوا صدقه جبوابهم بـ"نعم". •

 فوائد احلديث:
 متناع حصول السهو منهم يف أقواهلم اتلبليغية.جواز السهو ىلع األنبياء يف أفعاهلم اليت يبلغونها للناس وهذا لبرشيتهم؛ إال أن اإلمجاع استثىن ا .1
 بيان: الترشيع، واتلخفيف عن األمة. -صَّل اهلل عليه وسلم-من األرسار اليت ترتتب ىلع سهوه  .2
الفصل . ويعيدها إن طال 2. فيبين بعضها ىلع بعض، إن قرب الزمن عرفًا.1ال يبطلها: -مع ظن أنَّها تمت-أنَّ اخلروج من الصالة قبل إتمامها  .3

 ُعْرفًا، أو أحدث، أو خرج من املسجد.
 أنَّ الالكم يف صلب الصالة من انلايس، واجلاهل ال يبطلها، ىلع الصحيح من قويل العلماء. .4
 أنَّ احلركة الكثرية سهًوا ال تبطلها، ولو اكنت من غري جنس الصالة. .5
 رغم به الشيطان.وجوب سجديت السهو ملن سها وسلَّم عن نقص فيها؛ يلجَب خلل الصالة، وي .6
 أنَّ سهو اإلمام الحٌق باملأمومني؛ تلمام املتابعة واالقتداء، وألنَّ ما طرأ من نقص ىلع صالة اإلمام يلحق باملأمومني معه. .7
تالفهم قال القايض عياض: ال خالف بني العلماء أنه لو سجد بعد السالم، أو قبله للزيادة، أو للنقص: أنه جيزئه، وال تفسد صالته، وإنما اخ .8

 يف األفضل.
، وال أفعاهل، وعمدة -عليه الصالة والسالم-قال شيخ اإلسالم: التشهد بعد سجديت السهو وقبل السالم لم يرد فيه أي يشء من أقوال الرسول  .9

 من يراه حديث غريب ليس هل متابع، وهذا يويه احلديث ويضعفه، واهلل أعلم.
 نَّها ألفت الكمال، فال تقف دونه.انلفس الكبرية تشعر بانلقص اذلي يعرتيها؛ أل .10
َظم هيبة انليب  .11  يف نفوس الصحابة. -صَّل اهلل عليه وسلم-عي
 ، واهلل أعلم.-صَّل اهلل عليه وسلم-أنَّ سجود السهو كسجود صلب الصالة يف أحاكمه؛ إذ لو اختلف عنه بليَّنه  .12

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

 ه.1422صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل 
 ه.1423عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن 

(، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، )ط
 ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 

 (11229) الرقم املوحد:
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يوم انلَّحر، ثم  -صَّل اهلل عليه وسلم-صَّل انليب »قال:  -ريض اهلل عنه-ابلَجيلِّ عن ُجنُْدب بن َعبْدي اهلل  احلديث:
خرى ماكنها، ومن لم يذبح فَلْيَْذبَْح باسم اهلل

ُ
َ فَلْيَْذبَْح أ  «.خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يَُصيلِّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

م انلحر بالصالة، ثم ثىن باخلطبة، ثم ثلَّث باذلبح، واكن خيرج بأضحيته للمصَّل؛ إظهاًرا يو -صَّل اهلل عليه وسلم-ابتدأ انليب 
لشعائر اإلسالم وتعميًما للنفع وتعليًما لألمة، وقال مبينًا هلم حكًما ورشًطا من رشوط األضحية: من ذبح قبل أن يصيل صالة 

ح فليذبح بسم اهلل؛ يلكون اذلبح صحيًحا واذلبيحة حالاًل، مما العيد فإن ذبيحته لم جتزئ، فليذبح ماكنها أخرى، ومن لم يذب
 دل ىلع مرشوعية هذا الرتتيب اذلي ال جيزئ غرُيه.

وهذا احلديث يدل ىلع دخول وقت اذلبح بانتهاء صالة العيد، ال بوقت الصالة وال بنحر اإلمام إال من ال جتب عليه صالة 
 العيد كمن اكن مسافًرا.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < األضحيةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجيل  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

يلة(.ابَلَجيلِّ : منسوب إىل قبيلته  •  )جَبي
 يوم انلَّحر : يوم عيد انلحر أضيف للنحر؛ ألنه تذبح وتنحر فيه الضحايا. •
 ماكنها : بدهلا. •
 فليذبح بسم اهلل : أي قائاًل: بسم اهلل، بديلل رواية: )فَلْيْذبَْح ىلع اْسم اهلل(. •

 فوائد احلديث:
  عبادات يوم انلحر.مرشوعية اخلطبة يف العيدين وأنها بعد الصالة ووجوب مرااعة الرتتيب يف .1
 يرشع يف اخلطبة أن تكون مناسبة للوقت واحلال فيذكر يف لك وقت وحال ما يناسبها. .2
 مرشوعية تأخري ذبح األضحية إىل ما بعد اخلطبة وجوازه قبلها بعد الصالة. .3
 وجوب ذكر اسم اهلل عند اذلبح. .4

 املصادر واملراجع:
بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل  

 ه.1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 م.2005ه، 1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

 ه.1435األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل اإلفهام يف رشح عمدة 
يع، الرياض، العمدة يف األحاكم، عبد الغين بن عبد الواحد املقديس اجلماعييل، حتقيق: سمري بن أمني الزهريي، انلارش: مكتبة املعارف للنرش واتلوز

 م.1998ه، 1419السعودية، الطبعة: األوىل  اململكة العربية
فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 

 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 ه.1423يق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتق

 ه.1427تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل 
 (5400) الرقم املوحد:

خرى  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل انليب 
ُ
َ فَلَْيْذبَْح أ يوم انلَّحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يَصيلي

 ماكنها، ومن لم يذبح فَلَْيْذبَْح باسم اهلل
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 بينَا املغرية بُن ُشْعبََة  احلديث:
َفَنَهَض يف الركعتني، قلنا: سبحان اهلل، قال: سبحان اهلل عن زياد بن عالقة قال: َصَّلَّ

ا انرَْصََف، َقاَل:  ، فَلَمَّ ْهوي َتمَّ َصاَلتَُه وََسلََّم، َسَجَد َسْجَديَتي السَّ
َ
ا أ يُْت رسول اهلل »َوَمىَض، فَلَمَّ

َ
يَْصَنُع  -صَّل اهلل عليه وسلم-َرأ

 «.َكَما َصنَْعُت 
 صحيح. درجة احلديث:

 ايل:املعىن اإلمج
أنه سها يف صالته، فلم يتشهد وسبح خلفه انلاس ففطن، ولكنه أكمل  -ريض اهلل عنه-يبني احلديث من فعل املغرية بن شعبة 

 .-صَّل اهلل عليه وسلم-صالته، وبعد السالم سجد سجدتني للسهو؛ وعزا فعله ذاك لفعل الرسول 
 مالك ابن حبينة، متفق عليه. األصح أن سجود السهو يكون قبل السالم؛ حلديث عبد اهلل بن

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سجود السهو واتلالوة والشكراتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-املغرية بن شعبة   راوي احلديث:
 رواه أبو داود والرتمذي وأمحد وادلاريم. اتلخريج:

 املرام.بلوغ  مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

تني قبل احلديث اذلي معنا يدل ىلع أنَّ من سها عن القعود للتشهد األول فقام، فإن استتم قائًما قبل أن يذكره فإنه ال يعود، لكنَّه يسجد سجد .1
 السالم.

 وأما إن ذكره قبل أن ينتصب قائًما، فإنه جيب عليه الرجوع، واجللوس، واإلتيان به. .2
 ع:املصادر واملراج

 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.

الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل 
 م.2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

 م.2000، ه1412سنن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين، دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 
َسة،   م. 2003ه، 1423توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلامي

 (11234) الرقم املوحد:

املغرية بن شعبة فنهض يف الركعتني، قلنا: سبحان اهلل، قال: سبحان اهلل ومىض، فلما أتم صالته صىل بنا 
 يصنع كما صنعت -صىل اهلل عليه وسلم-وسلم، سجد سجديت السهو، فلما انرصف، قال: رأيت رسول اهلل 
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 بينَا رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  احلديث:
يف رمضان َثَمان  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: صَّلَّ

ا اكن من الَقابيلَة اْجتََمْعنَا يف املسجد ورََجونا أن خَيُْرَج إييَلنَا، فلم نََزْل يف املسجد حىت أْصبَْحَنا، َرَكَعات  تر، فلمَّ والوي
 بينَا، فقال: -صَّل اهلل عليه وسلم-فَدَخلْنَا ىلع رسول اهلل 

هت َكري »، فقلنا هل: يا رسول اهلل، رََجْونَا أن َُتُْرَج إييَلنَا َفتَُصيلِّ
 «.أن يُْكتَب عليُكم الويتر

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 بينَا رسول اهلل 
تر". -صَّل اهلل عليه وسلم-معىن احلديث: "صَّلَّ  يف رمضان َثَمان ركعات والوي

تر، واكن ذلك يف رمضان. -صَّل اهلل عليه وسلم-يعين: صَّلَّ انليب   بأصحابه يف املسجد ثمان ركعات والوي
 "فلما اكن من الَقابيلة" أي: يف الليلة اليت بعدها.

سيخرج ويصيل بهم  -صَّل اهلل عليه وسلم-َظنَّا منهم أن انليب  -ريض اهلل عنهم-"اْجتََمْعنَا يف املسجد" أي: حرض الصحابة 
 اكلليلة اليت قبلها، وهلذا قالوا: "ورََجونا أن خيرج إيلنَا" أي: يلصيلِّ بهم صالة الليل.

بح. "فلم  نََزْل يف املسجد حىت أْصبَْحنَا" يعين: أنهم انتظروه يف املسجد، حىت طلع عليهم الصُّ
؛ ليسألوا عن سبب عدم حضوره للصالة -صَّل اهلل عليه وسلم-" أي: أتوا انليب -صَّل اهلل عليه وسلم-"فَدخلنَا ىلع رسول اهلل 

 بهم.
 بينَا" أي: تَمنينا وتأملنا خروجك؛ تُلصيل بينَا، كما يف الليلة املاضية."فقلنا هل: يا رسول اهلل، رََجْونَا أن ُترج 

 إيلنَا فتصيلِّ
تر"، علَّل انلَّيب  عدم خروجه إيلهم بأنه َكريه أن يُكتب عليهم  -صَّل اهلل عليه وسلم-"فقال: َكريهت أن يُكتب عليكم الوي

تر، ويف رواية: "َخشيت أن تُفرض عليكم"، ويف لفظ : "خَ  شيت أن تفرض عليكم صالة الليل" فهذا هو السبب اذلي الوي
ته وشفَقتيه عليهم  -صَّل اهلل عليه وسلم-جعل انليب  ، -صَّل اهلل عليه وسلم-يمتنع من اخلروج إيلهم، وهذا من رمحته بأمَّ

يٌز َعلَيْهي َما َعنيتُّ  ُكْم َعزي ْنُفسي
َ
ْن أ يٌم{ وقد وصفه اهلل بقوهل: }لََقْد َجاَءُكْم رَُسوٌل مي نينَي رَُءوٌف رَحي يٌص َعلَيُْكْم بيالُْمْؤمي ْم َحري

 [.128]اتلوبة: 
خرج ذات يللة  -صَّل اهلل عليه وسلم-: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنها-وأصل هذا احلديث يف الصحيحني من حديث اعئشة 

ثُوا، ف اجتمع أكرث منهم، فصلَّوا معه، فأصبح من َجوف الليل، فصَّلَّ يف املسجد، فصَّلَّ رجال بصالته، فأصبح انلاس، فتحدَّ
ثُوا، فَكرُث أهل املسجد من الليلة اثلاثلة، فخرج رسول اهلل  ، فصلُّوا بصالته، فلما اكنت -صَّل اهلل عليه وسلم-انلاس، فتحدَّ

بح، فلما قىض الفجر أقبل ىلع انلاس، فتشهد، ثم ق أما بعد، »ال: الليلة الرابعة َعَجز املسجد عن أهله حىت خرج لصالة الصُّ
يت أن تُفرض عليكم، فتَْعَجزوا عنها  «.فإنه لم خَيَْف يلعَّ ماكنَكم، لكين َخشي

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليلاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 ابن خزيمة.رواه  اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 الَقابيلة : أي: الليلة الُمْقبيلة. •
يَاُم{ ]ابلقرة: -تعاىل-يُْكتَب : يُفرض عليكم ويوجب، قال  •  [ أي: فُريَض.183: }ُكتيَب َعلَيُْكُم الصِّ

يف رمضان ثمان ركعات والوتر، فلما اكن من القابلة اجتمعنا يف  -وسلمصىل اهلل عليه -صىل بنا رسول اهلل 
 املسجد ورجونا أن خيرج إيلنا، فلم نزل يف املسجد حىت أصبحنا
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 فوائد احلديث:
 الليل صالة ثمان ركعات، ثم يوتر، والوتر قد يكون بركعة أو بأكرث.من  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن من صور وتر انليب  .1
 جواز صالة اتلَّطوع يف املسجد. .2
 جواز اتلَّطوع بصالة الليل مجاعة. .3
 مرشوعية صالة الليل يف رمضان مجاعة يف الَمسجد، وتسىم الرتاويح. .4
رص الصحابة  .5 بادات. -ريض اهلل عنهم-حي  ىلع نوافل العي
بادات ما يَُشق عليهم. -هلل عليه وسلمصَّل ا-رمَحة انليب  .6 تيه وَخوفه عليهم من أن يُكلَّفوا من العي مَّ

ُ
 وشَفَقته بأ

تر. .7  عدم وجوب صالة الليل والوي
 املصادر واملراجع:

 ه.1390صحيح ابن خزيمة، حممد بن إسحاق بن خزيمة انليسابوري، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة:  
 .1421ادلين األبلاين، انلارش: مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل صالة الرتاويح، حممد نارص 

 سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، ال َسة توضيح األحاكم مي  م.2003ه، 1423طبعة: اخلامي

الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، 
 م.2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

 (11264) الرقم املوحد:
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، فصَّل  -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت: صَّلَّ رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-سلمة عن أم  احلديث: العرص، ثم دخل َبييْتي
ْرَكُعُهَما 

َ
كعتني كنت أ ركعتني، فقلت: يا رسول اهلل، َصليت صالة لم تكن تُصلِّيها، فقال: قدم يلعَّ َماٌل، فََشَغليَني عن الرَّ

َما إذا فَاتَتْنَا؟ قال: ال.بعد الظهر، َفَصلَّيْتُُهَما اآلن، فقلت:  يهي َفنَْقضي
َ
 يا رسول اهلل، أ

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ركعتني بعد العرص ىلع خالف اعدته،  -صَّل اهلل عليه وسلم-صالة انليب  -ريض اهلل عنها-استشلكت أم املؤمنني أم سلمة 
بأن هاتني الركعتني قضاء عن  -صَّل اهلل عليه وسلم-تصلِّيها"، فأخَبها فسأتله بقوهلا: "يا رسول اهلل صليت صالة لم  تكن 

م عليه ماٌل فَُشغل به، ويف بعض الروايات: أن اذلي َشَغله عنهما  الركعتني اللتني ُشغل عنهما بعد صالة الظهر بسبب أنه قَدي
ن احلديث صحيح، وارد يف روايات أخرى يف وهم: وفُد َعبد الَقيس، وهذا القدر م -صَّل اهلل عليه وسلم-وفٌد قدموا عليه 

 الصحيح.
َما إذا َفاتَتا؟( قال  -ريض اهلل عنها-ثم سأتله  يهي َفنَْقضي

َ
: )ال( يعين: ال تَقضوهما يف -صَّل اهلل عليه وسلم-سؤاال آخر، وهو: )أ

وظ يف أحاديث هذا الوقت؛ ألن الوقت وقت نيه عن اتلطوع، وهذا ضعيف، ولكن انليه عن الصالة بعد العرص حمف
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-صحيحة كثرية، فيبىق القضاء يف وقت انلَّيه بعد العرص من خصائصه 

رأى رجاًل يصيل  -صَّل اهلل عليه وسلم-وهذا احلكم خاص بصالة العرص، أما راتبة الفجر، فإنها تُقىض يف حقِّ األمة؛ ألنه 
 الفجر، فأَقرَّه ىلع فعله، وما عداهما من انلوافل منيه عنها بعد الفجر.بعد الفجر، فسأهل فأخَبه بأنه يقِض راتبة 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أوقات انليه عن الصالةاتلصنيف: 

 صالة اتلطوع.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنها-أم سلمة  راوي احلديث:
 رواه أمحد. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 --ال توجد :  •
 فوائد احلديث:

 أداء صالة انلَّافلة يف ابليت. -صَّل اهلل عليه وسلم-أن من َهديه  .1
م سلمة  .2

ُ
شلك؛ فإن أ

ُ
ْشلك عليها فعله  -ريض اهلل عنها-مرشوعية سؤال العلماء عما أ

ُ
 َسأتله. -عليه وسلمصَّل اهلل -ملا أ

 ىلع راتبة الظهر ابَلعدية. -صَّل اهلل عليه وسلم-حمافظة انليب  .3
اتبة اليت بعد الظهر، فصالَّها بعد صالة العرص قضاًء. -صَّل اهلل عليه وسلم-أنَّ انلَّيب  .4  ُشغيل عن الرَّ
  وقت انليه، فدل ىلع جوازه يف غريه.منعها من القضاء يف -صَّل اهلل عليه وسلم-جواز قضاء انلَّوافل الفائتة؛ ألن انليب  .5
مة؛ لقوهل: )ال تقضوهما(. .6

ُ
 عدم جواز قضاء هاتني الركعتني بعد صالة العرص يف حق األ

هي  -اليت بعدها-أنَّ قضاَء راتبة الظهر  .7 صَّل -، وقد دل ىلع هذا أيضا حديث اعئشة: "أنه -صَّل اهلل عليه وسلم-بعد صالة العرص من خصائصي
 اكن يُصيل بعد العرص وَينَه عنها". -اهلل عليه وسلم

العرص، ثم دخل بييت، فصىل ركعتني، فقلت: يا رسول اهلل، صليت  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل رسول اهلل 
صالة لم تكن تصليها، فقال: قدم يلع مال، فشغلين عن الركعتني كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما 

 اآلن
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 املصادر واملراجع:
عبد  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن 

 م.2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل
سان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه، حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: دار باوزير للنرش اتلعليقات احل

 م.2003ه، 1424واتلوزيع، الطبعة: األوىل، 
م بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسال

 م.2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 
َسة،   م. 2003ه، 1423توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلامي

حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، 
 ه.1427الطبعة: األوىل 

: األوىل بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة
 م. 2014ه، 1435

 (10613) املوحد:الرقم 
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يف بيته وهو َشاٍك، صَّل جالسا،  -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت: صَّل رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
ُْؤَتمَّ به: فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع وصَّل وراءه قوم  َل اإلماُم يلي يَاًما، فأشار إيلهم: أني اْجليُسوا، ملا انرَْصََف قال: إنما ُجعي قي

 «.فارفعوا، وإذا قال: سمع اهلل ملن محده فقولوا: ربنا لك احلمد، وإذا صَّل جالسا فصلوا جلوسا أمجعون
 صحيح. درجة احلديث:

 اإلمجايل:املعىن 
 جالًسا ملرضه، وفيه بيان صفة اقتداء املأموم باإلمام، ومتابعته هل. -صَّل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث صالة انليب 

املأمومني إىل احلكمة من جعل اإلمام ويه أن يقتدي به ويتابع، فال خيتلف عليه  -صَّل اهلل عليه وسلم-فقد أرشد انليب 
ما تراىع َتنَقالته بنظام فإذا كَب لإلحرام، فكَبوا أنتم كذلك، وإذا َركع فاركعوا بعده، وإذا ذكركم بعمل من أعمال الصالة، وإن

 أن اهلل جميب ملن محده بقوهل: "سمع اهلل ملن محده" فامحدوه تعاىل بقولكم:
صلوا جلوساً، ولو كنتم  -تابعةفتحقيقاً للم-"ربنا لك احلمد"، وإذا سجد فتابعوه واسجدوا، وإذا صَّل جالساً لعجزه عن القيام؛ 

 ىلع القيام قادرين. 
اشتىك من املرض فصَّل جالساً، واكن الصحابة يظنون أن عليهم القيام  -صَّل اهلل عليه وسلم-فقد ذكرت اعئشة أن انليب 

 لقدرتهم عليه؛ فصلوا وراءه قياما فأشار إيلهم: أن اجلسوا.
 خيالف، وإنما يوافق؛ تلحقق املتابعة اتلامة واالقتداء الاكمل، حبيث يصَّل فلما انرصف من الصالة أرشدهم إىل أن اإلمام ال

املأموم جالساً مع قدرته ىلع القيام جللوس إمامه العاجز، وهذا إن ابتدأ بهم الصالة جالساً صلوا خلفه جلوًسا، وإن ابتدأ بهم 
صَّل اهلل عليه -ياماً وجوباً؛ عمال حبديث صالة انليب اإلمام الراتب الصالة قائماً، ثم اعتل يف أثنائها فجلس أتموا خلفه ق

 بأيب بكر وانلاس حني مريض مَرض املوت. -وسلم
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة أهل األعذاراتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 شاك : بوزن قاض، مريض. •
 وإذا رفع : من الركوع ومن السجود. •
 سمع اهلل ملن محده : أجاب اهلل ادلاعء ملن محده. •
 معىن ادلاعء ومعىن اخلَب.ربنا لك احلمد : ربنا استجب نلا أو ربنا أطعناك، لك احلمد، وبهذا اشتملت هذه اجلملة ىلع  •
 فصلوا جلوًسا : ولو اكنوا قادرين ىلع القيام. •

 فوائد احلديث:
 ما جيوز ىلع البرش من األسقام واألمراض؛ الزدياد قدره رفعة. -صَّل اهلل عليه وسلم-أنه جيوز ىلع انليب  .1
 جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه. .2
 جواز اإلشارة يف الصالة للحاجة. .3
 وجوب متابعة املأموم لإلمام يف الصالة وحتريم املسابقة. .4
 حتريم خمالفة اإلمام وبطالن الصالة بها. .5
 أن األفضل يف املتابعة، أن تقع أعمال املأموم بعد أعمال اإلمام مبارشة. قال الفقهاء: وتكره املساواة واملوافقة يف هذه األعمال. .6
 الصالة؛ االقتداء واملتابعة.أن من احلكمة يف جعل اإلمام يف  .7
 حَتَتُم طاعة القادة ووالة األمر ومرااعة انلظام، وعدم املخالفة واالنشقاق ىلع الرؤساء. .8
 احلمد".أن املأموم يقول: "ربنا لك احلمد" بعدما يقول اإلمام: "سمع اهلل ملن محده"، واملنفرد واإلمام يقول: "سمع اهلل ملن محده، ربنا ولك  .9

 يف بيته وهو َشاٍك  -صىل اهلل عليه وسلم-صىل رسول اهلل 
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ة اإلمام، وأنها مقدمة ىلع غريها من أعمال الصالة؛ فقد أسقط القيام عن املأمومني القادرين عليه، مع أنه أحد أراكن الصالة، وجوب متابع .10
 لك ذلك؛ ألجل كمال االقتداء.

 ابعة واالقتداء.صَّل خلفه املأمومون جلوساً ولو اكنوا قادرين ىلع القيام؛ حتقيًقا للمت -لعجزه عن القيام-أن اإلمام إذا صَّل جالًسا  .11
 املصادر واملراجع:

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، 
 ه.1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

 ه.1381الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار 
لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -صَّل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 

 ه.1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 
 ه.1428الم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل منحة الع

فؤاد  صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق:  حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد
 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 ه.1423ح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحي
 (6075) الرقم املوحد:
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، -صَّل اهلل عليه وسلم-َصلَّيُْت أنا وَيتييٌم، يف بَيْتيَنا َخلْف انليب »، قال: -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث:
مُّ ُسليم َخلَْفنَا

ُ
يمِّ أ

ُ
 «.َوأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

َخلف انليب  -ريض اهلل عنهما-صَّلَّ بأنس وايلَتييم، واكن موقفهما  -اهلل عليه وسلمصَّل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-خيَب أنس 
مِّ سليم -صَّل اهلل عليه وسلم-

ُ
ه اليت تَُكىنَّ بأ مَّ

ُ
 صلَّت َخلفهم. فاكن الصفوف اكتلايل: -ريض اهلل عنها-، وخيَب أنس أيضا أن أ

 موقف اإلمام : متقدما.
 .-هلل عليه وسلمصَّل ا-موقف الصبيان : خلف انليب 

 موقف املرأة : خلفهم.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموماتلصنيف: 
نَس بن مالك  راوي احلديث:

َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 متفق عليه، واللفظ للبخاري. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 املفردات:معاين 
نِّ ابللوغ. •  يَتييٌم : ايلَتييم: هو من مات أبوه، وهو دون سي

 فوائد احلديث:
ه مع الكبري والصغري.-صَّل اهلل عليه وسلم-تواضع انليب  .1  ، وَكَرم ُخلقه، ولُْطفي
 جواز الصالة ألجل تعليم اجلاهل، أو لغري ذلك من املقاصد املفيدة. .2
 برشط أال تكون بصفة دائمة. جواز الصالة مجاعة يف انلَّافلة، لكن .3
 أن موقف االثنني فأكرث خلف اإلمام. .4
يب اذلي لم يبلغ احلُلُم؛ ألن ايلتيم ال يكون إالَّ صبيًّا. .5  صحة مصافة الصَّ
 جواز صالة املرأة مع مجاعة الرجال. .6
 تقديم الرِّجال ىلع النساء. .7
 أن املرأة ال تصف مع الرَّجال، ولو اكنوا من حمارمها. .8
 ع ىلع ابتعاد املرأة عن االختالط بالرِّجال حيث أذن هلا أن تصيل منفردة خلف الصف وال تكون مع الرجال.حرص الشار .9

 املصادر واملراجع:
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط - 
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي  م. 2003 - ـه 1423توضي
 م. 2014 - ـه1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
 .م 2006 – ـه1427الملام، للشيخ الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة األوىل تسهيل ا -
 م.2009 -ه 1430فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش، الطبعة األوىل  -
 ه.1379، بريوت -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، البن حجر العسقالين، انلارش: دار املعرفة   -
 سبل السالم، للصنعاين، انلارش: دار احلديث.  -

 (11301) الرقم املوحد:

 ، وأيم أم سليم خلفنا-وسلمصىل اهلل عليه -صليت أنا ويتيم، يف بيتنا خلف انليب 
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ذات يللة، فافتتح ابلقرة، فقلت:  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: صليت مع انليب  -ريض اهلل عنه-عن حذيفة  احلديث:
افتتح آل يركع عند املائة، ثم مىض، فقلت: يصيل بها يف ركعة، فمىض، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم 

اًل، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل  عمران، فقرأها، يقرأ ُمرَتَسِّ
، ثم قام طويال قريبا مما ركع، ثم «سمع اهلل ملن محده»، فاكن ركوعه حنًوا من قيامه، ثم قال: «سبحان ريب العظيم»يقول: 

سمع اهلل ملن »، فاكن سجوده قريبا من قيامه. قال: ويف حديث جرير من الزيادة، فقال: « األىلعسبحان ريب»سجد، فقال: 
 «.محده ربنا لك احلمد

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

َ صالة الليل وأنه اكن يقول يف ُركوعه:  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنه صَّلَّ مع انليب  -ريض اهلل عنه-خيَب ُحذيفة  "ُسبحان َريبِّ
جود،" اكن يقول يف ُركوعه:  كوع والسَّ كر يف الرَّ َ األىلع" وهذا يدل ىلع مرشوعية هذا اذلِّ العظيم"، ويف سجوده: "ُسبحان َريبِّ

ندها َفسأل" َ األىلع "، "وما َمرَّ بآية رمَْحَة إال وقَف عي َ العظيم "، ويف سجوده: "ُسبحان َريبِّ  "ُسبحان َريبِّ
ما يمرُّ بآية فيها ذيكر اجلنَّة وانلَّعيم، ال يتجاوزها حىت يسأل اهلل تعاىل، فيقول: اللَّهم إين أسألك اجلنَّة، وهل أن يسأل يعين: عند

من َفْضليه، ولو َمرَّ ثناء ىلع األنبياء أو األويلاء أو ما أشبه ذلك، فله أن يقول: أسأل اهلل من فضله، أو أسأل اهلل  -تعاىل-اهلل 
 ين بهم، أو ما أشبه ذلك.  أن يُلحق

ندها فتعوَّذ "  "وال بآية َعذاب إال وَقف عي
 أي: عندما يَمرُّ بآية فيه ذيكر العذاب وذيكر جهنَّم وأحوال أهلها، ال يتجاوزها حىت يَستعيذ من ذلك.

ه مجع من العلماء بصالة انلافلة؛ ألنه لم  -صَّل اهلل عليه وسلم-فيستحب اتلأيسِّ به  صَّل اهلل عليه -يُنقل عنه لكن َخصَّ
ذلك يف الَفرض مع َكرثة من وصف قراءته يف صالة الَفريضة، وإن أىت به يف الفرض أحيانا فال بأس؛ ألن ما ثبت يف  -وسلم

 الفرض جاز يف انلفل وبالعكس إال إذا دل ديلل ىلع اتلخصيص.
___________________________ 

 < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموم الفقه وأصوهل < فقه العباداتاتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع

 شمائل انليب عليه الصالة والسالم. -قيام الليل موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 املرام.بلوغ  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ا ال يَليق به من نَقص أو َعيْب. •  ُسبحان اهلل : تزنيه اهلل َعمَّ
َياء. • َْبي فات العَظمة، واإلْجاَلل، والكي  العظيم : وْصُفه تعاىل بصي
 آية رمَْحَة : مما فيه وْعد وبشارة باجلَنَّة، ونعيمها، ورضوان اهلل فيها. •
يد،  •  وُتويف من َعذاب اهلل، وغضبيه.آية َعذاب : مما فيه وعي

 فوائد احلديث:
 لم يواظب ىلع قيام الليل مجاعة. -صَّل اهلل عليه وسلم-جواز صالة اجلماعة يف قيام الليل، ما لم  يُتخذ ذلك اعدة؛ ألن انليب  .1
جود. .2 َ األىلع" يف السُّ َ العظيم" يف الركوع ، و "ُسبحان َريبِّ  وجوب قول: "ُسبحان َريبِّ

ذات يللة، فافتتح ابلقرة، فقلت: يركع عند املائة، ثم مىض، فقلت:  -صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع انليب 
 ركعة، فمىض، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساءيصيل بها يف 
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أنه اكن يسأل عند آية الرَّمحة ويستعيذ عند آية  -صَّل اهلل عليه وسلم-جلَهر بالقراءة يف الصالة الليل؛ ألن حذيفة ذكر عن انليب مرشوعية ا .3
 العذاب، وهذا يدل ىلع أنه اكن يَسمعه.

يد، أو حنو ذلك، وسؤال الرَّمحة حينما -تعاىل-استحباب اتلَّعوذ باهلل  .4  يمرُّ بآية رمحة، فهو ُداعء ُمناسب للمَقام. حينما يمرَّ بآية َعذاب، أو وعي
م معانيه، سواء اكن قارئًا أو مستمًعا، فهذه يه القراءة الُمفيدة انلَّافعة. .5  استحباب تََدبُّر القرآن وَتَفهُّ
بوبية، بديلل أنه يَسأل اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .6  وأن يُعيذه من انلَّار. أن يَرمحه -عز وجل-برََش ليس هل يشء من شؤون الرُّ
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-حيث حصل هل رشف الصالة مع رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-فضيلة حذيفة  .7

 املصادر واملراجع:
ْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.   جي  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ

ية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلان
    ه.1395

 ه.1430سنن ابن ماجه، تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وغريه، انلارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، 
 م.1985 مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلَبيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة،

 سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي   - ـه 1423ة، سَ توضيح األحاكم مي

 م. 2003
 م. 2006 _ ـه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

 م.2009 - 1430الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، مدار الوطن للنرش 
 ه1428 - 1422املمتع ىلع زاد املستقنع، البن عثيمني،  دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل، الرشح 

 (10921) الرقم املوحد:



 

117 
 

، فاكن يُسلِّم عن يَمينه: -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: صلَّيت مع انليب  -ريض اهلل عنه-عن وائل بن ُحْجٍر  احلديث:
الم عليكم ورمْحَة اهلل وَبَراَكتُه» َماهل: «السَّ الم عليكم ورمْحَة اهلل»، وعن شي  «.السَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

السالم عليكم ورمحة »احلديث يدل ىلع أنَّ املصيل ال خيرج من صالته إال بتسليمتني عن ايلمني والشمال، فيقول يف األوىل 
، وزيادة )براكته( تكون أحيانًا؛ لورود أحاديث أخرى ليس فيها هذه «السالم عليكم ورمحة اهلل»، يف اثلانية: «اهلل وبراكته

 الزيادة، والغالب عدم الزيادة ولكنها جائزة.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هنيدة وائل بن حجر  راوي احلديث:

 رواه أبو داود. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 املفردات:معاين 
 --ال توجد :  •

 فوائد احلديث:
مرفواًع: )حتليلها  -ريض اهلل عنه-املستمر مع حديث يلع  -صَّل اهلل عليه وسلم-مرشوعية التَّسليم من الصالة وهو من أراكنها؛ لفعله  .1

 التَّسليم(. رواه أبو داود وغريه.
 لم يكن يَداوم عليه، واألغلب عدم قوهلا. -صَّل اهلل عليه وسلم-انليب استحباب اإلتيان بزيادة و"براكته"، لكن يف بعض األحيان؛ ألن  .2
 يستحب أن تكون التَّسليمة األوىل إىل جهة ايلمني واثلانية إىل جهة الّشمال. .3
ر ذلك عن فيه أنه ال خيرج من الصالة إال بالتَّسليم، فلو خرج منها بدون تسليم متعمدا بطلت صالته، وإن اكن ناسيا يَعود وجيلس إذا تَ  .4 َذكَّ

هو. ماهل ثم يسجد للسَّ  قُرب، ثم يَُسلِّم عن يمينه وعن شي
 املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. 
ه،  1405اين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبل

 م. 1985
 املجموع رشح املهذب )مع تكملة السبِك واملطييع(، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، انلارش: دار الفكر.

 ه. 1392العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية  املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء الرتاث
َسة،   م. 2003ه، 1423توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلامي

عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة،  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه
 م. 2006ه،  1427بريوت، الطبعة: األوىل 

 1435: األوىل بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة
 م. 2014ه، 

 م. 2002ه،  1423ادلين األبلاين، انلارش: مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، الطبعة: األوىل  صحيح أيب داود، حممد نارص
 (10945) الرقم املوحد:

وبراكته، وعن ، فاكن يسلم عن يمينه: السالم عليكم ورمحة اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع انليب 
 شماهل: السالم عليكم ورمحة اهلل
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َركَعتَني قَبل  -صَّلَّ اهلل عليه وسلم-َصلَّيُت مَع رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر احلديث:
َشاء ، وَركَعتَنيي بَعَد الَمغريب، َوَركَعتَنيي بَعَد العي هر، َوَركَعتَني بَعَدها، وَركَعتَني بعد اجلُُمَعةي  «. الظُّ

ا املغرُب والعشاُء واجلُ »ويف لفظ:   «. ُمَعُة: فيف بَيتيهفأمَّ
 َّ ثَتيني َحفَصة: أنَّ انليبي يَفتَنيي بَعَدَما »: -صَّلَّ اهلل عليه وسلم-ويف لفظ: أنَّ ابَن ُعَمر قال: حدَّ اكن يَُصيلِّ َسجَدتنَي َخفي

دُخُل ىلع انليَبّ 
َ
يَها -صَّلَّ اهلل عليه وسلم-يَطلُُع الَفجر، واكنت َساَعة اَل أ  «.في

 يح.صح درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان للسنن الراتبة للصلوات اخلمس، وذلك أن لصالة الظهر أربع ركعات، ركعتني قبلها، وركعتني بعدها، 
وأن لصالة اجلمعة ركعتني بعدها، وأن للمغرب ركعتني بعدها، وأن لصالة العشاء ركعتني بعدها وأن راتبيت صاليت الليل، 

 يف بيته. -صَّل اهلل عليه وسلم-والعشاء، وراتبة الفجر واجلمعة اكن يصليها الرسول املغرب 
صَّل اهلل عليه -؛ ملاكن أخته "حفصة" من انليب -صَّل اهلل عليه وسلم-اتصال ببيت انليب  -ريض اهلل عنهما-واكن البن عمر 

صَّل اهلل عليه -لسااعت، اليت ال يُدخل ىلع انليب ، فاكن يدخل عليه وقت عباداته، ولكنه يتأدَّب فال يدخل يف بعض ا-وسلم
: "يا أيها اذلين آمنوا ليستأذنكم اذلين ملكت أيمانكم واذلين لم يبلغوا احللم منكم -تعاىل-فيها، امتثاال لقوهل  -وسلم

صَّل -ن انليب ثالث مرات من قبل صاله الفجر" اآلية، فاكن ال يدخل عليه يف الساعة اليت قبل صالة الفجر، لريى كيف اك
صَّل اهلل عليه -اكن يسأل أخته "حفصة" عن ذلك، فتخَبه أنَّ انليب  -من حرصه ىلع العلم-يصيل، ولكن  -اهلل عليه وسلم

 اكن يصَّل سجدتني خفيفتني بعدما يطلع الفجر، وهما سنة صالة الصبح. -وسلم
___________________________ 

 < الصالة < صالة اتلطوعالفقه وأصوهل < فقه العبادات اتلصنيف: 
 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صَّل اهلل عليه وسلم يف الصالة

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صَّل اهلل عليه وسلم يف انلاكح ومعارشته أهله
 صالة اتلهجد. -اجلمعة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 متفق عليه جبميع رواياته. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ي  •  مؤتما به.: أي يف صحبته، ال  -صَّل اهلل عليه وسلم-َصلَّيُْت َمَع رَُسولي اَّللَّ
 قبل الظهر : أي: قبل صالة الظهر، وكذلك يقدر فيما بعدها من مجل احلديث. •
 فأما املغرب : أي: فأما راتبة املغرب وكذلك يقدر يف العشاء واجلمعة. •
 فيف بيتيه : أي فيصليها يف بيته. •
 أم املؤمنني. -ريض اهلل عنهما-حفصة : بنت عمر  •
 َسْجَدتنَيي : ركعتني بسجدتيهما. •
 عَدَما يَطلُُع الَْفجُر : أي: بعد طلوع الفجر، وهو تبني الصبح.بَ  •
ركعيت الفجر، ساعة: أي: وقتًا ال يدخل عليه فيها، وقائل ذلك: عبد اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-واكنت ساعة : أي اكنت ساعة صالة انليب  •

 بن عمر، يلبني سبب نقله احلديث عن حفصة يف هاتني الركعتني.
 احلديث:فوائد 

 استحباب هذه الرواتب املذكورة، واملواظبة عليها. .1

وركعتني بعد اجلمعة، ركعتني قبل الظهر، وركعتني بعدها،  -صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع رسول اهلل 
 وركعتني بعد املغرب، وركعتني بعد العشاء
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 العرص ليس هلا راتبة من هذه املؤكدات. .2
 رواتب املغرب والعشاء والفجر واجلمعة األفضل أن تكون يف ابليت. .3
 اتلخفيف يف ركعيت الفجر. .4
 حلديث يف سنن الرتمذي.ورد يف بعض األحاديث الصحيحة، أن للظهر ستا، أربعا قبلها وركعتني بعدها، كما ورد ا .5
خول تنقسم الوظائف اتلعبدية للرواتب إىل قسمني: فالقسم األول من هذه الرواتب، واليت تكون قبل الفريضة؛ ليستعد املصيلِّ للعبادة قبل ادل .6

 من نقصان. يف الفريضة، وأما القسم اثلاين من هذه الرواتب، واليت تكون بعد الفريضة، فتكون جابرة ملا يقع يف هذه الفرائض
 املصادر واملراجع:

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط 
 ه.1426اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، 

 ه.1426بة، اإلمارات، ، مكتبة الصحا1تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، البن عثيمني، ط
ادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد الق

 ه.1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ارص انلارص، طصحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن ن

 ه.1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
 (3062) الرقم املوحد:
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، ووضع يََده ايلُْمىَن -صَّل اهلل عليه وسلم-صلَّيت مع رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن وائل بن حجر احلديث:
ه اليرُْسى ىلع َصْدريه  «.ىلع يَدي

 صحيح درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

ه اليرُْسى"  "ووضع يََده ايلُْمىَن ىلع يَدي
 إذا أطلقت ايَلد، فاملراد بها: الَكف، وهو املراد هنا. 
 ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسايئ بلفظ: "ثم وضع يده ايلُمىن ىلع ظهر كفه اليرُسى والرُّْسغ والساعد". 

ل بنَي الَساعد والَكف.  الرُّْسغ: الَمْفصي
 ريه" يعين: وضع يَده ايلُمىن ىلع اليرُسى وجعلهما ىلع َصدره أثناء قيامه يف الصالة."ىلع َصدْ 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هنيدة وائل بن حجر  راوي احلديث:
 رواه ابن خزيمة. اتلخريج:

 بلوغ املرام. احلديث:مصدر منت 
 فوائد احلديث:

ألدلة  احلديث يدل ىلع مرشوعية وضع ايلَد ايلُمىن ىلع ايلَد اليرُسى، ىلع صدره يف الصالة، أثناء القيام للقراءة، وجيوز أن تكون حتت الصدر .1
 أخرى.

 الركوع.عموم احلديث يدل ىلع مرشوعية وضع ايلَد ايلُمىن ىلع ايلَد اليرسى بعد الرفع من  .2
در، يه وقفة اخلاضع اخلَاشع املتواضع اذليلل بني يدي ربه تعاىل، وينبيغ أن يالحظ املصيلِّ  .3 هذه املعاين وضع ايلَد ىلع األخرى وَضّمها ىلع الصَّ

 يف نفسه.
 املصادر واملراجع:

 يم، انلارش: املكتب اإلساليم، بريوت.صحيح ابن خزيمة، تأيلف: أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة ، املحقق: د. حممد مصطىف األعظ 
 2002 - ـه 1423 األوىل،: الطبعة الكويت، واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة: انلارش األبلاين، احلاج بن ادلين نارص حممد: تأيلف األم، –صحيح أيب داود 

 م. 
 ه.1422الفكر، الطبعة: األوىل، مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار 

 -ة: اثلاثلة مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: عبيد اهلل بن حممد املباركفوري، انلارش: إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، الطبع
 ه.  1404

 انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، 
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلا َسة، توضيح األحاكم مي  ـه 1423مي

 م. 2003 -
 (10909) الرقم املوحد:

 ، ووضع يده ايلمىن ىلع يده اليَّسى ىلع صدره-صىل اهلل عليه وسلم-صليت مع رسول اهلل 
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ر قال: َصلَّيت وراء أيب  احلديث: هريرة فقرأ: ﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾، ثم قرأ بأم القرآن حىت إذا عن ُنَعيم الُمْجمي
، وإذا قام من «اهلل أكَب»فقال انلاس: آمني، ويقول لكما سجد: «. آمني»بلغ ﴿غري املغضوب عليهم وال الضالني﴾ فقال: 

ْشبَ »، وإذا سلم قال: «اهلل أكَب»اجللوس يف االثْنَتَني قال: 
َ
صَّل اهلل -ُهُكم صالة برسول اهلل واذلي نفيس بيده، إين أل

 «.-عليه وسلم
 ضعيف اإلسناد. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اكن جيهر بالبسملة قبل الفاحتة يف الصالة، وأنه اكن يكَب حال سجوده والرفع  -ريض اهلل عنه-يبني احلديث أن أبا هريرة 
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-منه؛ واكن يعزو ذلك القتدائه بانليب 

صَّل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-واألحاديث األصح واألكرث فيها عدم اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم، كحديث أنس 
 وأبا بكر وعمر وعثمان اكنوا يفتتحون القراءة باحلمد هلل رب العاملني. -عليه وسلم

___________________________ 
 العبادات < الصالة < صفة الصالةالفقه وأصوهل < فقه اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه النسايئ. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

 استحباب اجلهر بالبسملة يف أول القراءة يف الصالة أحيانًا. .1
ا بها صوته.استحباب قول: "آمني" لإلمام،  .2  مادًّ
ُعلم أنَّه ليس م .3  ن القرآن.اتلأمني هو من طابع ادلاعء؛ أي: خيتم به ادلاعء، ومعناه: "استجب"، ويقال اتلأمني بعد سكتة لطيفة بعد القراءة؛ يلي
 مرشوعية تكبري االنتقال من ركن إىل ركن آخر. .4
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-فيه حرص الصحابة ىلع االقتداء برسول اهلل  .5

 املصادر واملراجع:
نية املجتىب من السنن )السنن الصغرى(، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلا 

 م.1986ه، 1406
 صحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت.

ة، اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالتسهيل 
 م.2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة  َسة توضيح األحاكم مي  م.2003ه، 1423املكّرمة، الطبعة: اخلامي
 (10912) الرقم املوحد:

صليت وراء أيب هريرة فقرأ: بسم اهلل الرمحن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حىت إذا بلغ، غري املغضوب عليهم 
 وال الضالني، فقال: آمني، فقال انلاس: آمني، ويقول لكما سجد: اهلل أكَب
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يبََة ابلاهلية، عن أبيها أو عمها: أنه أىت رسوَل اهللي  احلديث: تَاُه َبْعَد َسنٍَة ُثمَّ  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن جُمي
َ
-انَطلََق فَأ

َْت َحاهُلُ وَهيئَتُه ؟ قال:  -َوقَْد َتَغريَّ . «وَمن أنَت »فقاَل: يا رسوَل اهللي، أما تَعرفَيني ئتُك اعَم األّولي ؟ قال: أنا ابلاهيلُّ اذلي جي
ََك، َوقَْد ُكنَْت َحَسَن الَهيْئَة!»قال:  صَّل اهلل عليه -ارقتُك إال بيليٍل. فقال رسول اهلل قاَل: ما أكلُت طعاماً منذ فَ « َفَما َغريَّ
ْن لُكِّ َشْهر»ثم قال: « عّذبَت نفَسَك!»: -وسلم ، َوَيوماً مي َْبي ، فإّن يب قُوًة، قال: « ُصْم َشْهَر الصَّ قاَل: « ُصم يَوَمني»قاَل: زيديني

، قال:  ، قال: « ُصم ثاَلثَة أيامٍ »زيديني َن احلُُرم»قال: زيديني َن احلُُرمي َواتركْ  ُصْم مي َن احلُُرمي َواترْك، ُصْم مي وقال « َواترْك، ُصْم مي
ها، ُثمَّ أرَْسلََها.  بأصابيعه اثلَّالثي َفَضمَّ

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صَّل اهلل عليه -قد أكرث من الصوم حىت تغريت هيئته وضعفت قوته، وجاء إىل انليب  -ريض اهلل عنه-هذا الصحايب ابلاهيل 
فقال هل: هل تعرفين؟ قال: "من أنت؟" قال: أنا ابلاهيل اذلي أتيتك العام املايض، فأخَبه بما اكن يصنع، وأنه لم يرتك  -وسلم

: "عذبت نفسك" ثم أمره أن -صَّل اهلل عليه وسلم-الصوم منذ فارقه ولم يأكل من الطعام إال اليشء اليسري، فقال هل انليب 
ان وأن يصوم يوما من لك شهر أو ثالثة أيام منه، وإن قوي صام من األشهر احلرم لعظم األجر فيها، ويرتك يصوم شهر رمض

 منها أياًما، واحلديث ضعيف ال حجة فيه.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوعاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-ابلاهيل أبو جميبة  راوي احلديث:

 رواه أبو داود واللفظ هل، وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 احلرم : يه األشهر احلرم، ويه: رجب وذو القعدة وذو احلجة واملحرم. •
 قال بأصابعه اثلالث : أشار بها. •
 اثلالثة ثم بسطها.فضمها ثم أرسلها : أي قبض أصابعه  •

 فوائد احلديث:
 مرشوعية صيام األيام احلرم. .1
 صوم انلفل مندوب إيله؛ ألنها طاعة حيبها اهلل ورسوهل. .2
 حيرم  صوم ادلهر ملا فيه من الرضر وتفويت القيام بالواجبات واملستحبات األخرى. .3
 ليس من الرشع أن يكلف اإلنسان نفسه ما ال تطيقه، وأن يعذب نفسه. .4

 املصادر واملراجع:
 بريوت. -انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  _سنن أيب داود. لإلمام أيب داود حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد  - 
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط -
 م.2009ه 1430الطبعة: األوىل، كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا،  -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  -
 م. 2007 -ه  1428بريوت. الطبعة األوىل  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق : ماهر الفحل. دار ابن كثري  -
 م. 2002 - ـه 1423مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ، الكويت. الطبعة : األوىل ،  ، للشيخ األبلاين. انلارش :-األم  -ضعيف أيب داود  -
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرشة،  -

 (6016) الرقم املوحد:

 صم من احلرم واترك



 

123 
 

َصْوُم ثالثةي »قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  احلديث:
هري لُكِّه  «.أياٍم من لُكِّ شهٍر َصوُم ادلَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

قد أخذ بالعزيمة يف الصوم وأراد أن يستمر عليها، فأرشده انليب  -ريض اهلل عنهما-عمرو اكن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن 
أن يصوم من لك شهر ثالثة أيام؛ ألنه يعدل صيام سنة اكملة يف األجر، وذلك ألن احلسنة بعرشة  -عليه الصالة والسالم-

 صام ادلهر لكه.أمثاهلا، فتكون ثالثني يوماً، فإذا صام من لك شهر ثالثة أيام فكأنه 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوعاتلصنيف: 
و بن العاص  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمري

 متفق عليه. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
نة. •  ادلهر : السَّ

 فوائد احلديث:
 استحباب صيام ثالثة أيام من لك شهر. .1
 صيام ثالثة أيام من لك شهر كصيام ادلهر لكه، وذلك بمضاعفة احلسنات، فاحلسنة بعرش أمثاهلا. .2
 من أسايلب ادلعوة إىل اهلل الرتغيب يف العمل وذكر ثوابه وثواب املواظبة عليه. .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1426الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: رشح رياض  - 
 م.2007 -ه 1428بريوت. الطبعة األوىل  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق : ماهر الفحل. دار ابن كثري  -
 م.2009 -ه 1430كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل،  -
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1قيق: حممد زهري بن نارص انلارص، طصحيح ابلخاري، حت -

 (6017) الرقم املوحد:

 صوم ثالثة أيام من لك شهر صوم ادلهر لكه
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ُّ »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالٍك  احلديث: قَْرننَْيي   -صَّل اهلل عليه وسلم-َضىحَّ انلَّيبي
َ
ْملََحنْيي أ

َ
بيَكبَْشنْيي أ

َما هي َفاحي َ َووََضَع ريْجلَُه ىلَعَ صي هي، وََسىمَّ َوَكَبَّ  «.َذحَبَُهَما بييَدي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، فقد ضىح بكبشني، يف -صَّل اهلل عليه وسلم-حث عليها وفعلها  -صَّل اهلل عليه وسلم-من تأكد األضحية أن انليب 
 لونهما بياض وسواد وللك منهما قرنان.

استعانة باهلل تلحل بها الَبكة ويشيعها عندها  -تعاىل-فذحبها بيده الرشيفة ألنها عبادة جليلة قام بها بنفسه، وذكر اسم اهلل 
 .-تبارك وتعاىل-تلعظيمه وإجالهل، وإفراده بالعبادة، وإظهار الضعف واخلضوع بني يديه  -تعاىل-اخلري، وكَب اهلل 

فقد وضع رجله الكريمة ىلع صفاحهما، ئلال يضطربا  -رمحة باذلبيحة، برسعة إزهاق روحها-بما أن إحسان اذلحبة مطلوب 
 ذلبح، فتطول مدة ذحبهما، فيكون تعذيباً هلما، واهلل رحيم خبلقه.عند ا

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < اتلذكيةاتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < األضحية
 اهلدي انلبوي.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

نَس بن مالك  احلديث:راوي 
َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 كبشني : الكبش هو اثليَنُّ إذا خرجت رباعيته، وحينئذ يكون عمره سنتني، ودخل يف اثلاثلة. •
 وبياضه أكرث من سواده.أملحني : األملح من الكباش، هو األغَب اذلي فيه بياض وسواد،  •
ما : صفحة لك يشء وجهه وجانبه، واملراد هنا صفاح أعناقهما • هي  صفاحي

 فوائد احلديث:
ن مرشوعية اتلضحية وقد أمجع عليها املسلمون، واألضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فإذا اكن هل مال يريد اتلقرب به إىل اهلل فاألفضل هل أ .1

 يضيح.
 حلسن منظره ولكون شحمه وحلمه أطيب. -صَّل اهلل عليه وسلم-ن هذا انلوع اذلي ضىح به انليب األفضل أن تكون األضحية م .2
 األفضل ملن حيسن اذلبح أن يتواله بنفسه؛ ألن ذبح ما قصد به القرب عبادةٌ جليلٌة. .3
 .-ليه وسلمصَّل اهلل ع-وجوب التسمية، واألفضل أن يقول عند اذلبح: ]باسم اهلل واهلل أكَب[ اقتداء برسول اهلل  .4
 أن يضع رجله ىلع صفحة املذبوح ئلال يضطرب، ويلتمكن من إزهاق روحه برسعة فريحيه. .5
 أن األفضل يف ذبح الغنم، إضجاعها، ويكون ىلع اجلانب األيرس؛ ألنه أسهل. .6
 استحباب األضحية باألقرن وجيوز بغريها. .7

 املصادر واملراجع:
لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ؛ -اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  - 

 ه.1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1426 -الطبعة العارشة  -الشارقة  -مكتبة الصحابة  -حتقيق حممد صبيح حسن حالق  -عبد اهلل البسام  -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم  -
ربية اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ال بن امللقن، املحقق: عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح، دار العاصمة للنرش واتلوزيع، اململكة الع -

 م.1997 - ـه1417السعودية الطبعة: األوىل، 
 (2971) الرقم املوحد:

قَْرننَْيِ   -صىل اهلل عليه وسلم-َضَّحَّ انلَّيِبُّ 
َ
ْملََحنْيِ أ

َ
 بَِكبَْشنْيِ أ
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وََجعاً،  -صَّل اهلل عليه وسلم-: أنه شاك إىل رسول اهلل -ريض اهلل عنه-عن أيب عبد اهلل عثمان بن أيب العاص  احلديث:
ك وقُل: بسم اهلل ثالثا، »: -صَّل اهلل عليه وسلم-فقال هل رسول اهلل جيده يف جسده،  ن َجَسدي ضْع يدك ىلع اذلي يَألم مي

حاذر
ُ
 «.وقُل سبَع مرات: أعوُذ بعزة اهلل وقُدرتيه من رَشِّ ما أجد وأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صَّل -سأهل عثمان أنه يشكو من مرض يف جسده، فأمره انليب  -وسلمصَّل اهلل عليه -حديث عثمان بن أيب العاص أن انليب 
أن يقول هذا ادلاعء: "بسم اهلل ثالثاً، ويضع يده ىلع موضع األلم، ثم يقول: أعوذ بعزة اهلل وقدرته من رش ما  -اهلل عليه وسلم

حس بألم أن يضع يده ىلع موضع هذا أجد وأحاذر"، يقوهلا سبع مرات، فهذا من أسباب الشفاء أيضاً، فينبيغ لإلنسان إذا أ
األلم، ويقول: بسم اهلل ثالثاً أعوذ بعزة اهلل وقدرته من رش ما أجد وأحاذر، يقوهلا سبع مرات، إذا قاهلا موقناً بذلك مؤمناً به، 

واحلقن؛ وأنه سوف يستفيد من هذا، فإنه يسكن األلم بإذن اهلل عز وجل، وهذا أبلغ من ادلواء احليس اكألقراص والرشاب 
 ألنك تستعيذ بمن بيده ملكوت السماوات واألرض اذلي أنزل هذا املرض هو اذلي جيريك منه.

وأمره بوضع ايلد ىلع موضع األلم إنما هو أمر ىلع جهة اتلعليم واإلرشاد إىل ما ينفع من وضع يد الرايق ىلع املريض ومسحه 
 وال أصحابه. -صَّل اهلل عليه وسلم- بغريه، فإنه لم يفعله انليب بها، وال ينبيغ للرايق العدول عنه للمسح حبديد وملح وال

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية < الرقية الرشعيةاتلصنيف: 

 اتلوحيد. -ادلعوات  -املناقب  -اآلداب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-اهلل عثمان بن أيب العاص بن برش اثلقيف أبو عبد  راوي احلديث:
 رواه مسلم، ولفظة: "بعزة" رواها مالك. اتلخريج:

 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 جيده : حيسه. •
 أحاذر : أحذر، واحلذر، واالحرتاز مما خياف. •

 فوائد احلديث:
 احلديث.استحباب رقية اإلنسان نفسه بما جاء يف  .1
 من تمكن من منفعة أخيه فعليه نفعه وإرشاده. .2
 ال تنايف اتلولك والصَب. -من غري تضجر وال اعرتاض-الشكوى  .3
 ادلاعء من مجلة تعايط األسباب، وذللك ينبيغ اتلقيد بألفاظه وأعداده. .4

 املصادر واملراجع:
 زي.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلو 

 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري
 ه.1426الرياض، -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن

 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -د عبدابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤا
 القاهرة.-فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي، دار احلديث

 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلين وغريه، مؤسسة الرسالة
 (6018) املوحد:الرقم 

 ضع يدك ىلع اذلي يألم من جسدك
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ْد ىلع أنه ُسئيَل عن الرجل يُطلِّق امرأته، ثم َيَقُع بها، ولم  -ريض اهلل عنهما-عن عمران بن حصني  احلديث: يُْشهي
ْد ىلع طالقها، وىلع رَْجعَ  ْشهي

َ
 تيَها، وال َتُعْد".طالقها، وال ىلع رَْجَعتيَها، فقال: "َطلَّْقَت ليَغرْيي ُسنٍَّة، َوَراَجْعَت ليَغرْيي ُسنٍَّة، أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

طلق امرأته، ثم جامعها بعد أن راجعها، من دون أن عن رجل  -ريض اهلل عنهما-يف هذا احلديث سئل عمران بن حصني 
بأن هذا املطلق قد خالف السنة يف احلالني، يف طالقها ابتداء  -ريض اهلل عنه-يشهد ىلع الطالق وال ىلع الرجعة، فأجاب 

 يعود ملثل هذا العمل. حني لم يشهد، ويف رجعتها ثانيًا حني لم يشهد أيًضا، وأَمره  باإلشهاد ىلع طالقها، وىلع رجعتها، وأن ال
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < الطالق السين والطالق ابلديعاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو جُنَيد عمران بن حصني اخلزايع  راوي احلديث:

 رواه أبو داود وابن ماجه. اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 رجعتها : الرجعة: يه إاعدة مطلقة غري بائن إىل ما اكنت عليه، بغري عقد. •
 لغري ُسنة : أي عمله هذا ىلع غري ُسنة. •
اُع َواتلُّْهَمُة. • َ اَلَّ َيَقَع الزنِّ  أشهد ىلع طالقها : أخَب من يشهد أنك طلقتها، ئلي

 فوائد احلديث:
 الزوجة املطلقة إىل عصمة نكاح زوجها بالرجعة املعتَبة.إثبات أصل مرشوعية إرجاع  .1
 الرجعة البد أن تكون يف طالٍق رجيع، أما الطالق ابلائن بينونة كَبى أو صغرى، فال تصح الرجعة فيه. .2
نَّ يفي -تعاىل-أن الرجعة ال يعتَب فيها رضا الزوجة، لعدم ذكرها هنا، ولقوهل  .3 َحقُّ بيَردِّهي

َ
 [، أي: يف العدة.228 َذليَك{، ]ابلقرة: : }َوُبُعوتَلُُهنَّ أ

 استحباب اإلشهاد ىلع الطالق، يلحصل اتلوثيق، وقد أمجع العلماء ىلع أن الطالق جائز ونافذ، ولو لم حيصل عليه إشهاد. .4
 أن اليشء إذا فات وأمكن تالفيه فإنه يتالىف؛ ألمره باإلشهاد فيما بعد. .5

 املصادر واملراجع:
 بريوت. -حقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود، امل - 
 .م1998 بريوت، –سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد، دار الغرب اإلساليم  -
 م.2001 - ـه1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  -
 .م1985 - ـه1405 اثلانية، الطبعة بريوت، –إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم  -
 ه.1428، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط -
 م.2006 -ه 1427الطبعة األوىل،  -ن عثيمني، املكتبة اإلسالمية فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ اب -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة اخلامي يُح األحاَكمي مي  م.2003 - ـه1423توضي
، دار بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين، حتقيق وُتريج وتعليق: سمري بن أمني الزهري -

 .ه1424 السابعة، الطبعة، الرياض –الفلق 
 ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام، للمغريب، انلارش: دار هجر، الطبعة األوىل. -
 بريوت، بدون طبعة. -لسندي ىلع سنن ابن ماجه، للسندي، انلارش: دار اجليل حاشية ا -
 .م1985 - ـه1405 اثلانية، الطبعة بريوت، –إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم  -
 فيصل عيىس ابلايب احلليب. -ء الكتب العربية سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحيا -
 بريوت. -سنن أيب داود، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  -

 (58149) الرقم املوحد:

 َطلَّْقَت لغري سنة، وراجعَت لغري سنة، أشهد ىلع طالقها، وىلع رجعتها، وال تعد
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ةي الوََداعي ىلع  -صَّلَّ اهلل عليه وسلَّم-َطاَف انليبُّ »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس  احلديث: يفي َحجَّ
حَجن كَن بيمي  «.بَعيري، يَستَليم الرُّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

الوداع، وقد تكاثر عليه انلاس: منهم من يريد انلظر إىل صفة طوافه، ومنهم يف حجة  -صَّل اهلل عليه وسلم-طاف انليب 
من يريد انلظر إىل شخصه الكريم؛ فازدمحوا عليه، ومن كمال رأفته بأمته ومساواته بينهم: أن ركب ىلع بعري، فأخذ يطوف 

، ويقبل العصا كما جاء يف رواية مسلم عليه؛ يلتساوى انلاس يف رؤيته، واكن معه عصا حمنية الرأس، فاكن يستلم بها الركن
 هلذا احلديث.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومسائل احلج والعمرةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 األحاكم.عمدة  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 َطاَف : دار ىلع الكعبة سبًعا، واكن ذلك طواف اإلفاضة بعد العيد. •
ة الوََداع : حجته  • ودَّع  -صَّل اهلل عليه وسلم-سنة عرش، ولم حيج بعد هجرته سواها، وُسميت بذلك؛ ألن انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-َحجَّ

اعيم هذا"، واحلج يف اللغة: القصد، ويف الرشع: القصد إىل ابليت احلرام؛ ألعمال خمصوصة يف  انلاس فيها؛ حيث قال: "لعيل ال ألقاكم بعد
 أزمنة خمصوصة.

ري : هو الواحد من اإلبل سواء اكن مجال أم ناقة. •  بَعي
كَن : يتناول احلجر األسود. •  يَْستَليُم الرُّ
ْحَجن : عصا حمنية الرأس. •  بيمي

 فوائد احلديث:
للمصلحة، ويه أن انلاس قد غشوه وتكاثروا  -صَّل اهلل عليه وسلم-راكبا مع العذر؛ ألن امليش أفضل، وإنما ركب رسول اهلل جواز الطواف  .1

 عليه، فأراد أن يستفيد ويستفيدوا بأن يكون يف ماكن مرتفع.
 استحباب استالم الركن بايلد إن أمكن، وإال فبعصا وحنوها، برشط أال يؤذي به انلاس. .2
 يستلم الركن ويقبل يده، وإذا لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بيشء، وقبل ذلك اليشء.السنة أن  .3
 إظهار العالم أفعاهل مع أقواهل؛ تلحصل به القدوة الاكملة واتلعليم انلافع. .4
-اكن جنًسا، لم يعرض انليب استدل باحلديث ىلع طهارة بول ما يؤلك حلمه، من حيث إنه ال يؤمن بول ابلعري يف أثناء الطواف يف املسجد، ولو  .5

 املسجد للنجاسة. -صَّل اهلل عليه وسلم
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-كمال خلق انليب وشفقته ىلع أمته  .6
 جواز إدخال احليوان الطاهر إىل املسجد، إذا لم يرتتب ىلع إدخاهل أذية لآلخرين. .7

 املصادر واملراجع:
عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن  

 ه.1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 ه.1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد  صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري
 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

در لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا -صَّل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
 ه.1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 (3025) الرقم املوحد:

 يستلم الركن بمحجنطاف انليب يف حجة الوداع ىلع بعري، 
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ُتَها ثالثة قُروء، وطالق احلر »عن ابن عمر أنه اكن يقول:  احلديث: دَّ َة تطليقتان وَعي َمَة تطليقتان َطاَلُق العبد احلُرَّ
َ
األ

ُة األَمة َحيَْضتَاني  دَّ ُتَها عي دَّ  «.وعي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أن العبد اململوك هل طلقتان اجتاه زوجته احلرة أو األمة ال يملك غريهما، ثم إنَّ  -ريض اهلل عنهما-يف هذا األثر يبني ابن عمر 
 لقتان اجتاه زوجته اململوكة ال يملك غريهما، ويه تعتد منه حيضتني.احلرة تعتد منه ثالث حيض، وكذلك احلر هل ط

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالقاتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < العدة
 أحاكم العبيد واإلماء.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 رواه ادلارقطين، وهو عند ابليهيق وعبد الرزاق بمعناه. اتلخريج:

 سنن ادلارقطين. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 الطالق : َحل عقدة الزتويج. •
 العبد : اململوك. •
َد رشاًع عن الزتويج بعد فراق زوجها. • ة : تََربُُّص املرأةي الزمَن املحدَّ دَّ  العي
 قروء : مجع قرء، وهو من األضداد، يقع ىلع الطهر؛ وىلع احليض، واختلف العلماء يف املراد هنا، واملفىت به أنه احليض. •
َمة : الرقيقة. •

َ
 األ

 فوائد احلديث:
 أنَّ نهاية طالق األمة طلقتان. .1
َمة حيضتان. .2

َ
ة األ  أنَّ عدَّ

ق. .3  أنَّ الطالق خيتلف باعتبار احلرية والرِّ
 العّدة ُتتلف باعتبار احلرية والّرق.أنَّ  .4

 املصادر واملراجع:
 م 2004 - ـه 1424بلنان. الطبعة: األوىل،  -سنن ادلارقطين، حتقيق شعيب االرنؤوط. انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت  - 
 ه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط -
 م2006 - 1427الطبعة األوىل  -اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية فتح ذي  -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي  م 2003 - ـه 1423توضي
 اململكة العربية السعودية -ار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، د -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط -

 ه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 
 .م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم  -

 (58168) الرقم املوحد:

 طالق العبد احلرة تطليقتان وعدتها ثالثة قروء، وطالق احلر األمة تطليقتان وعدتها عدة األمة حيضتان
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َطلِّق أيتَُهما »فريوز، عن أبيه قال: قلت: يا رسول اهلل، إين أسلمت وحتيت أختان؟، قال: عن الضحاك بن  احلديث:
ئَت   «.شي

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
صحايب من أهل ايلمن أسلم وعنده زوجتان، هما أختان، وقد اكن أهل اجلاهلية يزتوجون  -ريض اهلل عنه-فريوز ادليليم 

أن خيتار منهما واحدة، تلبىق هل زوجة، ويطلق األخرى؛  -صَّل اهلل عليه وسلم-ذلك بأساً، فأمره انليب األختني معا ال يرون ب
 ألنَّه ال جيوز اجلمع بني األختني يف اإلسالم.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < نكاح الكفاراتلصنيف: 

 األرسة < الطالق < أحاكم ومسائل الطالقالفقه وأصوهل < فقه 
 -ريض اهلل عنه-فريوز ادليليم  راوي احلديث:

 رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 فوائد احلديث:
ة بنسب أو  .1 َمة، قبل ادلخول اتَّفق املسلمون ىلع أنه ال جُيمع بني األختني بعقد نكاح، سواء اكنت األخوَّ

َ
تنَْيي أو أَمتنَْي، أْو إحداهما أ رضاع، ُحرَّ

 أو بعده.
 إذا طلق إحداهما فإنه اختيار منه للباقية. .2
 اعتبار أنكحة الكفار من أهل الكتاب وغريهم، وأنَّها صحيحة، ولو أسلموا عليها، وأنَّها كأنكحة املسلمني، فيما جيب فيها من أحاكم. .3
 ن عصمة الزوج بعد اإليسالم إالَّ بطالق وحنوه، فانلاكح يبىق بعد اإليسالم بال جتديد عقد.أنَّ املرأة ال ُترج ع .4

 املصادر واملراجع:
ْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا   -سنن أيب داود   جي  بريوت. -سليمان بن األشعث السِّ

رشكة مكتبة ومطبعة  -الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض حممد بن عيىس  -سنن الرتمذي 
 م.1975 - ـه1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة اثلانية، 

فيصل عيىس ابلايب  -لكتب العربية سنن ابن ماجه، البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء ا
 احلليب.

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط 
 م.2001 - ـه1421األوىل، 

 بريوت. -حلميد، املكتبة العرصية، صيدا سليمان بن األشعث، املحقق: حممد حميي ادلين عبد ا -سنن أيب داود 
َسة، الطبعة –املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام  .م2003 - ـه1423 اخلامي

 مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل.  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف الشيخ صالح الفوزان، عناية عبد السالم السليمان 
األوىل،  الطبعة -املكتبة اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني

 ه.1427
 ه.1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

 سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
 (58082) الرقم املوحد:

 طلق أيتهما شئت
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أم ُراَكنََة، ونكح امرأة من ُمَزيْنَة،  -أبو ُراَكنََة وإخوته-يزيد : طلق عبد -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس  احلديث:
، فقالت: ما  ُيْغيني عين إال كما ُتْغيني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق -صَّل اهلل عليه وسلم-فجاءت انليب 

يَّة، فداع براكنة وإخوته، ث -صَّل اهلل عليه وسلم-بيين وبينه، فأخذت انليب  أترون فالنا يُْشبيُه منه »م قال جللسائه: مَحي
« َطلِّْقَها»لعبد يزيد:  -صَّل اهلل عليه وسلم-قالوا: نعم، قال انليب « كذا وكذا؟ من عبد يزيد، وفالنا يشبه منه كذا وكذا؟

وتال: }يا « ْعهاقد علمت راجي »قال: إين طلقتها ثالثا يا رسول اهلل، قال: « راجع امرأتك أم راكنة وإخوته؟»ففعل، ثم قال: 
{ ]الطالق:  نَّ تيهي دَّ  [1أيها انليب إذا طلقتم النساء َفَطلُِّقوُهنَّ ليعي

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، فقالت إن -صَّل اهلل عليه وسلم-طلق عبد يزيد أبو راكنة، وأبو إخوة راكنة أم راكنة، وتزوج امرأة من مزينة، فجاءت انليب 
ق بيين وبينه يف انلاكح.أبا راكنة   عنني اليستطيع أن جيامع النساء، ففرِّ

غرية وغضب، فداع براكنة وإخوته، ثم قال جللسائه: أترون راكنة وإخوته متشابهني يف  -صَّل اهلل عليه وسلم-فأخذت انليب 
صَّل -عم هو كذلك، فقال انليب اخللقة والصورة، فهم أوالده وال شك يف رجويلته، وليس كما زعمت امرأته املزنية. فقالوا: ن

 فطلقها.« طلقها»لعبد يزيد:  -اهلل عليه وسلم
ثم قال هل: راجع امرأتك أم راكنة وأم إخوته، وذلك بإرجاعها زوجة، فقال: إين طلقتها ثالثاً يا رسول اهلل يف جملس واحد ، 

دة فراجعها وتال: )يا أيها انليب إذا طلقتم فقال: أي قد علمت أنك طلقتها ثالثاً ولكن الطالق اثلالث يف جملس واحد واح
 النساء فطلقوهن لعدتهن(. 

 : فإنها واحدة.-صَّل اهلل عليه وسلم-ولفظ أمحد طلق راكنة امرأته يف جملس واحد ثالثا فحزن عليها، فقال هل رسول اهلل 
___________________________ 

 الطالق الرجيع وابلائنالفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

 رواه أبوداود. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 طلق أبوراكنة : هو أبو ُراكنة عبد يزيد املطليب من مسلمة الفتح. •
 الُمزنية.أم راكنة : ويه امرأته ُسَهيَْمَة بنت عمري  •
 وإخوته : أي وأبو إخوة راكنة. •
 ما يغين : أي أبو راكنة. •
نِّني. •  تغين هذه الشعرة : تريد أنه عي
يَّة : غرية وغضب. •  مَحي
أته أترون فالنا يشبه منه كذا وكذا : أي أن راكنة وإخوته متشابهون يف اخللقة والصورة، فهم أوالده وال شك يف رجوتله، وليس كما زعمت امر •

 ة.املزني
 إىل ما اكنت عليه بغري عقد. -وابلائن يه اليت بانت بتطليقها ثالثا-راجع امرأتك : أمر من الرجعة، ويه إاعدة املطلقة غري ابلائن  •
ٍد وَ  • اَلَق اثلَّاَلَث يفي جَمْليٍس َواحي نَّ الطَّ نََّك َطلَّْقتََها ثاََلثًا َولَكي

َ
ْعَها : قَْد َعليْمُت أ دَ قَْد َعليْمُت َراجي ْعَها.احي  ٌة فََراجي

 فوائد احلديث:
 أفاد احلديث اعتبار الطالق اثلالث واحدة، وأن للمطلق الرجعة، إن لم تكن نهاية عدده من الطالق. .1
 وقوع الطالق اثلالث لكنه واحدة؛ خالفا للرافضة اذلين يقولون ال يقع أصال. .2

، -صىل اهلل عليه وسلم-أم راكنة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت انليب  -أبو راكنة وإخوته-طلق عبد يزيد 
 فقالت: ما يغين عين إال كما تغين هذه الشعرة
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أمره باملراجعة  -عليه الصالة والسالم- جيب عليه أن يستفصل؛ ألن انليب أنه إذا اكن املفيت ىلع علم بالقضية اليت حتتاج إىل تفصيل فإنه ال .3
 وقال: قد علمت  أنك طلقت ثالثا.

 حيث أمر بإرجاع امرأته األوىل. -صَّل اهلل عليه وسلم-كمال وفاء انليب  .4
 املصادر واملراجع:

ْستاين، حتقيق: حممد حميي   -سنن أيب داود   جي  بريوت. -ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا سليمان بن األشعث السِّ
 م. 2002 - ـه 1423مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت الطبعة: األوىل،  -حممد نارص ادلين، األبلاين -صحيح أيب داود األم 

 .1428الطبعة األوىل -اجلوزيطبعة دار ابن  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان
َسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام  م. 2003 - ـه 1423 اخلامي

 لطبعة األوىل.مؤسسة الرسالة ا -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان
الطبعة  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ حممد بن عثيمني

 .1427األوىل 
 دار احلديث. -سبل السالم، ملحمد بن إسماعيل الصنعاين، 

-الرياض –انلارش: دار الفلق -حتقيق وُتريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي -ر العسقالين بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حج
 .ه 1424 السابعة،: الطبعة

 (58140) الرقم املوحد:
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واك، َواْستينَْشاُق »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث: ْطرة: قَصُّ الَشارب، وإْعَفاء اللِّْحية، والسِّ َعرْشٌ من الفي
م، وَنتْف اإلبْط، وحلق الَعانة، وانْتيَقاُص املاءاملاء، وقص  يُْت العارشة إال أن « األْظَفار، وَغْسل الََبَاجي قال الراوي: ونَسي

 انْتيَقاص املاء: يعين االْستينَْجاء. -وهو أحد رواته  -تكون الَمْضَمَضة. قال وكييع 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 جبُملة من سنن الفطرة.    -صَّل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنها-ُتَب اعئشة 
َطر السليمة؛ ألن  ْطرة" يه اخليلَْقة اليت خلق اهلل عباده عليها، وجعلهم مفطورين عليها، وأنها من اخلري واملراد بذلك الفي و"الفي

ْطرة فأبواه يهودانه أو ينرصانه أو -عليه وسلم صَّل اهلل-الفطر الُمنَْحرفة ال عَبة بها؛ لقول انليب  : "لك َمولود يُودل ىلع الفي
َسانه".  ُيَمجِّ

ه حىت تبدو الَشَفة، ملا يف ذلك من انلظافة، واتلحرز مما خيرج من األنف، فإن شعر الشارب إذا تدىل  فأوهلا: "قَصُّ الَشاريب" َحفُّ
 مع تشويه اخليلقة بوفرته، وإن استحسنه من ال يعبأ به. ىلع الشفة بارش به ما يتناوهل من مأكول ومرشوب،

: -ريض اهلل عنه-فينبيغ للمسلم أن َيتَعاهد شاربه بالقص أو احلَفِّ وال يرتكه أكرث من أربعني يوًما؛ ملا رواه مسلم عن أنس 
 أربعني يللة".  "ُوقِّت نلا يف قص الشارب، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط، وحلق العانة، أن ال نرتك أكرث من

"وإعفاء اللحية"واللحية: ما نبت ىلع اذلقن واللحيني، واملقصود من إعفائها: تركها ُمَوفََّرًة ال يتعرض هلا حبلق وال بتقصري، ال 
بقليل وال بكثري؛ ألن اإلعفاء مأخوذ من الكرثة أو اتلوفري، فاعفوها وكرثوها، كقوهل تعاىل: )حىت َعَفوا(، وقد جاءت 

باألمر بإعفائها بألفاظ متعددة؛ فقد جاء بلفظ : "وفروا" وبلفظ:  -صَّل اهلل عليه وسلم-ث الكثرية عن رسول اهلل األحادي
"أرخوا" وبلفظ: "أعفوا"، ولكها تدل ىلع األمر بإبقائها وتوفريها وعدم اتلعرض هلا، وىلع هذا ال جيوز للمسلم أن حيلق حليته 

 وعىص أمره ووقع يف مشابهة املرشكني.  -صَّل اهلل عليه وسلم-طريق انليب حبال من األحوال، فإن فعل فقد خالف 
واك": يعين: أن السواك من خصال الفطرة اليت رغَّب بها الرشع، فهو "َمْطَهرة للفم مرضاة للرب" وهلذا يرشع لك وقت  "والسِّ

 وها.ويتأكد عند الوضوء والصالة واالنتباه من انلوم وتغري الفم وصفرة األسنان وحن
"َواْستينَْشاُق املاء" يعين: أن استنشاق املاء من الفطرة؛ ألنه تنظيف، وإزالة ملا يف األنف من األوساخ اليت قد تسبب هل األذية 

 والرضر.
واالستنشاق يكون يف الوضوء ويكون يف غري الوضوء لكما احتجت إىل تنظيف األنف فاستنشق املاء ونظف أنفك، وهذا 

 اس، من انلاس من ال حيتاج إىل هذا إال يف الوضوء ومن انلاس من حيتاج إيله كثرًيا.خيتلف باختالف انل
ومن ذلك أيًضا: أي من سنن الفطرة املضمضة ، فإنها من الفطرة؛ فالفم واألنف يتوارد عليهما كثري من األوساخ، فاكن من 

 الفطرة االعتناء بهما. 
ألظفار، واملراد بذلك أظفار ايلدين والرجلني، فال ترتك أكرث من أربعني "وقص األظفار" يعين من خصال الفطرة : تقليم ا

 يوماً؛ للحديث السابق.
ل األصابع الظاهرة وابلاطنة؛ ألنها مواضع جتتمع فيها األوساخ؛ تلجعدها وانكماشها، فقد  م" أي َغْسل َمَفاصي "وَغْسل الََبَاجي

 رَّ عليها ايلد اثلانية، فإن املاء يَصل إيلها، فاكن من الفطرة االعتناء بها.  ال يصلها املاء، وإذا تُعوهدت بأن تُدلك، وأن ُتمَ 
َماخ األذن واملَغابين  وغريها مما  -بواطن األفخاذ-ويلحق بالَباجم لُكُّ موضع من ابلدن اجتمع فيه وَسٌخ بيَعَرق أو غريه كصي

 يغلب عليه االستتار. 

واك، وَاْستِْنَشاُق املاء، وقص األْظَفار، وَغْسل الََبَاِجم، َعرْشٌ من الِفْطرة: قَصُّ الَشارب، وإْعَفاء الليْحية،  والسي
 وَنْتف اإلبْط، وحلق الَعانة، وانْتَِقاُص املاء
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الفطرة نتف اإلبْط، وهو سحبه وشده من أصوهل، وذلك أنه يف ماكن يكرث فيه العرق، وجتتمع "وَنتْف اإلبْط" يعين: من خصال 
، واألفضل َنتْفه -ريض اهلل عنه-فيه األوساخ، وتتغري معه الراحئة، وال يرتك أكرث من أربعني يوًما؛ ملا تقدم من حديث أنس 

تعمال الكريمات املزيلة؛ ألن الغرض إزاتلها وتنظيف املحل، إن قَوي عليه، وإذا اكن انلتف يشق، فال بأس من احلَلق أو اس
 وقد حصل.

ن انلابت حول الُقبُل، من الرجل واملرأة، فمن  صال الفطرة إزالة َشعر العانة، وهو الشعر اخلَشي "وَحلْق الَعانة" أي :أن من خي
ثة؛ ألن املقصود اتلنظيف، وقد حصل به الفطرة إزاتله، سواء باحللق أو انلتف أو القص أو باستعمال املستحرضات احلدي

 . -ريض اهلل عنه-املطلوب، وال يرتك أكرث من أربعني يوًما ملا تقدم من حديث أنس 
"وانْتيَقاُص املاء" يعين من الفطرة انتقاص املاء، وفُرس: باالستنجاء، ويؤيد هذا املعىن رواية أيب داود وابن ماجه عن عمار بن 

: "من الفطرة: املضمضة، واالستنشاق.. واالنتضاح"، واالستنجاء: -صَّل اهلل عليه وسلم-انليب  عن -ريض اهلل عنه-يارس 
 إزالة اخلارج من السبيلني بطاهر، اكملاء واحلََجر واخلرق واملناديل، وحنو ذلك مما هل خاصية اإلزالة. 

يْت العارشة إال أن تكون املضمضة" فهذا شك من الراوي.   "قال الراوي: ونسي
 حاصله أن هذه األشياء لكها، تُْكمل ظاهر اإلنسان وتطهره وتنظفه، وتدفع عنه األشياء الضارة واملستقبحة.و

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < سنن الفطرةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

بيلَُّة اليت خلق اهلل انلاس عليها، وجبلهم ىلع فعلها. •  الفطرة : يف اللغة االبتداء واالخرتاع، املراد هنا: اجلي
 إعفاء اللحية : تركها ال يقص منها يشء. •
 االستنشاق : إيصال املاء إىل أىلع األنَف. •
 عانة : الشعر انلابت أسفل ابلطن حول الفرج.ال •
 اسنتقاص املاء : االستنجاء. •
 الَباجم : ُعَقد األَصابيع. •

 فوائد احلديث:
 ة.أن هذه اخلصال من السنة القديمة اليت اختارها االنبياء واتفقت عليها الرشائع القديمة، ويه أمور تقتضيها انلظافة والطبيعة اإلنساني .1
 الرشيعة بانلظافة.اعتناء  .2
َر انلاس عليها. .3  األخذ من اللحية خمالف للفطرة اليت فُطي
 يدل مفهوم احلديث ىلع عدم مرشوعية حلق الشارب. .4
 مرشوعية االستنجاء باملاء. .5
صل احلديث ثابتًا. .6

ً
 أن نسيان الراوي بلعض أفراد احلديث ال يقدح يف صحة احلديث، إذا اكن أ
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 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 بريوت-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب -
 ه1418الطبعة األوىل -يل، دار ابن اجلوزيبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلال -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلين وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1417، الرياض، الطبعة األوىل-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة -
 ه1430الطبعة األوىل -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -
 ه.1426دار الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، م -
املحقق: عبد الكريم بن رسيم ال ادلريين دار النرش:  -بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف رشح جوامع األخبار :عبد الرمحن بن سعدي  -

 م2002 - ـه1422مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع الطبعة: األوىل 
 الرياض. -اإلدارة العامة للطبع  -رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء  -املجموعة األوىل  -العلمية واإلفتاء فتاوى اللجنة ادلائمة للبحوث  -

 (3730) الرقم املوحد:
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، فحاضت  -صَّل اهلل عليه وسلم-َحَجْجنَا مع انليب »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث: َفْضنَا يوم انلَّْحري
َ
فَأ

يَُّة، فأراد انليب  يَستَُنا منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول اهلل، إنها حائض، قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-َصفي َحاب
َ
أ

، قال: اْخرُُجوا َعْقَرى، »: -صَّل اهلل عليه وسلم-ويف لفظ: قال انليب «. يه؟ قالوا: يا رسول اهلل، إنها قد أفاضت يوم انلَّْحري
ريي ؟ قيل: نعم، قال: َفانْفي  «.َحلىَْق، أطافت يوم انلَّْحري

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 يف حجة الوداع. -صَّل اهلل عليه وسلم-: أنهم حجوا مع انليب -عنهاريض اهلل -ذكرت اعئشة 
 .-ريض اهلل عنها-فلما قضوا مناسكهم أفاضوا وطافوا بابليت العتيق، ومعهم زوجه َصفيَّة 

اعئشة  يريد منها ما يريد الرجل من أهله، فأخَبته -صَّل اهلل عليه وسلم-فلما اكن يللة انلََّفر، حاضت "َصفيَّة" فجاء انليب 
 أنه أدركها احليض من قبل فلم تطف طواف اإلفاضة؛ -صَّل اهلل عليه وسلم-أنها حاضت، فظن 

ألن هذا الطواف ركن ال يتم احلج بدونه، فستمنعهم من اخلروج من مكة حىت تطهر وتطوف، فقال تلك اللكمة املشهورة 
: أحابستنا يه هنا حىت تنتيه -صَّل اهلل عليه وسلم-، قال اليت تقال ىلع األلسن بدون إرادة معناها األصيل: َعْقَرى َحلىَْق 

ر، إذ لم يبق عليها إال طواف الوداع،  حيضتها وتطوف حلجها؟ فأخَبوه أنها قد طافت طواف اإلفاضة قبل حيضها، فقال: فلتنفي
 ويه معذورة يف تركه.

___________________________ 
 العبادات < احلج والعمرة < أراكن احلجالفقه وأصوهل < فقه اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 حججنا : اعم حجة الوداع. •
فَْضنَا يوم انلَّْحري : فاض املاء: سال، وسيم طواف الزيارة بطواف  •

َ
اإلفاضة؛ لزحف انلاس ودفعهم بكرثة يف بيطاح مكة، إىل ابليت احلرام أ

 كأنهم يسيلون.
 فحاضت : أصابها احليض، وهو يمنع من الطواف ومجاع الرجل لزوجته. •
ّم املؤمنني. •

ُ
يَّة : أ  َصفي

 ما يريد الرجل من أهله : من زوجته، وهو اجلماع. •
يَستُنَا؟ : أي: أمانعتنا من اخلروج من مك •  ة؟.أَحاب
 قالوا : أي: احلارضون. •
 يوم انلَّْحري : يوم العيد. •
 اُْخرُُجوا : خطاب للحارضين، أي: من مكة. •
ج مع • ناه ىلع أنهما َعْقَرى، َحلىَْق : أواًل: معىن اللكمتني يف اللغة: ادلاعء بالعقر، وهو مثل اجلرح يف اجلسد، وادلاعء بوجع احللق أيضاً، وُخرِّ

صَّل اهلل عليه -ي: أنها تعقر قومها وتستأصلهم، وحيتمل أن يكونا مصدرين مثل الشكوى. ثانيًا: لم يقصد انليب صفتان للمرأة املشؤومة، أ
منهما حقيقة ادلاعء، وإنما هما لفظان جيريان ىلع لسان العرب، كـ "تربت يداك" و" ثكلتك أمك"، يه يف األصل داعء ىلع من قيلت هل،  -وسلم

 ثم استعملت يف غري ادلاعء.
يَّة. •  قيل : قال بعض احلارضين، أو قالت َصفي
 فانفري : اُْخرييج. •

 فوائد احلديث:
 مرشوعية إيقاع طواف اإلفاضة يوم انلَّحر. .1
 استعمال الكناية عما يستىح من اتلرصيح به. .2

 فَانِْفرِيَعْقَرى، َحلََْق، أطافت يوم انلَّْحِر؟ قيل: نعم، قال: 
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 جواز اإلخبار عما يستىح منه للمصلحة. .3
 اجلماع.اتلحلُّل اثلاين يستباح به مجيع حمظورات اإلحرام حىت  .4
 حتريم وطء احلائض. .5
 وجوب إعالم وتنبيه من أراد أن يفعل شيئًا حمرًما جاهاًل به. .6
 العفو عما جيري استعماهل من ألفاظ ادلاعء بدون قصد ملعناه. .7
 أن طواف اإلفاضة ركن من أراكن احلج، ال يسقط حبال ولو حبيض. .8
 ينتيه حيضها، وتطوف طواف احلج.أن ىلع أمري احلج ورئيس الرفقة وحنوهما انتظار من حاضت حىت  .9
 عدم صحة طواف احلائض. .10
 أن املرأة ال تسافر بدون حمرم. .11
 ألهله. -صَّل اهلل عليه وسلم-حسن راعية انليب  .12
 أن طواف الوداع غرُي واجب ىلع احلائض، وأنها ُترج، وليس عليها فيداء؛ لرتكها الطواف. .13

 املصادر واملراجع:
األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة  

 ه.1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 م.2005ه، 1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

 ه.1435 رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل اإلفهام يف
 م.1992ه، 1412خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، الطبعة: اثلانية 

: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق
 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 ه.1427األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل تأسيس 

 (5208) الرقم املوحد:
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د، َكيفِّ بني  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: َعلََّميني رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن َمْسُعود  احلديث: التََّشهُّ
لََواُت  ، َوالصَّ يَّاُت َّللَّ يِّبَاُت، السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل وبراكته، كفيه، كما ُيَعلُِّميني السورة من القرآن: اتلَّحي َوالطَّ

 «.السالم علينا وىلع عباد اهلل الصاحلني، أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل
 ىلع لك فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد َسلَّْمتُمْ »وذكره، وفيه: « إذا قعد أحدكم يف الصالة فليقل: اتلحيات هلل...»ويف لفظ: 

ْ من املسألة ما شاء» ... وفيه: ...« عبد صالح يف السماء واألرض   «.فَلْيَتََخريَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

د، اذلي يقال يف جلوس الصالة األول  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-يذكر عبد اهلل بن مسعود  علمه التََّشهُّ
اعتىن بتعليمه  -صَّل اهلل عليه وسلم-ة الرباعية، واثلالثية، ويف اجللوس األخري يف الصالة اثلنائية، وأن انليب واألخري يف الصال

 التشهد، فجعل يده يف يده.
، اتلعظيم املطلق، وأنه املستحق للصلوات وسائر العبادات، والطيبات من األقوال واألعمال -تعاىل-فقد ابتدأت بتعظيم اهلل 

 واألوصاف.
بالسالمة من انلقائص واآلَفات، وسأل اهلل هل الرمحة  -صَّل اهلل عليه وسلم-ثىّن بادلاعء للنيب  -تعاىل-وبعد أن أثىن ىلع اهلل 

 واخلري، والزيادة الاكملة من ذلك، ثم داع نلفسه واحلارضين من اآلدميني واملالئكة.
واجلن، واملالئكة أهل السماء واألرض، من السابقني والالحقني، فهذا  ثم عم بداعئه عباد اهلل الصاحلني لكهم، من اإلنس،

 .-صَّل اهلل عليه وسلم-من جوامع لكمه 
 هل صفتان: -صَّل اهلل عليه وسلم-ثم شهد الشهادة اجلازمة بأنه ال معبود حبق إال اهلل، وأن حممداً 

 إحداهما: أنه متصف بصفة العبودية.
 واثلانية: صفة الرسالة. 

 والك الصفتني، صفة تكريم وترشيف، وتوسط بني الُغلُوِّ واجلفاء.
د ابن مسعود اذلي ساقه املصنف، وجيوز اإلتيان بما صح من  ََّشهُّ وقد ورد للتشهد صفات متعددة، ولكن أفضلها وأشهرها ت

 بايق الصفات.
___________________________ 

  < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةالفقه وأصوهلاتلصنيف: 
 العلم. -مواطن ادلاعء موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

د : صيغة اتلحيات لكها، وإطالق  • َد أعظم ما يقال فيها.التََّشهُّ َد عليها من باب إطالق ابلعض وإرادة اللك، ألن التََّشهُّ  التََّشهُّ
أمسكه بهما، يلرصف انتباه ابن مسعود إيله، والغرض من ذكرها  -صَّل اهلل عليه وسلم-كيف بني كفيه : كُف ابن مسعود بني كيف انليب  •

د وضبط ابن مسعود هل. -صَّل اهلل عليه وسلم-إظهار اهتمام انليب   بالتََّشهُّ
ينِّ التشهد اكلقرآن، هو تشبيه يدل ىلع اعتناء انليب  •  بهذا التشهد لفظا ومعىن. -صَّل اهلل عليه وسلم-كما ُيَعلُِّميني السورة من القرآن : يُلَقِّ
يَّات : مجع حتية: ويه لك قول أو فعل دال ىلع اتلعظيم، ولكها مستحقة هلل  •  .-عز وجل-اتلَّحي
لََواُت : مجع صالة، ويه العبادة املعروفة فرضها ونفلها هلل وهو املستحق أن يصَّل هل. •  الصَّ
يِّبَاُت : يه األقوال واألفعال واألوصاف الطيبة وادلالة ىلع الكمال، لكها مستحقة هلل  •  .-تعاىل-الطَّ

 ُيَعليُميِن السورة من القرآنالتََّشهُّد، كِّفي بني كفيه، كما  -صىل اهلل عليه وسلم-َعلََّميِن رسوُل اهلل 
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 .-صَّل اهلل عليه وسلم-اب فيها للنيب السالم عليك : السالمة من لك آفة ومكروه، واجلملة خَب بمعىن ادلاعء واخلط •
 انليب : هو البرش اذلي أوَح اهلل إيله برشع من عنده. •
 وبراكته : خرياته الكثرية املستمرة. •
 السالم علينا : معرش األمة اإلسالمية ومنهم املصيل نفسه ومن معه من املصلني إن اكن يف مجاعة. •
 .عباد اهلل : مجع عبد وهو املتذلل هلل بالطاعة  •
 الصاحلني : القائمني حبقوق اهلل وحقوق عباده. •
 أشهد أن ال هلإ إال اهلل : أي  أقر إقرارا جازما به اكملشاهد بما أقر بأنه ال معبود حق إال اهلل. •
ًدا َعبُْدُه ورسوهُلُ : هو تصديقه فيما أخَب وطاعته فيمايأمر به واجتناب ما نَه عنه، وأن ال يعبد اهلل إال • نَّ حُمَمَّ

َ
 بما رشع. أ
 فعلتم ذلك : أي قلتم ذلك، عَب بالفعل عن القول. •
 فليتخري : فليقل ما خيتار. •
 من املسألة : أي من سؤال اهلل، واملراد داعؤه. •

 فوائد احلديث:
 يف احلديث بيان كيفية التشهد. .1
 اثلالثية والرباعية.أن حمل هذا التشهد القعود بعد السجدة األخرية يف لك صالة، وبعد الركعة اثلانية يف  .2
 جاز. -صَّل اهلل عليه وسلم-وجوب اتلحيات يف التشهد األول وركنيته يف التشهد األخري، وإن تشهد بغريه مما صح عن انليب  .3
 ىلع تعليم أمته وعنايته بذلك. -صَّل اهلل عليه وسلم-حرص انليب  .4
 كما يعلمه السورة من القرآن. -ريض اهلل عنه- علمه البن مسعود -صَّل اهلل عليه وسلم-أهمية هذا التشهد؛ ألن انليب  .5
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-فضيلة ابن مسعود حيث اكن ممن يتلىق القرآن من انليب  .6
 جواز ادلاعء يف الصالة بما أحب ما لم يكن إثًما. .7
 ويؤخذ  من مفهومه حرمان الكفار وأهل الفسق من هذه ادلعوات املباراكت. .8
 ادلاعء.استحباب ابلداءة بانلفس يف  .9

 املصادر واملراجع:
 ه.1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط 

 ه.1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط
، مكتبة الصحابة، 10حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن 

 ه. 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 
 ه.1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، البن عثيمني، ط

مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، 
 ه. 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

 ه.1422، دار طوق انلجاة، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 ه.1423عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد

 (3096) الرقم املوحد:
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ميت، َحَسنَُها وَسيِّئَُها »:-صَّل اهلل عليه وسلم-قال: قال انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب ذر  احلديث:
ُ
َّ أعماُل أ ُعريَضْت يلَعَ

ني  دي ال فَوََجدُت يف حَمَاسي يَها انلَُّخاَعُة تَُكوُن يف الَمْسجي ْعَمال
َ
، ووََجدُت يف َمَساويئي أ يقي ري َذى ُيَماُط َعني الطَّ

َ
يَها األ ْعَمال

َ
أ

 «.تُْدَفنُ 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ذي املارة من الطريق، ، فوجد من حماسنها: إزالة ما يؤ-صَّل اهلل عليه وسلم-أعمال األمة ىلع نبينا  -عز وجل-عرض اهلل 
 ووجد من سيئها أن يبصق اإلنسان يف املسجد وال يزيلها بادلفن أو بغريه.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجداتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو ذر الغفاري  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

 ُعرضت يلع : بُيِّنْت يل. •
 فوجدت : أي: رأيت. •
 األذى : لك ما يرض باملارة من حجر أو شوك أو غريه. •
 يُماط : ُينىَحَّ ويبعد. •
 مساوئ : سيئات. •
 انلخاعة : الزبقة اليت ُترج من الفم وتصعد من احللق. •
 بادلفن.ال تدفن : أي: ال تُزال  •

 فوائد احلديث:
 ىلع أعمال أمته. -صَّل اهلل عليه وسلم-رسوهَل  -سبحانه وتعاىل-إطالُع اهلل  .1
 األعمال تنقسم إىل حسن ويسء. .2
3. . ، والسيئة اليت فيها رش وإن دقَّ  األعمال احلسنة لك عمل فيه خري وإن َدقَّ
 شأن هل، كإماطة األذى عن الطريق.ينبيغ اإلكثار من وجوه اخلري؛ إذ من مجلتها ما يظنه انلاس ال  .4
 احلث ىلع فعل ما ينفع انلاس وجيلب هلم مصلحة، وابلعد عن لك ما يرض بهم وجيلب هلم مفسدة. .5
 وجوب احرتام املساجد واملحافظة ىلع آدابها وإخراج األوساخ منها. .6

 املصادر واملراجع:
 الكتاب العريب.ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار  - 
 م.1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش،  -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  -
 ه.1418ة األوىلبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي. الطبع -
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب  -

 (4813) الرقم املوحد:

َذى ُيَماُط َعِن 
َ
ْعَمالَِها األ

َ
ميت، َحَسُنَها وَسييُئَها فَوََجدت يف حَمَاِسِن أ

ُ
ّ أعماُل أ ِريق، ووََجدُت يف عرَِضْت يلَعَ الطَّ

ْعَمالَِها انلَُّخاَعة تَُكون يف الَمْسِجد ال تُْدفَن
َ
 َمَساوِئ أ
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صَّل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اهلل بن عمرو عن عمرو بن  احلديث:
يَتيها»: -اهلل عليه وسلم  «.َعْقُل املرأة مثل َعْقل الرَُّجلي حىت يبلَُغ اثللث من دي

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

َل إمجاع العلماء عليه، ودية جراحها دية املرأة، مسلمًة اكنت أو اكفرًة، فيه ىلع انلصف من  دية رجل من أهل دينها، وقد نُقي
تساوي دية جراح الرجل من أهل دينها، فيما دون ثلث دية انلفس، فإذا بلغت اثللث، أو زادت عليه، صارت املرأة ىلع 

 انلصف من دية الرجل، وذلك ألن ما نقص عن ثلث ادلية يسهل حتمله؛ خبالف ما زاد.
 العلماء بهذا احلديث مع ضعفه لعدم شدة ضعفه ولوروده عن الصحابة.وقد عمل 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < اجلنايات < ادلياتاتلصنيف: 

و بن العاص  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمري
 رواه النسايئ. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 َعْقل املرأة : ديتها. •

 فوائد احلديث:
 دية املرأة ىلع انلصف من دية رجل يف انلفس. .1
 أن جراح املرأة تساوي جراح الرجل من أهل دينها، فيما دون ثلث ديته، فإذا بلغت اثللث أو زادت عليه صارت ىلع انلصف منه. .2
 ويستفاد منه يف األعمال العظيمة والكثرية، وذلا جعلت ديته ىلع الضعف من املرأة.عدل اإلسالم؛ فالرجل ليس اكملرأة يتوىل املهام العظيمة،  .3
 تكريم اإلسالم للمرأة؛ حيث جعل هلا دية مناسبة؛ وليس كما يف بعض اجلاهليات القديمة واملعارصة حيث ال تساوي املرأة شيئًا. .4

 املصادر واملراجع:
 .1986 – 1406ارش: مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية، سنن للنسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، انل 

 .1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 
 .1427السلمان، الرياض، الطبعة األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح الفوزان، اعتناء عبد السالم 

-الرياض –انلارش: دار الفلق  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، حتقيق وُتريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي 
 .ه 1424 السابعة،: الطبعة

 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة، بريوت –اين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبل
 .م1985

 (58214) الرقم املوحد:

 عقل املرأة مثل عقل الرجل حىت يبلغ اثللث من ديتها



 

141 
 

ثُْل »قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمرو  احلديث: بْهي العمد ُمَغلٌَّظ مي َعْقل شي
َو  ْن يزَْنُ

َ
بُُه، وذلك أ ، وال ُيْقتَُل َصاحي ينَة، وال مَحْلي َعْقلي الَعْمدي يَّا يف غري َضغي مِّ يَْطاُن بني انلاس، فتكون دماء يف عي الشَّ

 «.سالح
 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

مغلظة كدية القتل العمد،  -وهو أن يقصد الرضب بما ال يقتل اغبلا اكلعصا-يف هذا احلديث بيان أن دية القتل شبه العمد 
قة -ويه انلاقة اليت أتمت السنة الرابعة ودخلت يف اخلامسة-ثون  َجَذعة ومقدارها مائة من االبل: ثال ويه -، وثالثون حي

، ويأيت القتل شبه العمد اغبلا من غري -أي حامال-، وأربعون خلفة -انلاقة اليت استكملت السنة اثلاثلة، ودخلت يف الرابعة
وسه بني انلاس بسبب مزاح أو لعب، فتحصل املضاربة عداوة وال ضغينة، وال محل سالح، وإنما قد يغري الشيطان بوسا

ن ادلماء بني انلاس.  والقتل اذلي لم يقصد، فتتكوَّ
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < اجلنايات < ادلياتاتلصنيف: 
 اجلهاد. -احلدود موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

و بن  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-العاص عبد اهلل بن َعْمري
 رواه أبو داود وأمحد. اتلخريج:

 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ناية. • بُه العمد : هو أن يقصد جنايًة ىلع شخص بما ال يقتل اغبلًا، فيموت من تلك اجلي  شي
قة، وثالثون جذعة، وأربعون َخليَفة، اخللفات احلوامل اليت مغلظة : ادلية املغلظة: يه اليت تكون يف قتل العمد وشبه العمد، ويه  • ثالثون حي

 يف بطونها أوالدها.
 العمد : هو أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصوًما فيقتله بما يغلب ىلع الظن موته به. •
و الشيطان : وثب، ونزا به الرش: حترك، يعين وساوس الشيطان وإغواءه باإلفساد بني انلاس. •  يزَْنُ
 ة : يه احلقد والعداوة وابلغضاء.ضغين •
يَّا : بكرس العني وامليم املشددة وتشديد ايلاء أي يف حاٍل يَعىم أمره فال يتبني قاتله وال حال قتله. • مِّ  يف عي

 فوائد احلديث:
 دية شبه العمد مغلظة. .1
 إثبات قتل شبه العمد. .2
 شبه العمد ليس فيه كفارة وال قصاص. .3
 رضب املثل لشبه العمد. .4
 تغليظ اإلسالم ألمر ادلماء صيانة هلا.فيه  .5

َو الشيطان بني  انلاس، فتكون عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، وال يقتل صاحبه، وذلك أن يَْْنُ
يَّا يف غري ضغينة، وال محل سالح  دماٌء يف ِعمي
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 املصادر واملراجع:
 .بريوت –انلارش: املكتبة العرصية، صيدا -سنن أيب داود، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد 

 .1427األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح الفوزان، اعتناء عبد السالم السلمان، الرياض، الطبعة 
م إرساء بنت عرفة، ط

ُ
، املكتبة 1فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، مرص، 
 .1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، البسام، مكة، مكتبة األسدي، الطبعة اخلامسة، 

: الطبعة-الرياض –انلارش: دار الفلق -رام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، حتقيق وُتريج وتعليق: سمري بن أمني الزهرييبلوغ امل
 .ه 1424 السابعة،

 صحيح اجلامع الصغري وزياداته، حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم. 
 ه. 1415بريوت، الطبعة: اثلانية،  -للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  عون املعبود رشح سنن أيب داود،

 .1422الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع البن العثيمني ، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل، 
 (58215) الرقم املوحد:
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َحُدنَا اخلالء  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: َعلََّمنَا رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن رساقة بن جعشم  احلديث:
َ
إذا دخل أ

ب ايلمىن. د اليرسى، وينصي  أن َيْعَتمي
 منكر. درجة احلديث:

 اإلمجايل:املعىن 
يف احلديث الرشيف أدب من آداب اخلالء أال وهو: أن يعتمد اإلنسان حال قضاء احلاجة  -صَّل اهلل عليه وسلم-يبني نلا انليب 

 ىلع رجله اليرسى فيميل ناحيتها، ويرفع رجله ايلمىن، لكنه حديث منكر فال يرشع العمل بهذا األدب.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < آداب قضاء احلاجةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-رساقة بن مالك بن جعشم  راوي احلديث:

 رواه ابليهيق. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 املاكن املعد لقضاء احلاجة، خللوه من انلاس، أو خللوة اإلنسان به.اخلالء : أصله املاكن اخلايل، فسيم به  •
 يعتمد : أن يتمايل ىلع رجله اليرسى، ويميل ىلع جهتها. •
 ينصب : يرفع، واملراد: أن يرفع رجله ايلمىن حال قضاء احلاجة. •

 فوائد احلديث:
 رسى أثناء قضاء احلاجة.استحباب نصب الرجل ايلمىن ىلع فرض صحة احلديث، واتلحامل ىلع الرجل الي .1
م الرشيعة املحمدية جاءت بكل ما فيه صالح، ونهت عن لك رضر، وأنها لم ترتك شيئاً من أمور العبادة إال بينته، حىت يف هذه احلال، وجهته .2

 إىل ما فيه راحتهم وصحتهم.
انب األيرس، فإذا اعتمد ىلع رجله اليرسى اكن ذلك أنه أسهل خلروج اخلارج؛ ألن املعدة يف اجل -واهلل أعلم-قال العلماء: واحلكمة يف ذلك  .3

أسهل خلروج اخلارج، هذا من انلاحية الطبية، وأما من انلاحية األدبية فإن اليرسى يه اليت تستعمل إلزالة األذى فيعتمد عليها، وأما 
 ا.ايلمىن فيه اليت تستعمل لألشياء الطيبة؛ وذللك ال يعتمد عليها حال قضاء احلاجة ترشيفا هل

 املصادر واملراجع:
الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان،  

 م.2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 
ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن  َسة توضيح األحاكم مي  م.2003ه، 1423البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي

ه، 1424ة، السنن الكَبى، أمحد بن احلسني أبو بكر ابليهيق، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، نرش: دار الكتب العلمية، بريوت، بلنان، الطبعة: اثلاثل
 م.2003

 ه.1432ه، 1428لح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صا
ية، الطبعة سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، حممد نارص ادلين األبلاين، دار املعارف، الرياض، اململكة العربية السعود

 م.1992ه، 1412األوىل، 
 (10043) الرقم املوحد:

 إذا دخل أحدنا اخلالء أن يعتمد اليَّسى، وينصب ايلمىن -صىل اهلل عليه وسلم-علمنا رسول اهلل 
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احلاجة: إن خطبة  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: علمنا رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود  احلديث:
احلمد هلل، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من رشور أنفسنا، من يهد اهلل، فال مضل هل، ومن يضلل، فال هادي هل، وأشهد 

ْن َنْفٍس َوا ي َخلََقُكْم مي ي َها انلَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم اذلَّ يُّ
َ
َدٍة وََخلَ أن ال هلإ إال اهلل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل، " يَا أ َق حي

ي تََساَءلُوَن بيهي واألرحام إن اهلل ي َ اذلَّ يَساًء َواتَُّقوا اَّللَّ نُْهَما ريَجااًل َكثيرًيا َون نَْها َزوَْجَها َوَبثَّ مي اكن عليكم رقيبا{ ]النساء:  مي
اذلين آمنوا اتقوا  [ ، }يا أيها102[ ، }يا أيها اذلين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون{ ]آل عمران: 1

( يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهلل ورسوهل فقد فاز فوزا عظيما{ 70اهلل وقولوا قوال سديدا )
 [.71 - 70]األحزاب:

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ملحامد اهلل، وطلب عونه، واالتلجاء إيله من ىلَعَ مرشوعية هذه اخلطبة اجلامعة  -ريض اهلل عنه-دل حديث ابن َمْسُعود 
الرشور، وتالوة تلك اآليات الكريمات، وينبيغ لإلنسان أن يقدمها بني يدي خماطبة انلاس بالعلم من تعليم الكتاب والسنة، 

الطيب فيما  والفقه، وموعظة انلاس، فيه ال ُتص انلاكح وحده، وإنما يه خطبة للك حاجة؛ تلحلها الَبكة، ويلكون هلا األثر
دة.  تقدمته، فيه سنٌَّة مؤكَّ

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < أحاكم ورشوط انلاكحاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنسايئ وأمحد. اتلخريج:

 سنن أيب داود. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

 اخلطبة : يه اليت تكون مشتملة ىلع احلمد والشهادتني وبعض اآليات القرآنية. •
 احلاجة : ما يفتقر إيله اإلنسان ويطلبه، مجعه حوائج، يف انلاكح أو غريه. •
 احْلَْمد : اثلناء باجلميل من نعمة أو غريها. •
 العون من اهلل يف مجيع األمور.نستعينه : االستعانة: يه طلب  •
نية. • نَا : أي نعتصم باهلل من ظهور رشور أخالق أنفسنا الرديّة، وأحوال أهوائنا ادلَّ ْنُفسي

َ
وري أ ْن رُشُ  َوَنُعوُذ باهللي مي

هي اهلل : من يُوفّقُه اهلل التباع طريق احلّق. •  َمْن َيْهدي
لَّ هَلُ : فال أحد يقدر ىلع إضالهل من  •  شيطان، أو نفس، أو غريهما.فاََل ُمضي
 َوَمْن يُْضليْل : من يزل عن اتباع احلّق. •
َي هَلُ : ال أحد يهديه إىل احلّق، ال من جهة العقل، وال من جهة انلقل، وال من جهة أحد من اخللق. •  فاََل َهادي

 فوائد احلديث:
 أن احلاجة يستحّب افتتاحها بهذه اخلطبة، فإنها سوف تنجح بَبكة هذا اذلكر. .1
 أن اخلطبة ينبيغ أن تكون مشتملة ىلع احلمد، والشهادتني، وبعض اآليات القرآنية. .2
هذا احلديث هو خطبة، تسىم خطبة احلاجة، وتستحب يف خماطبة انلاس بالعلم من تعليم الكتاب والسنة، والفقه، وموعظة انلاس، فيه ال  .3

 لك.ُتص انلاكح وحده، وإنما يه خطبة للك حاجة، وانلاكح من مجلة ذ
 احلديث اشتمل ىلع إثبات صفات املحامد هلل، واستحقاقه هلا، واتصافه بها. .4
م عليها اإلنسان، السيَّما -تعاىل-احلديث اشتمل ىلع طلب العون من اهلل  .5 ، واملساعدة ىلع طلب التسهيل، واتليسري ىلع احلاجة اليت سيُقدي

ه ومؤنته.  انلاكح بُكلَفي
 ، وسرت العيوب واذلنوب، واالعرتاف بالقصور واتلقصري، وأن يمحو ذلك ويغفره.-تعاىل-ه احلديث اشتمل ىلع طلب املغفرة من .6

خطبة احلاجة: إن احلمد هلل، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من  -صىل اهلل عليه وسلم-علمنا رسول اهلل 
 رشور أنفسنا



 

145 
 

عصمه  احلديث اشتمل ىلع االستعاذة به، واالعتصام به، من رشور انلفس األمارة بالسوء، اليت تنازعه إىل فعل ما حيرم، وترك ما جيب، إالَّ من .7
 وأاعذه. -تعاىل-اهلل 

 صاحب اتلرصف املطلق يف خلقه، وأنَّ هداية القلوب وضالهلا بيده. -تعاىل-ر بأنَّه احلديث اشتمل ىلع اإلقرا .8
إقراًرا احلديث اشتمل ىلع اإلقرار بالشهادتني اللتني هما مفتاح اإليسالم، وهما أصله وأساسه، فاإلنسان ال يكون مسلًما إالَّ بإقراره بهما،  .9

 نابًعا من قلبه.
 املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ، ت: حممد ميح ادلين، املكتبة العرصية  - 
  1406سنن للنسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة: اثلانية،  -
 م 2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  -
 ه 1424ط: السابعة،  -أدلة األحاكم البن حجر ت: سمري بن أمني الزهريي، دار الفلق بلوغ املرام من  -
 لإلثيويب، دار آل بروم ، الطبعة: األوىل« ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النسايئ املسىم  -
 ه 1415انية، بريوت، الطبعة: اثل -عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -
 1406الطبعة: اثلانية، -حاشية السندي ىلع سنن النسايئ ، مكتب املطبواعت اإلسالمية  -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي  م. 2003 - ـه 1423توضي

 (58060) الرقم املوحد:
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لكمات أقوهلن يف الوتر،  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: َعلََّميني رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن احلسن بن يلع  احلديث:
َْت، وبارك يل  » -الوتر:قال اْبُن َجوَّاٍس: يف قنوت - يَمْن تََويلَّ يَمْن اَعَفيَْت، َوتََولَّيني في امهلل اهدين فيمن هديت، واََعفييني  في

لُّ َمْن َوايَلَْت، َواَل  ْعَطيَْت، َوقييني رَشَّ َما قََضيَْت، إينََّك َتْقِضي َواَل ُيْقىَض َعلَيَْك، وإنه  اَل يَذي
َ
يَما أ زُّ َمْن اَعَديَْت في ، َتبَاَرْكَت  يَعي

 ويف رواية: قال يف آخره: وصَّل اهلل ىلع انليب حممد.«.. َربَّنَا َوَتَعايَلَْت 
 صحيح درجة احلديث:

 وزيادة النسايئ ضعيفة.
 املعىن اإلمجايل:

 تضمن هذا احلديث الرشيف جلمل نفيسة يقوهلا املسلم حني قيامه لصالة الوتر؛ فيف قوهل:
)أقوهلن( أي أدعو بهن. وأما قوهل: )يف قنوت الوتر( ويف رواية: يف الوتر. والقنوت يطلق ىلع معان، واملراد به ههنا ادلاعء يف 
صالة الوتر يف حمل خمصوص من القيام. )امهلل اهدين( أي ثبتين ىلع اهلداية، أو زدين من أسباب اهلداية. )فيمن هديت( أي 

ته من األنبياء واألويلاء، كما قال سليمان: }وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني{، قوهل: يف مجلة من هديتهم، أو هدي
: )وتولين( أي تول أمري وأصلحه. )فيمن -صَّل اهلل عليه وسلم-)واعفين( أمر من املعافاة اليت يه دفع السوء. وأما قوهل 

وىل إذا أحب عبداً وقام حبفظه وحفظ أموره. قوهل: تويلت( أمورهم وال تكلين إىل نفيس. وقال املظهر: أمر خماطب من ت
صَّل اهلل -)وبارك( أي أكرث اخلري. )يل( أي ملنفعيت. )فيما أعطيت( أي فيما أعطيتين من العمر واملال والعلوم واألعمال. قوهل 

ال الوقاية وطلب : )وقين( أي احفظين. )رش ما قضيت( أي رش ما قضيته أي قدرته يل، أو رش قضائك. قيل: سؤ-عليه وسلم
احلفظ عما قضاه اهلل وقدره للعبد مما يسوءه، إنما هو باعتبار ظاهر األسباب واآلالت اليت يرتبط بها وقوع املقضيات، وجيري 
فيها املحو واإلثبات فيما ال يزال. )تقِض( أي تقدر أو حتكم بكل ما أردت. )وال ُيْقىَض عليك( أي: ال يقع حكم أحد 

 كمك وال جيب عليك يشء إال ما أوجبته عليك بمقتىض وعدك. عليك، فال معقب حل
( أي ال يصري ذيلاًل. )من وايلت( املواالة ضد املعاداة. وهذا يف مقابلة ال يعز من اعديت، كما جاء  لُّ )إنه( أي الشأن )ال يذي

بما ابتيل به، وسلط عليه من أهانه  يف بعض الروايات، واملعىن أي ال يذل من وايلت من عبادك يف اآلخرة أو مطلقاً وإن ابتيل
وأذهل باعتبار الظاهر؛ ألن ذلك اغية الرفعة والعزة عند اهلل وعند أويلائه، وال عَبة إال بهم. ومن ثم وقع لألنبياء عليهم 

 الصالة والسالم من االمتحانات العجيبة ما هو مشهور.
)ربَّنا( أي يا ربنا. )وتعايلت( أي ارتفع عظمتك وظهر قهرك وُختيم احلديث بقوهل: )تباركت( أي تكاثر خريك يف ادلارين. 
 وقدرتك ىلع من يف الكونني، وارتفعت عن مشابهة لك يشء.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةاتلصنيف: 

 تعليم الصبيان. -نرش العلم موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-احلسن بن يلع  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد وادلرايم. اتلخريج:

 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 والصديقني، والشهداء، والصاحلني، و"يف" يف هذه الفقرة واليت بعدها بمعىن "مع".فيمن هديت : من انلبيني،  •
 اعفين : احفظين من لك نقص ظاهر، أو باطن يف ادلنيا واآلخرة، واجعلين مندرًجا فيمن اعفيت. •
 تولين : حبفظك عن لك خمالفة، ونظر إىل غريك، واجعلين مندرًجا فيمن تويلت، واملواالة ضد املعاداة. •
ل يلَعَّ بركتك العظىم، من الترشيف والكرامة، وزدين من فضلك. • نْزي

َ
 بارك يل : أ

 لكمات أقوهلن يف الوتر -صىل اهلل عليه وسلم-علمين رسول اهلل 
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 قين : اجعل يل وقايًة من عندك، تقيين رش ما خلقته ودبرته. •
 .-عاىلت-إنَّك تقِض : تعليل ملا قبله؛ إذ ال يعطي تلك األمور املهمة العظام إالَّ من كملت قدرته وقضاؤه، ولم يوجد منها يشء يف غري اهلل  •
ل : أي: ال يضعف وال يهون من وايلت، واذلل ضد العز. •  ال يذي
ز : بفتح ايلاء وكرس العني؛ أي: ال ينترص من اعديت، فهو ضد اذلل. •  ال يَعي
 تباركت : تعاظمت وتزايد برك وإحسانك، وكرث خريك. •
 تعايلت : تزنًها عما ال يليق بك. •

 فوائد احلديث:
 واستحبابه فيها.مرشوعية القنوت يف صالة الوتر،  .1
 ؛ فيكون من أفضل األدعية.-صَّل اهلل عليه وسلم-استحباب هذا ادلاعء اجلامع خلريي ادلنيا واآلخرة، واملأثور عن انليب  .2
يف وتري  -صَّل اهلل عليه وسلم-( زاد، فقال: "علمين رسول اهلل 188 /3ليس يف احلديث بيان حمل هذا ادلاعء، ولكن احلاكم يف "املستدرك" ) .3

 ا رفعت رأيس، ولم يبق إالَّ السجود".إذ
 استحب اجلمهور رفع ايلدين حال ادلاعء. .4
 ظاهر احلديث ديلل ىلع أنَّه جيوز لإلنسان أن يزيد يف داعء قنوت الوتر ىلع هذه اللكمات. .5
ب، أو ادلاعء بنرصة املسلمني إن زاد اإلمام بعض األدعية املأثورة فحسن، وإن داع بما يناسب بعض األحوال العارضة، اكالستغاثة حال اجلد .6

 عند تسلط األعداء، وحنو ذلك جاز.
 املصادر واملراجع:

 السنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. 
سنن الرتمذي، ملحمد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة 

 .م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 
فيصل عيىس ابلايب  -اد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية سنن ابن ماجه: البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤ

 احلليب.
 األوىل، الطبعة بريوت، –السنن الكَبى للنسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط، مؤسسة الرسالة 

 .م 2001 - ـه 1421
اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة  -وط مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤ

 م. 2001 - ـه 1421األوىل، 
 ه.1423، مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، 1صحيح أيب داود لألبلاين، ط

 ه.1423، مكة، ط اخلامسة، توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي
 ه، دار ابن اجلوزي.1427، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

 (10936) الرقم املوحد:
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يعمل »قال: أرأيت إن لم جيد؟ قال: « ىلع لك مسلم صدقة»مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري  احلديث:
نُي ذا احلاجة الَملُْهوَف »قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: « بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال: أرأيت إن لم يستطع، قال: « يُعي

 «.لرش، فإنها صدقةيُمسك عن ا»قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «. يأمر باملعروف أو اخلري»
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

علينا صدقة لك يوم، فإذا لم جيد مااًل يعمل بيديه يلحصل ىلع املال فينفع  -عز وجل-أن هلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-خيَب 
فيأمر بمعروف أو ينكر منكًرا، نفسه ويتصدق منه، فإن لم يستطع فيعني صاحب حاجة مظلوًما اكن أو اعجًزا، فإن لم يستطع 

 فإن لم يستطع فيكف نفسه عن الرش.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوعاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. احلديث:مصدر منت 

 معاين املفردات:
 يعمل بيده : أي يشتغل بنفسه ما يأخذ عليه أجًرا وحيصل منه ثمرة. •
 ذا احلاجة : صاحب احلاجة. •
 امللهوف : املضطر يستغيث ويتحرس من ظلم أو عجز أو غريهما. •
 .-سبحانه-املعروف : ما أمر به اهلل  •
 يمسك : يمتنع. •

 فوائد احلديث:
 تأكد الصدقة ىلع املسلم.فيه:  .1
 فيه: كرثة أبواب اخلري والطااعت. .2
 فيه: فضل إاعنة املحتاج واملضطر. .3
 فيه: فضل األمر باملعروف واخلري. .4
 فيه: أن اإلمساك عن الرش صدقة. .5

 املصادر واملراجع:
 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  - 

 .ه1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
 ه.1430الطبعة األوىل -رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا كنوز -
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407الرابعة عرش، بريوت، الطبعة -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلين وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة -
 .1356 األوىل،: الطبعة-مرص –املكتبة اتلجارية الكَبى -فيض القدير رشح اجلامع الصغري/ زين ادلين عبد الرؤوف املناوي القاهري  -

 (5815) الرقم املوحد:

 ىلع لك مسلم صدقة
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قال:  -ريض اهلل عنه- -صَّل اهلل عليه وسلم-عن أيب عبد اهلل ويقال أبو عبد الرمحن ثوبان موىل رسول اهلل  احلديث:
عليك بكرثة السجود؛ فإنك لن تسجد هلل سجدة إال َرَفَعَك اهلل بها »يقول:  -صَّل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول هلل 

يئة  «.َدرَجة، وَحطَّ عنك بها َخطي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أتيت ثوبان فقلت: أخَبين بعمل أعمل به يدخلين اهلل به اجلنة، أو قال: بأحّب »سبب هذا احلديث: أن معدان بن طلحة قال: 
فقال:  -صَّل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل األعمال إىل اهلل، فسكت، ثم سأهل فسكت، ثم سأهل اثلاثلة فقال: سألت عن ذلك 

 «.عليك فذكره، ويف آخره: فلقيت أبا ادلرداء فسأتله فقال يل مثل ما قال ثوبان
ومعىن قوهل صَّل اهلل عليه وسلم: )عليك بكرثة السجود(، يعين: الزم كرثة السجود، )فإنك لن تسجد هلل سجدة إال رفعك 

وهذا كحديث ربيعة بن كعب األسليم، أنه قال للنيب صَّل اهلل عليه وسلم: أسألك اهلل بها درجة، وحط عنك بها خطيئة(، 
 مرافقتك يف اجلنة، قال: )فأعين ىلع نفسك بكرثة السجود(. 

وعن عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه أنه سمع رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم يقول: )ما من عبد يسجد هلل سجدة إال كتب 
 ا عنه بها سيئة ورفع هل بها درجة فاستكرثوا من السجود(.اهلل هل بها حسنة وحم

فالسجود هلل تعاىل من أفضل الطااعت وأجل القربات؛ ملا فيه من اغية اتلواضع والعبودية هلل تعاىل، وفيه تمكني أعز أعضاء 
 اإلنسان وأعالها وهو وجهه من الرتاب اذلي يداس ويمتهن.

بعا للصالة ال السجود املفرد؛ فإنه غري جائز لعدم ما يدل ىلع مرشوعيته، واألصل يف ثم إن املراد بالسجود هنا ما اكن تا
 العبادات اتلوقيف، إال ما اكن هل سبب وهو سجود اتلالوة أو سجود الشكر، فقد جاء الرشع بذلك.

 حيصل هل فائدتان عظيمتان:ماذا حيصل لإلنسان من األجر فيما إذا سجد؛ وهو أنه  -صَّل اهلل عليه وسلم-ثم بني انليب 
 الفائدة األوىل: أن اهلل يرفعه بها درجة، يعين مزنلة عنده ويف قلوب انلاس، وكذلك يف عملك الصالح؛ يرفعك اهلل به درجة.

والفائدة اثلانية: حيط عنك بها خطيئة، واإلنسان حيصل هل الكمال بزوال ما يكره، وحصول ما حيب، فرفع ادلرجات مما حيبه 
 ان، واخلطايا مما يكره اإلنسان، فإذا رفع هل درجة وحط عنه بها خطيئة؛ فقد حصل ىلع مطلوبه، وجنا من مرهوبه.اإلنس

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < فضل الصالةاتلصنيف: 

 صالة اتلطوع.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -صَّل اهلل عليه وسلم وريض عنه-ثوبان موىل رسول اهلل  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ادلرجة : املزنلة. •
 حط عنك خطيئة : وضعها وغفرها. •

 فوائد احلديث:
 أن انلوافل والطااعت مما يذهب السيئات. .1
 أداًء وتطواًع.ىلع املسلم أن حيرص ىلع الصالة  .2
 العالم الرباين يريب أصحابه، وحيرص عليهم ، ويوصيهم بما يصلحهم يف دنياهم وأخراهم. .3
 احلث ىلع كرثة السجود والرتغيب فيه، واملراد به السجود يف الصالة. .4
 أن السجود أفضل من القيام. .5

 رفعك اهلل بها درجة، وحط عنك بها خطيئةعليك بكرثة السجود؛ فإنك لن تسجد هلل سجدة إال 
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 فضل السجود وأنه من أسباب حمو اذلنوب. .6
 املصادر واملراجع:

 ني، أ. د . محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار، دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل.كنوز رياض الصاحل 
 بهجة انلاظرين، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.

ألوىل : نزهة املتقني، د. مصطىف سعيد اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة ا
 م.1987 ـه 1407م، الطبعة الرابعة عرشة  1977 ـه 1397

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، الشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن للنرش، طبع اعم 
 م. 2007 - ـه 1428بريوت، الطبعة: األوىل،  -رياض الصاحلني، د. ماهر بن ياسني الفحل، انلارش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق 

 ه.1422صحيح ابلخاري، حممد بن اسماعيل ابلخاري، دار طوق انلجاة، الطبعة : األوىل، 
 بريوت. -صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

بريوت، الطبعة: اثلانية،  -زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو 
1392. 

 (3732) الرقم املوحد:
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ى زيَحاًما  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  احلديث:
َ
يف سفر. فََرأ

َفري  يَاُم يفي السَّ ِّ الصِّ َن الَبي َعلَيُْكْم » ، ويف لفظ ملسلم: «َورَُجاًل قد ُظلَِّل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: لَيَْس مي
َص لكم ي رَخَّ ي  «.بيرُْخَصةي اهلل اذلَّ

 صحيح. رجة احلديث:د
 املعىن اإلمجايل:

اكن يف سفره اعم الفتح يف رمضان فرأى انلاس مزتامحني ورجال  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-خُيَب جابر 
ًعا، كما يف رواية ابن جرير، فسأهلم عن أمره. قالوا: إنه صائم وبلغ به الظمأ هذا   احلد.قد ُظلل عليه واكن ُمْضَطجي

: إن الصيام يف السفر ليس من الَب، ولكن عليكم بيرُْخَصةي اهلل اليت رخص لكم. فهو لم يرد -صَّل اهلل عليه وسلم-فقال 
 منكم بعبادته تعذيب أنفسكم، وهذا يف حال املشقة الشديدة، وجاءت نصوص أخرى جبواز الصيام يف السفر.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام أهل األعذاراتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 فزتامحوا فيه.رأى زحاًما : أي: أناًسا قد اجتمعوا يف ماكن  •
 ُظلل عليه : ُجعل عليه شيئًا من الظل بثوب أو حنوه لفرط املشقة عليه من حرارة الشمس وكرثة العطش. •
ِّ : اخلري. • َن الَبي  لَيَْس مي
 بيرُْخَصةي اهلل : تيسريه وتسهيله. •

 فوائد احلديث:
 جواز الصيام يف السفر، وجواز األخذ بيالرُّْخَصةي بالفطر. .1
 املسافر مع املشقة ليس من الَب ولو اكن جيزئ ويسقط الواجب.أن صوم  .2
 يكره الصوم يف السفر إذا شق عليه، ما لم يصل به إىل حدِّ الَهلكة فيحرم. .3
 اليت خفف بها ىلع عباده. -تعاىل-أن األفضل إتيان رَُخصي اهلل  .4
 بأصحابه وسؤاهل عن أحواهلم. -صَّل اهلل عليه وسلم-اعتناء انليب  .5

 واملراجع:املصادر 
 ه.1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني 

، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني
 ه. 1426

 تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
 ه.1426تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 ه1422، تأيلف حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري 
 .بريوت –صحيح مسلم ، تأيلف مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 (4503) الرقم املوحد:

َص لكم ِي َرخَّ  عليكم بِرُْخَصة اهلل اذلَّ
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 «.أو حجة ميع -عمرة يف رمضان تعدل حجة »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، واملقصود يف الرشف -صَّل اهلل عليه وسلم-حجة تطوع أو حجة مع انليب أداء عمرة يف شهر رمضان يماثل أجرها أجر 
 واألجر، ال أن العمرة يف رمضان حيصل بها فريضة احلج.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < فضل احلج والعمرةاتلصنيف: 

 تفاضل األزمنة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 تعدل : تماثل وتساوي. •
 حجة : تقوم مقامها يف اثلواب واألجر ال أنها تماثلها يف لك يشء. •
 احلديث:فوائد 

 فضيلة العمرة يف شهر رمضان. .1
 العمرة يف رمضان تساوي حجة يف اثلواب، ال يف إسقاط فرض احلج. .2
 ثواب األعمال يزيد بزيادة رشف األوقات، ومن ذلك األعمال يف رمضان. .3
 العمرة يف رمضان أفضل منها يف لك وقت؛ ألنه لم يرد مثل هذا الفضل يف وقت غري رمضان. .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة األوىل،  - 
 ه.1418الطبعة األوىل  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -يلف د. مصطىف اخلين وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأ -
 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -

 .ه1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن  -
 .ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  -املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  -

 (2753) الرقم املوحد:

 أو حجة ميع -عمرة يف رمضان تعدل حجة 
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يف اذلي يأيت امرأته ويه حائض قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-، عن انليب -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس  احلديث:
 «.بدينار أو نصف ديناريتصدق »

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث كفارة من جامع امرأته ويه حائض، ويه اتلصدق بدينار أو نصف  -صَّل اهلل عليه وسلم-يبني الرسول 
اتلصدق ألنه يف دينار، ويعلم من احلديث حرمة جمامعة احلائض وذلك ألنه رتب عليه كفارة، وهو ديلل أيضاً ىلع وجوب 

 مقابلة ذنب.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضةاتلصنيف: 
 عرشة النساء.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 والنسايئ وأمحد وادلاريم.رواه أبو داود وابن ماجه  اتلخريج:

 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يأيت : جيامع امرأته. •
 حائض : مجعها ُحيٌَّض، اسم فاعل للمرأة اليت أصابها دم احليض. •
 جم(.  25، 4بدينار : ادلينار: نقد ذهيب، وادلينار اإلساليم: زنته أربعة غرامات وربع من اذلهب ) •

 ث:فوائد احلدي
 حتريم  الرشع وطأ احلائض، وهو موافق للحكمة ملا فيه من األرضار ابلالغة اليت كشفها الطب احلديث. .1
 كفارة مجاع احلائض، الصدقة بدينار أو بنصف دينار. .2
 الوطء املحرم هنا هو اإليالج، أما مبارشة احلائض يف غري الفرج فجائز. .3
 وجوب الكفارة يف جمامعة احلائض. .4

 واملراجع:املصادر 
 ه.1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط 

 ُسبل السالم، للصنعاين، دار احلديث.
 ه.1427، 1تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان، بعناية: عبدالسالم السليمان، ط

 ه.1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1رمضان وآخر، ط فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام: الشيخ ابن عثيمني، حتقيق صبيح
ْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا  جي  بريوت. -سنن أيب داود، لسليمان بن األشعث السِّ

 سنن ابن ماجه: ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق.
 فيصل عيىس ابلايب احلليب. -اء الكتب العربية دار إحي

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط 
 م. 2001 - ـه 1421األوىل، 

 األوىل،: الطبعة بريوت –يب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة السنن الكَبى للنسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شل
 .م 2001 - ـه 1421

 2000 - ـه 1412ىل، سنن ادلاريم، لدلاريم، اتلمييم حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين، دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األو
 م.

 ادلائمة، املجموعة األوىل، املؤلف: اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.فتاوى اللجنة 
 (10012) الرقم املوحد:

 يف اذلي يأيت امرأته ويه حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار -صىل اهلل عليه وسلم-عن انليب 
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اًل، ال نَُسبَِّح حىت حَنُلَّ الرِّحال. -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث:  قال: كنا إذا نََزنْلا َمزْني
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

سافروا، ثم وقفوا يف ماكن للراحة وحنوها أو وصلوا اكنوا إذا  -ريض اهلل عنهم-أن الصحابة  -ريض اهلل عنه-خيَب أنس 
حىت يرحيوا ادلواب اليت حتمل أمتعة املسافرين، وذلك برسعة  -مع حرصهم ىلع الصالة-لوجهتهم، لم يبادروا لصالة انلافلة 

 إنزال األمتعة عنها، ُتفيًفا عنها ورمحًة بها.
___________________________ 

 فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع الفقه وأصوهل <اتلصنيف: 
نَس بن مالك  راوي احلديث:

َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 رواه أبو داود. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 ال نسبح : ال نصيل انلافلة. •
 حنل الرحال : نضعها عن ظهر ادلواب. •
 أمتعة ومركب وغريه.من  -السفر-الرِّحال : ما يُعد للرحيل  •

 فوائد احلديث:
 استحباب إراحة ابلهائم باحلط عنها قبل االشتغال بعبادة أو غريها ملا حلقها من اتلعب. .1
 استحباب اتلنفل املطلق يف السفر. .2
 عموًما، ومنها الوصية باإلحسان إىل ادلواب. -صَّل اهلل عليه وسلم-حرص الصحابة ىلع تنفيذ وصايا رسول اهلل  .3
 صيل أال يدخل الصالة، وباهل مشغول بغريها، حىت يصيف ذهنه من الشواغل.يرشع للم .4
 ىلع الرفق باحليوان. -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .5

 املصادر واملراجع:
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش،  - 
 ه. 1423يصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي، حتقيق: عبد العزيز آل محد، دار العاصمة، الطبعة: األوىل، تطريز رياض الصاحلني، لف -
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي. -
 ه. 1426رشح رياض الصاحلني البن عثيمني، دار مدار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  -
 بريوت. -ود، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش: املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب دا -
 م.2007 -ه 1428بريوت، الطبعة األوىل  -رياض الصاحلني، للنووي، حتقيق : ماهر الفحل. دار ابن كثري  -
 م. 2002 - ـه 1423الكويت، الطبعة: األوىل، صحيح أيب داود، للشيخ األبلاين. انلارش : مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع،  -
طباعة ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، انلارش: دار املعرفة لل -

 م. 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة، بلنان –والنرش واتلوزيع، بريوت 
 ه.1430الطبعة األوىل  -كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا -

 (8844) الرقم املوحد:

 َمْْنِاًل، ال نَُسبيَح حىت ََنُلَّ الريحالقال: كنا إذا نََزنْلا  -ريض اهلل عنه-عن أنس 
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يُوب األنَصاريّي  احلديث:
َ
َغْدَوٌة يفي َسبييلي اهلل، »: -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيُب أ

ْمُس وََغَرَبْت  ا َطلََعْت َعلَيْهي الشَّ مَّ ْو َروَْحٌة: َخرْيٌ مي
َ
 «. أ

ْنَيا َغْدَوٌة يفي »: -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس  ْن ادلُّ ْو َروَْحٌة: َخرْيٌ مي
َ
 َسبييلي اهلل، أ

يَها  «.َوَما في
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

هذان احلديثان يظهران فضل اجلهاد يف سبيل اهلل، ولو اكن يسرًيا بقدر الغدوة أو الروحة، فكيف بالكثري اذلي فيه مصابرة 
  املراد بسبيل اهلل: أنه اجلهاد بايلد للكفار. لألعداء ومقارعة هلم؟، وهذا هو األصل يف

يع نوع عظيم من اجلهاد يف سبيل اهلل، وأن االنتصار للحق، ودحض حجج الزنادقة  وينبيغ أن يعلم أن طلب العلم الرشَّ
 اهلل.وامللحدين والغربيني املبرشين اذلين حياربون اإلسالم، ويريدون القضاء عليه، هو من أعظم اجلهاد يف سبيل 

فالقصد من اجلهاد، إظهار اإلسالم ونرصه، فَكبُت هؤالء، من اجلهاد الكبري العظيم، امهلل وفق املسلمني نلرص دينهم، وإعالء 
 لكمتك، إنك قريب جميب.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاداتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-األنصاري أبو أيوب  راوي احلديث:
نَس بن مالك 

َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 األول: رواه مسلم. اتلخريج:
 اثلاين: متفق عليه.

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 َغْدَوٌة : يه اخلروج يف الغدو ما بني صالة الصبح إىل الزوال. •
 إىل غروب الشمس.َروَْحٌة : يه اخلروج يف الرواح ما بني الزوال  •

 فوائد احلديث:
س أو أن تلك الغدوة أو الروحة اليت خيرجها العبد يف سبيل اهلل بأن يكون خملصاً هلل، وعمله موافقاً ملا رشع اهلل خري مما طلعت عليه الشم .1

تاع ادلنيا ونسائها، فسبحان غربت، وهذا تفضيل تللك الغدوة أو الروحة ىلع مجيع متاع ادلنيا، من أموال وقصور ومزارع وغري ذلك من م
 من ال حُيرص فضله وال يعلم مداه إال هو!.

 املصادر واملراجع:
فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد  

 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 ه.1423مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة:  صحيح

 ه.1414تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية 
حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،  تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،

 ه.1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 ه.1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 

الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر لعبد  -صَّل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
 ه.1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

 (2973) الرقم املوحد:

ا َطلََعْت  ْو َروَْحٌة: َخرْيٌ ِممَّ
َ
ْمُس َوَغَرَبتَغْدَوٌة يِف َسبِيِل اهلل، أ  َعلَْيِه الشَّ
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َسبَْع َغَزَواٍت،  -صَّل اهلل عليه وسلم-َغَزْونَا َمَع رَُسولي اهلل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن َعبْد اهللي بن أيب أوىف  احلديث:
ُكُل اجْلََرادَ 

ْ
 «.نَأ

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

ُهم بياجْلََراد لعدم وجود الُقوتي  -صَّل اهلل عليه وسلم  -أنَّ اهلل سبحانه وتعاىل َرَزَق أْصَحاَب رَُسولي اهللي  يَسبْع َغَزَوات َيُمدَّ ب
هم بالعنَْب اذلي خَرَج من ابَلْحري فأكلوا منه يف غزوة أخرى.  عندهم كما أمدَّ

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاداتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
 اجلهادموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-َعبُْد اهللي بُن أيب أوىف  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 األحاكم.عمدة  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اجلََراُد : َطائيٌر صغري خلقته عجيبة، فيه صفات من حيوانات خمتلفة. •
 فوائد احلديث:

1. . ْكلي اجْلََرادي
َ
لِّ أ  حي

ي َسبٍَب َصاَر َمْوتُه، ألن انليب  .2
َ
ا  -صَّل اهلل عليه وسلم-اجلراد َحاَلٌل بيأ لَّت نَلَا َميتتان وَدَمان فأمَّ حي

ُ
مك، وأما ادلمان، قال: "أ امليتتان، فاجلرادُ والسَّ

 فالكبد و الطحال".
 املصادر واملراجع:

 ه.1422صحيح ابلخاري، دار طوق انلجاة، ط  - 
 صحيح مسلم، ط دار إحياء الرتاث العريب، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق. -
 ه.1412خالصة الالكم، فيصل آل مبارك ط. اثلانية  -
 اإلفهام البن باز، ط مؤسسة اجلرييس حتقيق سعيد القحطاين.  -
 ه.1426تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، ط. دار امليمان،  -
 ه.1427تأسيس األحاكم للنجيم، ط دار املنهاج،  -

 (2999) الرقم املوحد:

ََرادَ  -صىل اهلل عليه وسلم-َرُسوِل اهلل َغَزْونَا َمَع  ُكُل اجلْ
ْ
 َسْبَع َغَزوَاٍت، نَأ
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َ بأيب قَُحافَة وادل أيب بكر الصديق  -ريض اهلل عنه-عن جابر  احلديث: يتي
ُ
، يوم فتح مكة -ريض اهلل عنهما-قال: أ

واد»: -صَّل اهلل عليه وسلم-ورأسه وحليته اَكثلََّغاَمةي بياًضا. فقال رسول اهلل  ُوا هذا واْجتَنيبوا السَّ  «.َغريِّ
 صحيح. رجة احلديث:د

 املعىن اإلمجايل:
يوم فتح مكة ورأسه وحليته  -صَّل اهلل عليه وسلم-إىل انليب  -وادل أيب بكر الصديق-معىن احلديث: أنه أيت بأيب قحافة 

ُوا هذا  -صَّل اهلل عليه وسلم-اَكثلََّغاَمةي ، وهو نوع من انلبات أبيض، فلما رآه  َواد" فأمر ىلع تلك احلال، قال: "َغريِّ واْجتَنيبوا السَّ
واد يعين أنه يُعيد اإلنسان شابًّا، فاكن ذلك مضادة لفطرة اهلل  واد؛ ألن السَّ يب وأن جُيَنَّب السَّ وسنته يف  -عز وجل-بتغيري الشَّ

و واد خلقه، وأما بقية األصباغ اكحلُمرة والُصفرة أو باحلناء والَكتَم خملوطني فال بأس، إذا خرج اللون عن السَّ اد، بل بني السَّ
واد اخلالص، ويف مسلم من حديث أنس  خضب أبو  -ريض اهلل عنه-واحلُمرة، فهذا ال بأس به، واملنيه عن صبغه به هو السَّ

 باحلناء والَكتَم. -ريض اهلل عنهما-بكر وعمر 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < اللباس والزينةاتلصنيف: 
 املناقب. -األمور املنيه عنها  -سنن الفطرة واعت احلديث الفرعية األخرى: موض

 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

يب يُسىم الَعوَسج. •  اثلََّغاَمة : َنبْت أبيض يُشبه الشَّ
 احلديث:فوائد 

يب ىلع حاهل، واستحباب تغيري لونه. .1  كراهة ترك الشَّ
واد اخلالص؛ ملا يف ذلك من اخليداع. .2 يب بالسَّ  حيرم تغيري الشَّ

 املصادر واملراجع:
 ه. 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  

 ه. 1430رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: كنوز 
 وت.بري –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 ه. 1428ووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انل
 ه. 1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 
 فتاوى اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

 (8909) الرقم املوحد:

َواد وا هذا واْجَتنِبوا السَّ ُ  َغريي
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ْمط، فلما َفتَحها أصاَب فيها َغنَما عن عبد الرمحن بن غنم، قال: َراَبْطنا مدينة  احلديث: ين مع رُشَْحبييل بن السِّ قينَّرْسي
ْثتًه، فقال معاذ:  يَّتها يف الَمغنم، فلقيُت معاَذ بَن جبل فحدَّ نها وجعل بَقي غَزْونا مع رسول اهلل »وَبقرا، فَقَسم فيينا طائفًة مي

يَّتَها يف  -صَّل اهلل عليه وسلم-ينا رسول اهلل َخيَب فأصبْنا فيها َغنَما، َفَقَسم في  -صَّل اهلل عليه وسلم- طائفة، وَجَعل بَقي
 «.الَمْغنَم

 حسن درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ْمط، بأرض الشام عند مدينة قنرسين، وأنه ملا افتتحها  يذكر عبد الرمحن بن عنم أنه اكن مرابًطا مع جيش رُشَْحبييل بن السِّ
وأغناًما فخص بعض املجاهدين بيشء منها، ثم رد ابلايق يف الغنيمة ىلع اعمة أفراد اجليش، ثم ذكر أنه ليق غنم منها أبقاًرا 

فعل مثل ذلك ملا فتح اهلل عليه خيَب، وأصاب  -صَّل اهلل عليه وسلم-فسأهل عن ذلك فأخَبه بأن انليب  -ريض اهلل عنه-معاَذا 
 ن أحسن وزاد نفعه زيادة ىلع الغنيمة.منها أغناًما، وهذا هو اتلنفيل، وهو إعطاء م

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاداتلصنيف: 

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < غزواته ورساياه صَّل اهلل عليه وسلم
 -ريض اهلل عنه-معاذ بن جبل  راوي احلديث:

 رواه أبو داود. اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 رابطنا : الرباط: اإلقامة ىلع جهاد العدو باحلرب. •
 قنرسين : بكرس القاف وفتح انلون اثلقيلة بعدها مهملة ساكنة، ويه مدينة من أرض الشام من جهة حلب. •
 من لفظه، يطلق ىلع الضأن واملعز، وقد جيمع ىلع: أغنام وغنوم.غنًما : الغنم بفتحتني: اسم جنس، ال واحد هل  •
 طائفة : يه الفرقة من انلاس، والقطعة من اليشء، وهو املراد هنا. •
 املغنم : ما نييل من أهل الرشك عنوة، واحلرب قائمة. •
يف السنة السابعة من  -صَّل اهلل عليه وسلم- خيَب : مزارع وحصون وقالع تقع يف الشمال الغريب من املدينة حنو مائة ميل، وقد فتحها انليب •

 اهلجرة.
 فوائد احلديث:

ل الغزاةَ بان يعطيهم زيادة ىلع سهامهم، وابلايق يكون من الغنيمة، يُقَسم بني املجاهدين للفارس .1 ثالثة أسهم  جواز اتلنفيل، وأن لإلمام أن يُنفِّ
 وللراجل سهم.

  طعام يُعتاد أكله، سواء أكان حيوانًا أم غريه.جواز أخذ الغانمني ما حيتاجونه من القوت ولك .2
 مرشوعية غزو ايلهود، ألن خيَب اكن يسكنها ايلهود. .3
 أن من احلكمة أن نبدأ بمن حونلا من الكفار دون من وراءهم. .4

صىل اهلل -خيَب فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-غزونا مع رسول اهلل 
 طائفة، وجعل بقيتها يف املغنم -عليه وسلم
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 املصادر واملراجع:
 سنن أيب داود، حتقيق: حممد ميح ادلين، املكتبة العرصية. - 
 ه. 1415داود، للعظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: اثلانية، عون املعبود رشح سنن أيب  -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي  م. 2003 - ـه 1423توضي
 م. 2014 - ـه 1435لرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، ا -
 م. 2006 ـه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  -
 ه.1428 1اجلوزي، طمنحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن  -
 .1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
ه،  رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد 1379بريوت،  -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، البن حجر أبو الفضل العسقالين، دار املعرفة  -

 .ابلايق
صحيح وضعيف سنن أيب داود، حممد نارص ادلين األبلاين، مصدر الكتاب: برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية، من إنتاج مركز نور اإلسالم  -

 ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية.
 (64627) الرقم املوحد:
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أو -َصَدقََة الفطر  -صَّل اهلل عليه وسلم-َفَرَض رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  احلديث:
كر واألنىث  -قال رمضان واحلُرِّ واململوك: صااع من تمر، أو صااع من شعري، قال: َفَعَدل انلاس به نيْصَف َصاٍع ىلع اذلَّ

، ىلع الصغري والكبري ْن بُرٍّ  «.مي
 «أن تُؤدَّى قبل خروج انلاس إىل الصالة» ويف لفظ:  

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ملسلمني: اذلين يملكون زيادة عن قوتهم يف ذلك ايلوم بمقدار صدقة الفطر ىلع مجيع ا -صَّل اهلل عليه وسلم-أوجب انليب 
 الصاع، كبريهم، وصغريهم، ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم، أن خيرجوا صااع من تمر، أو صااع من شعري.

األرسة يلكون ديلاًل ىلع ابلذل واملواساة يف حق أغنياء املسلمني، ففرض زاكة الفطر وجعل هذا الفرض متجهاً ىلع رئيس 
 واكفل العائلة يقوم به عمن حتت يده من النساء واألطفال واملمايلك.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < زاكة الفطراتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 األحاكم.عمدة  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 فَرض : أوجب إجيابًا مؤكًدا. •
طر : الصدقة اليت جتب بالفطر من رمضان. •  َصَدقَة الفي
ْلء َكيفَّ الرُجل املتوسط، ويعادل تقريبا  •  لكغ. 3صااًع : الصاع مكيال: يبلغ وزنه أربعة أمداد.واملد: مي
 العيد ويه ركعتان بعد طلوع الشمس مع خطبة.تُؤدَّى : أي: تُعطى قبل خروج انلاس إىل صالة  •

 فوائد احلديث:
 وجوب إخراج زاكة الفطر عن اذلكر واألنىث واحلر واململوك. .1
 ال جتب زاكة الفطر عن اجلنني، بل تستحب. .2
 بيان جنس ما خيرج يف زاكة الفطر. .3
 لكغ. 3أن مقدارها: صاع، ويعادل  .4
 يف صباح العيد. وجوب إخراجها قبل صالة العيد، واألفضل أن تكون .5
 حكمة الترشيع اإلساليم. .6

 املصادر واملراجع:
 ه.1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني 

حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق 
 ه.1426

 تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
 ه.1426تبة اتلابعني، الطبعة األوىل: تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومك

 ه. 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، تأيلف: إسماعيل األنصاري، مطابع دار الفكر، الطبعة األوىل: 
 ه.1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 بريوت. -مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح 
 (4520) الرقم املوحد:

 ىلع اذلَّكر واألنىث واحُلري واململوك -أو قال رمضان-َصَدقََة الِفطر  -صىل اهلل عليه وسلم-فََرَض رسول اهلل 
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أيُّكم ماُل وارثيه أَحبُّ إيله »: -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-مسعود عن ابن  احلديث:
ر»قالوا: يا رسول اهلل، ما منَّا أحد إال َماهُل أَحبُّ إيله. قال: « من ماهَل؟ م، وماُل وارثيه ما أخَّ  «.فإن ماهَل ما قدَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أصحابه قائال: "أيكم مال وارثه أحب إيله من ماهل" يعين: أي واحد منكم حيب أن  -صَّل اهلل عليه وسلم-يب يسأل انل
 يكون مال وارثه اذلي يتملكه من بعده أكرث مما حيب ماهل اذلي يملكه يف حياته  

ذلي بيده وهل اتلرصف املطلق به أكرث قالوا: "ما منا أحد إال ماهل أحب إيله" أي : ليس هناك إنسان إال وجيد نفسه حيب ماهل ا
 مما حيب مال غريه؛ ألن ما يملكه هو الوسيلة إىل حتقيق رَغَباتيه، وَتَطلَُعاتيه. 

قال: "فإن َماهَل ما قدم " أي : أن املال اذلي يرصفه املرء يف حياته ىلع نفسه، وصالح أعماهل من حج، ووقف، وبناء مدرسة، 
ره يف حال وعمارة مسجد، ومستشىف، أو ين فقه ىلع نفسه وعياهل، هو ماهل احلقييق؛ اذلي جيده أمامه يوم القيامة. وأما ما يَّدخي

 ، فهو مال وراثه، ليس هل فيه يشء.-تعاىل-حياته وَيبَْخل عن اإلنفاق يف سبيل اهلل 
 -صَّل اهلل عليه وسلم-انليب قال : أتيت  -ريض اهلل عنه-ويف معىن حديث ابلاب: ما رواه مسلم عن عبد اهلل بن الشخري 

وهو يقرأ: أهلاكم اتلاكثر، قال: )يقول ابن آدم: مايل، مايل، قال: وهل لك، يا ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست 
اس، فأبليت، أو تصدقت فأمضيت( وليس معىن هذا: أن اإلنسان ينفق ماهَل لكه يف سبيل اهلل ويبىق هو وأهله َيتََكَفُفَوَن انل

بل املقصود من احلديث: أن اإلنسان كما أنه يسىع يلدخر للورثة من بعده كذلك عليه بالسيع يف االدخار آلخرته، بما فضل 
ىلع نفقته ونفقة من يمونه من زوجة وأوالد ووادلين؛ ألن هذا من انلفقة الواجبة اليت ال بد منها وإال اكن آثًما، ويدل ذللك 

ن َتبُْذَل الَفَضل خرٌي لك، وأن -صَّل اهلل عليه وسلم-هلل عنه ، قال: قال رسول اهلل ما رواه أبو أمامة ريض ا
َ
: "يا ابن آدم إنك أ

 تمسكه رش لك".
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوعاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  راوي احلديث:

 رواه ابلخاري. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 فإن ماهل ما قدم : ما تصدق به أو أنفقه يف األكل واللبس. •

 فوائد احلديث:
 حرص اإلسالم ىلع تصحيح املفاهيم واملبادئ السائدة. .1
 اآلخرة.احلث ىلع بذل ما يمكن تقديمه من املال يف وجوه اخلري يلنتفع به يف  .2
 لك ما تركه الُمَورِّث فإنه يصري ملاكً للوارث بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصيته بمقدار اثلث فأقل. .3
َرت ىلع ُحبِّ املال. .4  فيه اإلشارة إىل أن انلفوس ُجبيلَت وفُطي
 تقريب األحاكم الرشعية عن طريق السؤال؛ تلكون أدىع للقبول. .5

ر م ومال وارثِه ما أخَّ  فإن ماهَل ما قدَّ
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 املصادر واملراجع:
 ه 1430تأيلف: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل: كنوز رياض الصاحلني ،  

 ه.  1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي
 ه 1407ابعة عرشة ه، الطبعة الر 1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 

 ه.1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
  ـه. 1428رياض الصاحلني، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق:  د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، 

 ه.1425الطبعة الرابعة -بريوت-دار املعرفة-الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، حتقيق خليل مأمون شيحاديلل 
 (3653) الرقم املوحد:
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َها -صَّل اهلل عليه وسلم-َفتَلُْت َقاَلئيَد َهْديي رسولي اهلل »قالت:  -ريض اهلل عنها-اعئشة  احلديث: َ ْشَعْرتُها َوقَدلَّ
َ
-، ثم أ

تُها ْ الًّ ، ثم بعث بها إىل ابل-أو قَدَلّ  «.يت، وأقام باملدينة، فما َحُرَم عليه يشٌء اكن هل حي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يعظم ابليت العتيق ويقدسه، فاكن إذا لم يصل إيله بنفسه بعث إيله اهلدي؛ تعظيما هل،  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
وقدلها؛ يلعلم انلاس أنها هدي إىل ابليت احلرام؛ فيحرتموها، وال يتعرضوا وتوسعة ىلع جريانه، واكن إذا بعث اهلدي أشعرها 

 -وهو مقيم يف املدينة-: أنها اكنت تفتل قالئدها. واكن إذا بعث بها -تأكيدا للخَب- -ريض اهلل عنها-هلا بسوء، فذكرت اعئشة 
حنو ذلك، بل يبىق حمال نلفسه لك يشء اكن ال جيتنب األشياء اليت جيتنبها املحرم من النساء، والطيب، ولبس املخيط و

 حالال هل.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < اهلدي والكفاراتاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 األحاكم.عمدة  مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 َفتَلُت : لويت. •
عال، وخيوط قاَلئيد : مجع قالدة، ويه: ما حياط به العنق، واملراد هنا: قالئد اهلدي، وتوضع ىلع خالف العادة، واكنوا جيعلونها من القيرب، وانلِّ  •

 الصوف؛ يلعلم أنها هدي فتحرتم.
ْشَعْرُتَها : اإلشعار لغة: اإلعالم،  •

َ
واملراد وضع عالمة ىلع ما يهدى إىل ابليت من بهيمة األنعام، فتعلم، وذلك بإزالة شعر أحد جانيب سنام أ

 ابلدنة أو ابلقرة، وكشطه حىت يسيل منه ادلم؛ يلَعلَم انلاس أنها مهداة إىل ابليت؛ فال يتعرضوا هلا.
 بعث بها : أرسل بها. •
 إىل ابليت : الكعبة. •
ٌء : •  أي من حمظورات اإلحرام. َحُرَم َعلَيْهي يَشْ

 فوائد احلديث:
 استحباب إشعار اهلدي وتقليده، بالقرب، وانلعال، وحلاء الشجر، مما هو خالف اعدة انلاس؛ يلعرفوه فيحرتموه. .1
م، وتعظيم استحباب بعث اهلدي إىل ابليت احلرام من ابلالد ابلعيدة ولو لم يصحبها املهدي؛ ألن اإلهداء إىل ابليت صدقة ىلع مساكني احلر .2

 للبيت، وتقرب إىل اهلل تعاىل بإراقة ادلماء يف طاعته.
 املهدي ال يكون حمرما ببعث اهلدي؛ ألن اإلحرام هو نية النسك. .3
 املهدي ال حيرم عليه أيضا ما حيرم ىلع املحرم من حمظورات اإلحرام، وال يصري بتقليد اهلدي حمرما، وال جيب عليه يشء. .4
 بما ترضاه، أو جتري به العادة. جواز استخدام الرجل زوجته .5
رب األفضل بعثها مقدلة، من أمكنتها، ال تقليدها عند اإلحرام؛ تلكون حمرتمة ىلع من تمر به يف طريقها؛ ويلحصل اتلنافس يف أنواع هذه الق .6

 املتعدي نفعها.
 جواز فعل ما يؤلم احليوان للمصلحة. .7
اجحة ىلع املفسدة، فإن إشعار اإلبل وابلقر املهداة فيه إيالم هلا، ولكن مصلحة جاء اإلسالم بتحقيق املصلحة املحضة أو املصلحة الر .8

إشعارها؛ تلعظيمها، وإظهار طاعة اهلل يف إهدائها، راجح ىلع هذه املفسدة اليسرية اليت ال تصل دلرجة اتلعذيب؛ ذللك ال يرشع اإلشعار 
 للغنم ألنها ال تتحمل.

 ذحبها وتفريقها.جواز اتلوكيل يف سوقها إىل احلرم، و .9
 .-تعاىل-وتعظيمه لشعائر اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-كمال كرم انليب  .10

ثم بعث بها إىل ابليت،  -أو قدلتها-أشعرتها وقدلها ثم  -صىل اهلل عليه وسلم-فتلت قالئد هدي رسول اهلل 
 وأقام باملدينة، فما حرم عليه يشء اكن هل حالا 
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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، 

 ه.1426العارشة القاهرة، الطبعة: 
 ه.1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني ، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -صَّل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
 ه.1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 ه.1423م، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسل
 (3132) الرقم املوحد:
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نَا »قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عمرو بن العاص  احلديث: يَامي فَْصُل َما بنَْيَ صي
َحري  ، أْكلَُة السَّ تَابي يَامي أْهلي الكي  «.وصي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

املمزي بني صيامنا وصيام ايلهود وانلصارى، وهو الطعام اذلي يف هذا احلديث عن الفارق  -عليه الصالة والسالم-خيَب انليب 
يأكله املسلمون وقت  السحور، ألنَّ أهل الكتاب ال يتسحرون، واملسلمون يستحب هلم السحور؛ خمالفة ألهل الكتاب 

تصف الليل وال وحتقيقاً للسنة وفيه بركة وخري كما ثبت يف السنة، وأهل الكتاب يصومون من نصف الليل، فيأكلون قبل من
 يأكلون يف السحر، واتلميزي بني املسلمني والكفار أمر مطلوب يف الرشع.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < سنن الصياماتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-عمرو بن العاص  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 الصاحلني.رياض  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 فصل : فاصل وفارق. •
 أهل الكتاب : ايلهود وانلصارى. •
حور. •  أكلة السحر : السحور، وأكلة بفتح اهلمزة، عبارة عن املرة الواحدة من األكل كغدوة، واملراد هنا الطعام اذلي يؤلك وقت السُّ

 فوائد احلديث:
 تفضل به وبغريه من الرخص رأفة ورمحة بها.السحور من خصائص األمة اإلسالمية، واهلل  .1
 خمالفة أهل الكتاب مقصد من مقاصد الرشع، وهدف من أهداف ابلعثة انلبوية تميزياً هلذه األمة اإلسالمية. .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة:  - 
 م.2007 -ه1428بريوت، الطبعة األوىل،  -الصاحلني، للنووي، حتقيق: ماهر الفحل، دار ابن كثري رياض  -
 صحيح مسلم، ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. -
 .ه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش،  -
 م.2009 -ه 1430كنوز رياض الصاحلني، نرش: دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل،  -
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، ط -
 .1392بريوت، الطبعة اثلانية،  -املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، دار إحياء الرتاث العريب  -

 (6105) الرقم املوحد:

 فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر
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لَت ُصُفوفَنا كصُفوف املالئيكة، »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن حذيفة  احلديث: لْنَا ىلع انلاس بيثاَلث: ُجعي ُفضِّ
خرى

ُ
ْصلَة أ د املاء. وَذكر خي  «.وُجعلت نلَا األرض لُكُّها مسجدا، وُجعلت تُْرَبتَُها نلا َطُهورا، إذا لم جَني

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 : -عليه الصالة والسالم-وتفضيلها ىلع بايق األمم ببعض املمزيات، وقوهل هذا احلديث بليان رشف هذه األمة 
صال، وليس فيه احْنيصار خصوصيات  لَنا ىلع مجيع األمم السابقة بثالث خي لْنَا ىلع انلاس بيثاَلث" أي: أن اهلل تعاىل فَضَّ "فُضِّ

ته شيئاً فشيئاً، فُيْخَبي عن لك ما نََزل عليه عند هذه األمة يف اثلالث؛ ألنه عليه الصالة والسالم اكن تزنل عليه خصائص  مَّ
ُ
أ

 إنزاهل مما يناسبه.
ون الُمقدم،  لَت ُصُفوفَنا كصُفوف املالئيكة" ويه: أن وقُوَفَنا يف الصالة، كما تَقيف املالئكة عند ربِّها، وهو أنهم يُتيمُّ ثم "ُجعي

فَّ كما ورد اتل ون الصَّ رصيح بذلك يف سنن أيب داود وغريها )أال تصفون كما تَُصف املالئكة اذلي يَلييه من الصفوف ثم يَُرصُّ
.)  عنَد ربِّها؟( فقلنا: يا رسول اهلل، وكيف تَُصفُّ املالئكة عند ربِّها؟ قاَل: )يتمون الصفوف األوىل، ويرتاصون يف الَصفِّ

ُفون يف الصالة كيف ما اتَفق.  وهذا خبالف األمم السابقة، فإنهم اكنوا يَقي
ُجعلت نلَا األرض لُكُّها مسجداً، وُجعلت تُْرَبتَُها نلا َطُهوراً أي: أنَّ اهلل تعاىل جعل األرض لكها مواضع صاحلة للصالة، "و

فيصيلِّ يف أي ماكن تُدركه الصالة فيه، فال خيتص به موضٌع دون غريه ُتفيفاً عليهم وتيسرياً هلم، خبالف األمم السابقة، 
الكنائس وابلييَع؛ وذلا جاء يف بعض روايات هذا احلديث عند أمحد: )واكن َمْن قبيل إنَّما يُصلون يف فإنهم ال يصلون إال يف 

َْرابه(.  كنائسهم(  ويف رواية أخرى: )ولم يَكن أَحٌد من األنبياء يصيلِّ حىت يبلغ حمي
ارع عن الصالة فيه، اكحلمام واملقَبة   وأعطان األبل واملواضع انلجسة.  لكن ُخصَّ من عموم هذا احلديث ما َنََه الشَّ

 "وُجعلت تُْرَبتَُها نلا َطُهورا" يعين أن االنتقال إىل اتليمم مرشوط بعدم وجود املاء، وقد َدلَّ ىلع ذلك أيضا القرآن، قال تعاىل:
 ماهل. )فلم جتدوا ماءا فتيمموا صعيداً طيباً( وهذا حمل إمجاع من العلماء، ويلحق بفاقد املاء، من ترَضر باستع

خرى" ما تقدم َخْصلَتان؛ ألن ما ُذكير عن األرض من َكونها مسجًدا وطهوًرا َخْصلَة واحدة وأما اثلاثلة 
ُ
ْصلَة أ "وَذكر خي

وتييُت هؤالء اآليات آخر سورة 
ُ
ْكُرها يف رواية النسايئ من طريق أيب مالك الراوي ُهنا يف مسلم قال: )وأ َفَمْحُذوفة ُهنا، وجاء ذي

ي(.ابلقرة من  ، وال ُيْعَطى منه أَحٌد َبْعدي  َكزْن حتت الَعْرش لم ُيْعَط منه أَحٌد َقبيْلي
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < اتليمماتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  راوي احلديث:

 رواه مسلم. اتلخريج:
 مسلم.صحيح  مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 تُْرَبتَُها : تُراب األرض. •
ر لغريه. • هور بذاته، املطهِّ  َطُهورا : هو الطَّ

 فوائد احلديث:
يل نَبييِّنا  .1  ىلع سائر األنبياء، وخصائُصه كثرية، صنِّفت فيها الكتب، ولعلَّ أوسعها "اخلصائص الكَبى" للسيويط. -صَّل اهلل عليه وسلم-َتْفضي
َممي السابقة.فيه أن هذه  .2

ُ
َمم، حيث إن اهلل تعاىل َخصها خبصائص لم تكن يف األ

ُ
ة َخري األ مَّ

ُ
 األ

َفاف املالئكة عند قيامهم لطاعة ربهم. .3  فيه اْصطي

فضلنا ىلع انلاس بثالث: جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة، وجعلت نلا األرض لكها مسجدا، وجعلت 
 تربتها نلا طهورا، إذا لم جند املاء
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 االقتداء بأفعال املالئكة يف صالتهم وتعبُّداتهم. .4
ته مسجًدا، فمن أدر -صَّل اهلل عليه وسلم-فيه أنَّ األرض لكَّها ُجعيلت للنيب  .5 كته الصالة يف أي موضع صَّل فيه، غري املواضع املنيه عن وألمَّ

 الصالة فيها.
ته، فجَعل هل صعيَد األرض طهوًرا؛ فقال: "وجعلت تُربتها نلا ط .6 ْمَر أمَّ

َ
، َوأ  هوًرا؛ إذا لم جند املاء".فيه أنَّ اهلل تعاىل يرسَّ أْمَر هذا انليبِّ الكريمي

م منها.أنَّ األصل يف األرض الطهارة؛ فتجوُز الص .7  الة فيها، واتليمُّ
 أنه ال يصح اتليمم مع وجود املاء. .8
م رافٌع للحدث اكملاء؛ الشرتاكهما يف الطهورية. .9  فيه ديلل ىلع أنَّ اتليمُّ

 املصادر واملراجع:
 .بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  

مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت،  -زاد املعاد يف هدي خري العباد، تأيلف: حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت 
 م.1994 ـه/1415الطبعة: السابعة والعرشون ، 

 ه.1413عصام ادلين الصبابطي، انلارش: دار احلديث، الطبعة: األوىل، نيل األوطار رشح منتىق األخبار، تأيلف: حممد بن يلع الشواكين، حتقيق: 
 ه.1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 

 1404 -ة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، الطبعة: اثلاثلة مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: عبيد اهلل بن حممد املباركفوري، انلارش: إدار
 ه.  

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي   - ـه 1423َسة، توضيح األحاكم مي
 م. 2003

يلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأ
م إرساء بنت عرفة.

ُ
 وأ

 ه.1431 ـه 1427منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي الطبعة: األوىل ، 
 (10026) الرقم املوحد:
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َدةً اكنت سوداء لييَحٍّ من  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث: العرب، فأعتقوها، فاكنت معهم، قالت: فخرجت أن َويلي
َفتُْه،  -أو وقع منها-صبية هلم عليها ويَشاٌح أمحر من ُسيُوٍر، قالت: فوضعته  فمرت به ُحَديَّاةٌ وهو ُملىًْق، فحسبته حلما َفَخطي

ُقوا ُيَفتُِّشوَن حىت فتشوا قبله ا، قالت: واهلل إين لقائمة معهم، قالت: فاتلمسوه، فلم جيدوه، قالت: فاتهموين به، قالت: َفَطفي
إذ مرت احلدياة فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت هذا اذلي اتهمتموين به، زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذا هو، 

ْفٌش -فاكن هلا خباء يف املسجد »، قالت اعئشة: «فأسلمت -صَّل اهلل عليه وسلم-فجاءت إىل رسول اهلل »قالت:  -أو حي
 نت تأتيين فتحدث عندي، قالت: فال جتلس عندي جملسا، إال قالت:قالت: فاك« 

 ويوم الْويَشاحي من أاعجيب ربنا ... أال إنه من بدلة الكفر أجناين
 قالت اعئشة: فقلت هلا ما شأنك، ال تقعدين ميع مقعدا إال قلت هذا؟ قالت: فحدثتين بهذا احلديث.

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

يبني احلديث الرشيف سبب إسالم إحدى اجلواري وأنها اتهمت من قبل اليح برسقتها لوشاح صغري هلم مع أن اذلي اتلقطه 
يف وقت تفتيشها أن  -تعاىل-احلدأة بسبب لونه األمحر، ويه تلتقط ما لونه أمحر، وقاموا بتجريدها يلفتشوها، ثم قدر اهلل 

وأسلمت وجعلت سكنها يف  -عليه الصالة والسالم-عرفوا براءتها حينئٍذ، ثم إنها ذهبت للنيب احلدأة ألقت الوشاح بينهم ف
وتنشد هذا ابليت  -ريض اهلل عنها-املسجد وهو بيت صغري تأوي إيله، واكنت دائماً ما تذكر هذه احلادثة ألم املؤمنني اعئشة 

 مصداقاً للحادثة: 
 إنه من بدلة الكفر أجناين. ويوم الْويَشاحي من أاعجيب ربنا ... أال

 أنقذين من بالد الكفر بعد هذه احلادثة. -سبحانه-، وهو -تعاىل-أي أن ما حصل يف يوم الوشاح من العجائب اليت قدرها اهلل 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجداتلصنيف: 
 نرصة املظلوم. -أحاكم النساء موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ويلدة : األمة الصبية إىل أن تبلغ، مجعها: والئد. •
 لؤلؤ وجوهر منظومان خيالف بينهما، معطوف أحدهما ىلع اآلخر، تشده املرأة بني اعتقها وجنبها.وشاح : خيطان من  •
 حديّاُة : تصغري: حدأة، اسم لطائر. •
باء : اخليمة تكون من وبر أو صوف، وقد تكون من شعر، مجعها أخبية، مثل كساء وأكسية، وتكون ىلع عمودين أو ثالثة، وما فوق  • خي

 ذلك فهو بيت.
 : ابليت الصغري.حفش  •
 أاعجيب : واحدها أعجوبة، األمر املستغرب. •

 فوائد احلديث:
فأسلمت، فاكن هلا خباء يف املسجد انلبوي،  -صَّل اهلل عليه وسلم-هذه الويلدة السوداء اكنت ليح من العرب، فأعتقوها، فجاءت إىل انليب  .1

 ا.فاكنت تأيت إىل اعئشة فتتحدث عندها، فيه صحابية وإلم نعرف اسمه
فة مالزمني صفة يف مسجده  .2 صَّل -جواز اإلقامة، واملنام يف املسجد حىت من النساء، السيما ملن لم يكن هل مأوى يقيم فيه، كما اكن أهل الصُّ

 .-اهلل عليه وسلم

 فاكنت تأتيين فتحدث عندي، قالت: فال جتلس عندي جملسا، إال قالت:
 ويوم الوشاح من أاعجيب ربنا ... أال إنه من بدلة الكفر أجناين
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هم العامة إىل العبادة جواز رضب اخلباء واخليمة يف املسجد، للمقيم فيه واملعتكف، إذا لم يضيق ىلع املصلني، فإن ضيَّق أزيل؛ ألنَّ حاجت .3
 مقدمة ىلع حاجته اخلاصة.

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل  

 ه.1423البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن 
 ه، دار ابن اجلوزي .1427، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

الطبعة األوىل  -ويمفتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بي
 ه.1427

 (10895) الرقم املوحد:
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قال: تصدق يلع أيب ببعض ماهل، فقالت أيم َعْمَرة بنت َرَواَحة: ال  -ريض اهلل عنهما-عن انلعمان بن بشري احلديث:
د ىلع  -صَّل اهلل عليه وسلم-فانطلق أيب إىل رسول اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-أرىض حىت تشهد رسول اهلل  ليُْشهي
اتقوا اهلل واعدلوا يف »ذا بودلك لكهم؟ قال: ال، قال: : أفعلت ه-صَّل اهلل عليه وسلم-صدقيت فقال هل رسول اهلل 

 «. أوالدكم، فرجع أيب، فرد تلك الصدقة
 «. فال تُْشهدين إًذا؛ فإين ال أشهد ىلع َجْورٍ »ويف لفظ: 
 «.فأشهد ىلع هذا غريي»ويف لفظ: 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

مه أن توثقها بشهادة انليب ذكر انلعمان بن بشري األنصاري: أن أباه خصه 
ُ
صَّل اهلل عليه -بصدقة من بعض ماهل فأرادت أ

 عليها. -صَّل اهلل عليه وسلم-إذ طلبت من أبيه أن يُشهد انليب  -وسلم
: أتصدقت مثل هذه -صَّل اهلل عليه وسلم-يلتحمل الشهادة، قال هل انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-فلما أىت به أبوه إىل انليب 

  ودلك لكهم؟ قال: ال.الصدقة ىلع
وُتصيص بعض األوالد دون بعض، أو تفضيل بعضهم ىلع بعض عمل مناف للتقوى وأنه من اجلور والظلم، ملا فيه من 

ل عليهم ألبيهم وابتعادهم عنه، ويسبب عداوتهم وبغضهم إلخوانهم املفضلني.  املفاسد، إذ يسبب قطيعة املفضَّ
هل: "اتقوا اهلل واعدلوا بني أوالدكم وال تشهدين ىلع جور وظلم"  -صَّل اهلل عليه وسلم-ملا اكنت هذه بعض مفاسده قال انليب 

ره عن هذا الفعل بقوهل: أشهد ىلع هذا غريي.  ووخبه ونفَّ
 .-تعاىل-إال أن أرجع تلك الصدقة كعادتهم يف الوقوف عند حدود اهلل  -رىض اَّلَل عنه-فما اكن من بشري 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحاكم املولود < انلفقة ىلع األوالداتلصنيف: 

 حتريم املفاضلة بني األوالد يف العطية. -الَب والصلة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-انلعمان بن بشري راوي احلديث:
 ظ عديدة.متفق عليه، وهل ألفا اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

د رسول اهلل  •  : حىت ُتَبه أنك أعطيته ذلك، وغرضها بذلك تثبيت العطية. -صَّل اهلل عليه وسلم-حىت تُْشهي
 تلك الصدقة : اليت أعطاها للنعمان. •

 فوائد احلديث:
اتلخصيص، والعدل أن يكون لذلكر مثل حظ األنثيني، وهذا يف اهلبة وليس يف انلفقة؛ ألن وجوب العدل بني األوالد، وحتريم اتلفضيل أو  .1

 انلفقة تقدر باحلاجة.
 أن  تفضيل بعض األوالد ىلع بعض من اجلور والظلم وال جتوز فيه الشهادة حتمال وأداء. .2
 وجوب رد الزائد أو إعطاء اآلخرين، حىت يتساووا. .3
 الرشع تبطل، وال تنفذ، وال يعتَب عقدها الصوري؛ ألنه ىلع خالف املقتىض الرشيع. أن األحاكم اليت تقع ىلع خالف .4
 :"أفعلت هذا بودلك لكهم"؟-صَّل اهلل عليه وسلم-استفصال احلاكم واملفيت عما حيتمل االستفصال لقوهل  .5
 أن اإلشهاد يف عطية األب البنه الصغري يغين عن القبض. .6
نوع حيتاجون إيله من انلفقة يف الصحة واملرض وحنو  -ديث واآلثار تدل ىلع وجوب العدل... ثم هنا نواعن: أقال شيخ اإلسالم "ابن تيمية": واحل .7

ونوع تشرتك حاجتهم إيله، من عطية، أو نفقة،  -ذلك، فالعدل فيه أن يعطى لك واحد ما حيتاج إيله، وال فرق بني حمتاج قليل أو كثري. ب
فاضل فيه، وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهم حباجة غري معتادة، مثل أن يقىض عن أو تزويج، فهذا ال ريب يف حتريم اتل

 فال تُْشهدين إًذا؛ فإين ال أشهد ىلع جور
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أحدهم دينا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطى عنه املهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، وحنو ذلك، فيف وجوب إعطاء اآلخر مثل ذلك نظر" 
 ا.ه، من االختيارات.

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  - 
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل،  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب  -
 ه.1392الطبعة اثلانية،  -مطبعة السعادة-دة األحاكم، للشيخ إسماعيل األنصاري اإلملام برشح عم -
 ه.1426الشارقة، الطبعة العارشة،  -مكتبة الصحابة-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق  -

 (6035) الرقم املوحد:
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 -صَّل اهلل عليه وسلم-أن ُمَعاذَ ْبَن َجبَل: اكن يَُصيلِّ مع رسول اهلل » -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  احلديث:
 ...«.العيشاء اآلخرة، ثم يرجع إىل قومه، فيَُصيلِّ بهم تلك الصالة 

يُمَعاٍذ:  -صَّل اهلل عليه وسلم-ويف رواية: أن انليب  يَسبِّحي اسم ربك األىلع، والشمس وَُضَحاَها، والليل »قال ل فلوال َصلَّيَْت ب
 «.وذو احلاجةإذا يغىش، فإنه يَُصيلِّ وراءك الكبري والضعيف 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

شديد الرغبة يف اخلري،  -ريض اهلل عنه-اكنت منازل بين َسليمة، مجاعة ُمَعاذ بْن َجبَل األنصاري يف طرف املدينة، واكن ُمَعاذ 
بعد أن يؤدي الفريضة خلف  ، ملحبته هل ورغبته يف اتلعلم، ثم-صَّل اهلل عليه وسلم-فاكن حيرص ىلع شهود الصالة مع انليب 

، خَيرج إىل قومه فيصيل بهم تلك الصالة، فتكون نافلة حبقه، فريضة حبق قومه، واكن ذلك بعلم -صَّل اهلل عليه وسلم-انليب 
، فيقره عليه، لكنه أطال القراءة مرة، والرشع اإلساليم يتصف بالسماحة واليرس وعدم -صَّل اهلل عليه وسلم-انليب 

 التشديد واتلعسري من مساوئهما اتلنفري.التشديد؛ ألن 
أن ُمعاذاً يطيل القراءة أرشده إىل اتلخفيف مادام إماماً، ورضب هل مثال بقراءة متوسط  -صَّل اهلل عليه وسلم-وملا بلغ انليب 

املسنون، والضعفاء، وأصحاب الُمَفّصل "سبح اسم ربك األىلع"، "والشمس وضحاها"، "والليل إذا يغىش"؛ ألنه يأتم به الكبار 
احلاجات ممن يشق عليهم اتلطويل، فيحسن الرفق بهم ومرااعتهم باتلخفيف، أما إذا اكن املسلم يصيل وحده، فله أن يطول 

 ما شاء.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموماتلصنيف: 
 الشمائل. -املناقب  -اآلداب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

شاء اآلخرة : الوصف باآلخرة خرج ىلع اعتبار أنها إحدى صاليت املساء وهما  •  املغرب والعشاء.عي
 فلوال : أداة حض، بمعىن هال. •
 صلّيت : قرأت يف صالتك، وأطلق الصالة ىلع القراءة؛ ألن القراءة جزء من الصالة. •
 ب)سبح اسم ربك األىلع ( : بسورة األىلع. •
 وراءك : خلفك مؤتما بك. •
 الكبري : املسن اذلي يشق عليه طول القيام. •
 هزال أو مرض.الضعيف : ضعيف القوة لصغر أو  •
 ذو احلاجة : ذو الُشُغل املحتاج إىل اتلخفيف. •

 فوائد احلديث:
 أن املتوسط يف القراءة يف الصالة هذه السور املذكورة يف احلديث، وأمثاهلا. .1
 أنه يستحب لإلمام مرااعة الضعفاء، بتخفيف الصالة يف حال ائتمامهم به. .2
 دة اليت حتبب إيلهم والتهم وعماهلم.أن سياسة انلاس بالرفق واللني، يه السياسة الرشي .3
 ألصحابه. -صَّل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انليب  .4
 بأمته، السيما الضعفاء منهم، وأصحاب احلاجات. -صَّل اهلل عليه وسلم-رأفته  .5
 جواز إمامة املتنفل باملفرتض، وأنه ليس من املخالفة املنيه عنها. .6

فلوال َصلَّْيَت بَِسبيِح اسم ربك األىلع، والشمس َوضَحاَها، والليل إذا يغىش؟ فإنه يَصيلي وراءك الكبري 
 والضعيف وذو احلاجة
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 جواز إمامة املفرتض باملتنفل بطريق األوىل. .7
 جواز إاعدة الصالة املكتوبة، السيما إذا اكن هناك مصلحة، بأن يكون قارئاً فيؤم غري قارىء، أو يدخل املسجد بعد أن صَّل منفرداً فيجد .8

 مجاعة، وتكون صالته اثلانية نفال.
 ُطمأنينة.، حيث يقرن احلكم بعلته؛ يلعرف وجه احلكمة فيه ولزيداد املؤمن -صَّل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انليب  .9
 مع االنتظار يأخذ شيئاً من الوقت. -صَّل اهلل عليه وسلم-مرشوعية انتظار اإلمام الراتب ولو تأخر عن أول الوقت؛ ألن مدة صالته مع انليب  .10
 مرشوعية اتلخفيف يف صالة العشاء؛ ألنها السبب يف األمر باتلخفيف. .11

 املصادر واملراجع:
، مكتبة الصحابة، 10األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة  

 ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 
 ه.1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، البن عثيمني، ط

ام صَّل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم خري األن
 ه. 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

 ه.1422ة بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة، )مصورة عن السلطاني1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 ه.1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

 تأسيس األحاكم للنجيم، نسخة مصورة يب دي اف لم أجد عليها بيانات الطبع.
 مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش. -فتاوى اللجنة ادلائمة، اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 (5392) الرقم املوحد:
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يت »: -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس  احلديث: مَّ
ُ
اعونَفنَاُء أ ْعن والطَّ «. بالطَّ

اعون؟ قال:  ْعُن قد َعَرفْناه، فما الطَّ ، ويف لكٍّ ُشَهداء»فقيل: يا رسول اهلل، هذا الطَّ نِّ ن اجلي  «.وَْخُز أعدائيكم مي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أن موت أكرث هذه األمة بشيئني: األول: القتل بالسالح فيما يكون بينهم وبني الكفار  -صَّل اهلل عليه وسلم-يذكر انليب 
 من احلروب، وفيما يكون بني بعضهم بعًضا من الفنت اليت حتدث بني املسلمني. 

الكفرة، وال منافاة بني ذلك وبني وجود أثر واثلاين: بالطاعون، وهو موت ذريع فاٍش، سببه طعن أعداء املسلمني من اجلن 
مالزم للطاعون من جراثيم وحنوها، فتكون عالمة مصاحبة يعرف به الطاعون اذلي سببه وخز اجلن، ومن يموت بأحد 

ن هذين انلوعني: القتل والطاعون، فهو شهيد. وقيل: إن املقصود ادلاعء بذلك، أي: أن انليب صَّل اهلل عليه وسلم داع ألمته بأ
 يموتوا بأحد هذين انلوعني حىت ينالوا الشهادة، والصواب األول، واهلل أعلم.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعيةاتلصنيف: 

 الفنت. -اإليمان بالغيب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-شعري أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األ راوي احلديث:
 رواه أمحد. اتلخريج:

 مسند أمحد. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 فناء : موت. •
 الطعن : القتل. •
 الطاعون : املوت اذلريع الفايش بوباء يكون من اجلن. •
 وَْخز : الطعن بالرمح وحنوه وال يكون نافذا. •

 فوائد احلديث:
 والطاعون.أكرث موت هذه األمة بالقتل  .1
 الطاعون سببه طعن أعدائنا من كفرة اجلن. .2
 أن املوت بالقتل والطاعون شهادة، وفيه تبشري األمة بكرثة الشهداء فيهم. .3

 املصادر واملراجع:
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط - 
د - د إسحاق حممَّ إبراهيم، اتلنوير رشح اجلامع الصغري، ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين، الكحالين األمري الصنعاين، املحقق: د. حممَّ

 م. 2011 - ـه 1432انلارش: مكتبة دار السالم، الرياض، الطبعة: األوىل، 
بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكَبى األمريية،  إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، ألمحد بن حممد-

 ه. 1323مرص، الطبعة: السابعة، 
ادلار  -ية خمتار الصحاح، لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نرش: املكتبة العرص-

 .م1999/  ـه1420 اخلامسة،: لطبعة صيدا، –وذجية، بريوت انلم
اهري ، فيض القدير رشح اجلامع الصغري، زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي الق-

 1356مرص، الطبعة: األوىل،  -انلارش: املكتبة اتلجارية الكَبى 
 ـه 1405: اثلانية الطبعة، بريوت –ليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم إرواء الغ-
 م.1985 -
ويي، انلارش: دار «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النسايئ املسىم -

َّ دار  -املعراج ادلويلة للنرش ، املؤلف: حممد بن يلع بن آدم اإلثيويب الَول
 .1424 -1416آل بروم للنرش واتلوزيع، الطبعة األوىل، 

 (10568) الرقم املوحد:

 فناء أميت بالطعن والطاعون
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أن فالنًا باَع مخًرا. فقال: قاتَل  -ريض اهلل عنه-قال: بلَغ عمَر  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباٍس  احلديث:
حوُم، فَجَملُوها،  -صَّل اهلل عليه وسلم-اهلل فالنًا! ألم يعلم أن رسوَل اهلل  مت عليهم الشُّ قال: "قاتَل اهلل ايلهوَد، ُحرِّ

 فباُعوها".
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 : أن رجال أراد اتلحيُّل ىلع االنتفاع باخلمر من غري رشبها فباعها.-ريض اهلل عنه-بلغ عمر بن اخلطاب 
ىلع ايلهود  -صَّل اهلل عليه وسلم-داع عليه داعء كداعء انليب  -ريض اهلل عنه-وهذه حيلة مكشوفة حمرمة، وذلا فإن عمر 

: "قاتل -صَّل اهلل عليه وسلم-، ألم يعلم أن اتلحيُّل حرام؟ ألنه خمادعة اَّلَل ورسوهل، فقد قال انليب املتحيلني فقال: قاتله اهلل
وا الشحم عن صفته، فأذابوه، ثم باعوه، فأكلوا  اهلل ايلهود، ملا حرم اهلل عليهم الشحوم، عمدوا إىل االنتفاع بها باحليلة، إذ َغريَّ

 م نأكل الشحم املحرم علينا" وهم خيادعون اهلل وهو خادعهم.: "ل-حتيُّاًل وخدااًع -ثمنه وقالوا 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < أحاكم األطعمة واألرشبةاتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < األرشبة املحرمة

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 فجملوها : أذابوها. •
 قاتل اهلل ايلهود : لعنهم اهلل. •

 فوائد احلديث:
 حتريم املعاملة باخلمر، ببيع، أو رشاء، أو عمل، أو إاعنة بأي نوع اكن. .1
 اذلي هو وسيلة إيله.ملا حرم اخلمر، حرم ثمنه  -تعاىل-حتريم احليل، فإن اهلل  .2
 من باع اخلمر فقد شابه ايلهود اذلين حرمت عليم الشحوم، فأذابوها وباعوها، وأكلوا ثمنها، حيلًة وخمادعة. .3
 أن لك حمرم فثمنه حرام؛ ألنه ال يباح اتلوصل إيله بأي طريق، فالوسائل هلا أحاكم املقاصد، وهذه قاعدة نافعة. .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، طصحيح  

 ه.1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم

 ه.1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
 ه.1381اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط دار الفكر بدمشق  الطبعة األوىل

 ه.1414، دار علماء السلف، 2طتأسيس األحاكم للنجيم، 
، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

 ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 
 (2976) الرقم املوحد:

ُحوُم، فََجَملُوَها َفَباُعوَها َمْت َعلَْيِهْم الشُّ  قَاتََل اهلل ايْلَُهوَد، ُحري
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َم رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس  احلديث: وأصحابه َصبييَحَة  -صَّل اهلل عليه وسلم-قَدي
؟ قال: احليلُّ لُكُّهُ  يُّ احليلِّ

َ
 «.َرابيَعٍة، فأمرهم أن جيعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول اهلل، أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

حجة الوداع، صبيحة ايلوم وأصحابه قدموا مكة يف  -صَّل اهلل عليه وسلم-: أن انليب -ريض اهلل عنهما-خيَب ابن عباس 
 الرابع من ذي احلجة، واكن بعضهم حمرماً باحلج، ومنهم القارنون بني احلج والعمرة.

فأمر من لم يَُسقي الَْهْدَي من هاتني الطائفتني، بأن حيلوا من حجهم، وجيعلوا إحرامهم عمرة، فكَُب عليهم ذلك، ورأوا أنه 
، ما اتلحلل عظيم أن يتحللوا اتلحلل الاكمل، اذلي يب يح اجلماع، ثم حيرمون باحلج، وذلا سألوه فقالوا: يا رسول اهلل: أي احليلُّ

َم عليكم قبل اإلحرام فامتثلوا  -صَّل اهلل عليه وسلم-اذلي نفعله؟ فقال   .-ريض اهلل عنهم-احليلُّ لكُّه، فيباح لكم ما ُحرِّ
___________________________ 

 فقه العبادات < احلج والعمرة < أنواع النسكالفقه وأصوهل < اتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومسائل احلج والعمرة

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 صبيحة الليلة الرابعة من شهر ذي احلجة.َصبييَحَة َرابيَعة : أي  •
لِّنَي باحلج : ُملَبِّنَي باحلج، واملراد: بعضهم ال لكهم؛ ألن منهم من اكن قارنًا ومنهم من اكن متمتًعا. •  ُمهي
 فأمرهم أن جيعلوها عمرة : أي أمر بعض الصحابة ممن لم يكن معهم هدي أن جيعلوا حجهم عمرة تمتع. •
 لِّ نلا، بمعىن ما نوع اتلحلل من اإلحرام؟أيُّ احليلِّ : أيُّ احلي  •
لُُّكم احليلُّ لُكه. •  احليلُّ لُكُُّه : برفع احلل ىلع أنه خَب ملبتدأ حمذوف واتلقدير: حي

 فوائد احلديث:
 مرشوعية فَْسخي نية احلج إىل عمرة؛ يلصري متمتًعا. .1
 أنَّ هذا الَفْسَخ يتحلل به من العمرة حتلاًل اكماًل. .2
 أن اتلحلل املأمور به جزيئ وليس بكيل؛ ألنهم يستبعدون إباحة اجلماع قبل اذلهاب إىل مىن. -ريض اهلل عنهم-فهم الصحابة  .3
 مرشوعية السؤال عن اليشء املجمل؛ يلتأىت امتثاهل. .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1408ة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلانية، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقاف 

ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش
 ه.1426

 ة ال يوجد بها بيانات نرش.تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم، نسخة إلكرتوني
 ه.1426تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 .ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة األوىل، 
 بريوت. -صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 (4537) الرقم املوحد:

وأصحابه َصبِيَحَة َرابَِعٍة، فأمرهم أن َيعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول  -صىل اهلل عليه وسلم-قَِدَم رسول اهلل 
؟ قال: احلِلُّ لُكُّهُ  يُّ احلِلي

َ
 اهلل، أ
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منا مع رسولي اهلل  -ريض اهلل عنه-عن جابرٍ  احلديث: ، فأمَرنا -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: قدي ، وحنُن نقوُل: بليك باحلجِّ
 ُعمرًة.فجعلناها  -صَّل اهلل عليه وسلم-رسوُل اهلل 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف حجة الوداع والكثري منهم يقولون: "بَلَّيَْك  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنهم قدموا مع رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-خيَب جابر 
ا"، أي أنهم أفردوا احلج،   حجًّ

فعلوا من لم يسق الَهْدَي منهم أن يفسخ حجه إىل ُعمرة؛ يلصريوا متمتعني بها إىل احلج، ف -صَّل اهلل عليه وسلم-فأمر انليب 
 .-ريض اهلل عنهم-ذلك 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم اإلحراماتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أي وصلنا إىل مكة اعم حجة الوداع.قدمنا إىل مكة :  •
 بَلَّيَْك : اتللبية: اإلجابة ، أي: أليب أمرك بالفعل ونهيك بالرتك سمعاً وطاعة جلاللك وامتثااًل ألمرك. •
 احلج : قصد موضع خمصوص )وهو ابليت احلرام وعرفة( يف وقت خمصوص )وهو أشهر احلج( للقيام بأعمال خمصوصة برشائط خمصوصة. •
 مرة : صرينا احلج عمرة.جعلناها عُ  •
 العمرة : عرفها مجهور الفقهاء ؛ بأنها الطواف بابليت والسيع بني الصفا واملروة بإحرام. •

 فوائد احلديث:
 مرشوعية تسمية النُُّسك يف حج أو عمرة يف اتللبية. .1
مفرًدا أو قارنًا يقلب نيته إىل اتلمتع ويعتمر ثم حيرم يوم مرشوعية فسخ احلج إىل العمرة يلصري متمتعا إال من ساق الَهْدَي، فإذا أحرم للحج  .2

 الرتوية باحلج.
 املصادر واملراجع:

 ه.1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني 
بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة،  تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل

 ه. 1426
 تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.

 ه.1426لح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صا
  ـه  1435اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتقيق: سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الطبعة األوىل، 

  ـه 1412ارك، الطبعة اثلانية، خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن عبد العزيز آل مب
  ـه 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، تأيلف: إسماعيل األنصاري، مطابع دار الفكر، الطبعة األوىل: 

 ه1422صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 بريوت. -انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق صحيح مسلم ، 

 (4529) الرقم املوحد:

. فأمرنا رسول اهلل وَنن  -صىل اهلل عليه وسلم-قَِدْمَنا مع رسول اهلل  َجي صىل اهلل عليه -نقول: بَلَّْيَك باحلْ
 فََجَعلَْناَها ُعمرةً  -وسلم
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تي انلاُر، ف -ريض اهلل عنه-عن سعيد بن احلارث: أنه سأل جابرا  احلديث: قال: ال، قد كنا زمن عن الوضوء مما َمسَّ
نَا،  -صَّل اهلل عليه وسلم  -انليب  ُكفَّ

َ
يُل إال أ ال جند مثل ذلك الطعام إال قليال، فإذا حنن وجدناه، لم يكن نلا َمنَادي

قَْداَمنَا، ثم نصيل وال نتوضأ.
َ
َدنَا، وأ  وَسَواعي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

عبد اهلل ريض اهلل عنه عن الوضوء مما مسته انلار بطبخ أو شوي وحنو ذلك هل جيب أم ال؟ سأل سعيُد بن احلارث جابَر بن 
فقال جابر: ال جيب الوضوء منه ثم بني ديلله يف ذلك، فقال: قد كنا يف زمان انليب صَّل اهلل عليه وسلم ال جند مثل ذلك 

الطعام؛ ولكن كنا نمسح أصابعنا بعد لعقها بأكفنا الطعام إال قليال، فإذا وجدناه لم يكن نلا مناديل نمسح بها َدَسم 
 وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصيل وال نتوضأ.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < سنن وآداب الوضوءاتلصنيف: 

 فضائل الصحابة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

تي انلار : أي: ُخزب عليه أو ُطبخ أو ُشوي أو قُيل وغري ذلك. •  َمسَّ
نَا : مجع كف، ويه راحة ايلد مع األصابع. • ُكفَّ

َ
 أ
 اإلنسان ما بني املرفق والكف.وسواعدنا : مجع ساعد، وهو من  •

 فوائد احلديث:
 ما جاء من األمر بالوضوء بعد أكل ما مسته انلار حممول ىلع االستحباب بداللة هذا احلديث. .1
 قلة الطعام يف أول عهد انلبوة، وصَب أصحاب انليب صَّل اهلل عليه وسلم ىلع ضيق العيش. .2
 ن أهم من الطعام والرشاب.أصحاب رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم يعتَبون ادلي .3
 استعمال املناديل جائز عند توفره. .4

 املصادر واملراجع:
 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. 

 م.1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
 لصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.بهجة انلاظرين رشح رياض ا

 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، 
 (4960) الرقم املوحد:

َعاَم إاِلَّ قَلِياًل، فإذا َنن وََجْدنَاهُ، لم يَُكْن نلا ال جَنُِد  -صىل اهلل عليه وسلم-قَْد ُكنَّا َزَمَن انلَّيِبي  ِمْثَل َذلَِك الطَّ
 
ُ
أ ْقَداَمَنا، ُثمَّ نَُصيلي وال َنَتَوضَّ

َ
َنا، وَسوَاِعَدناَ، وأ ُكفَّ

َ
 َمَناِديُل إالَّ أ
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 «.َقْفلٌَة َكَغْزَوٍة » مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ىلع عباده عند أدائهم العبادات فكما أنهم يؤجرون عند السيع إيلها؛ كذلك يؤجرون  -تعاىل-يف هذا احلديث بيان فضل اهلل 
أن العائد من الغزو كمن يغزو، فهما يف األجر سواء، كما  -صَّل اهلل عليه وسلم-الرجوع من أدائها، ذللك أخَب انليب عند 

 يكتب أثر املايش إىل املسجد، ورجوعة إىل أهله.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاداتلصنيف: 
و بن العاص  احلديث:راوي   -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمري

 رواه أبو داود. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 َقْفلٌَة : املراد بالقفلة هنا الرجوع من الغزو بعد فراغه، فهو مثاب ىلع رجوعه هذا أيًضا. •
 َكَغْزَوٍة : أي : تساوي غزوة. •
 احلديث:فوائد 

 املجاهد يف سبيل اهلل يٌثاب وَينال األجر يف اذلهاب واإلياب. .1
 أنَّه أويت جوامع اللكم. -صَّل اهلل عليه وسلم-من خصائص انليب  .2
 بيان فضل اجلهاد واحلث عليه. .3

 املصادر واملراجع:
 سنن أيب داود، دار الكتاب العريب، بريوت. 

 م.1988 ـه، 1408األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة : اثلاثلة، صحيح اجلامع الصغري وزيادته، 
 م. 1994 -ه  1415فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة االوىل 

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي.
 ه.1430د العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، كنوز رياض الصاحلني بإرشاف مح

 ه. 1423تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي، حتقيق: عبد العزيز آل محد، دار العاصمة ، الطبعة: األوىل، 
 ه.1407، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عرش

 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق، دار الكتاب العريب.
 (6387) الرقم املوحد:

 َكَغْزَوةٍ َقْفلٌَة 
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اكن يصيل صالته بالليل، ويه ُمْعرَتيَضٌة بني  -وسلمصَّل اهلل عليه -: أن انليب -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
 «.قويم فأْوتيري يا اعئشة»يديه، فإذا بيق الوتر، أيقظها فأوترت. ويف رواية هل: فإذا بيق الوتر، قال: 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

واعئشة ريض اهلل عنها ُمْعرَتيَضٌة بنََي يََديه، ويف رواية اكن يصيل صالة الليل،  -صَّل اهلل عليه وسلم-معىن احلديث: أن انليب 
َاض اجلَنازة". -صَّل اهلل عليه وسلم-للبخاري ومسلم عنها: "أن انليب  بلة، اكعرتي  اكن يُصيل من الليل وأنا ُمْعرَتيَضٌة بَيَنه َوَبنْي القي

يف صالة الوتر أْيَقظها تلوتر ويف رواية ملسلم: فإذا بيَق فإذا فَرغ انليب صَّل اهلل عليه وسلم من صالة اتلهجد، وقبل أن يرشع  
تر، قال: "قُويمي فأْوتيري يا اعئشة" . ويف رواية أليب داود: "حىت إذا أراد أن يوتر أْيَقظها فأوترت".  الوي

فرغ من صالته ولم أول الليل وال يُوقظها، حىت إذا  -ريض اهلل عنها-يرتك اعئشة  -صَّل اهلل عليه وسلم-واملعىن: أن انليب 
 يبق إال الوتر أيقظها تلدرك وترها وتبادر بالوتر عقب االستيقاظ ئلال يغلب عليها كسل انلوم لو تماهلت عنه فيفوتها.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليلاتلصنيف: 

 العرشة. -املناقب  -الشمائل موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 متفق عليه ولفظ الروايتني ملسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 شماهل.معرتضة بني يديه : نائمة أمامه من جهة يمينه إىل جهة  •
 الوتر : هو: الصالة املخصوصة بعد فريضة العشاء، سميت بذلك ألن عدد ركعاتها وتر ال شفع. •

 فوائد احلديث:
 يستحب أن يُوقظ الرجل أهل بيته لصالة الليل وحَيُضهم ىلع ذلك. .1
 جواز اعرتاض املرأة أمام الرجل يف صالته. .2
 جواز اُتاذ الرجل اجلالس سرتة هل. .3
 الوتر إىل آخر الليل. استحباب تأخري صالة .4
 -ريض اهلل عنها-يستحب ملن َوثيَق باستيقاظه من آخر الليل، إما بنفسه وإما بإيَقاظ غريه هل، أن يؤخر الوتر وإن لم يكن هل تهجد، فإن اعئشة  .5

 اكنت بهذه الصفة.
 املصادر واملراجع:

 ه 1430ز أشبيليا، الطبعة األوىل: كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنو 
 م1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  

 ه 1392املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
 بريوت –، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم

  ـه  1428رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 
 ديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية ، ال يوجد بها بيانات نرش

  ـه    1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 
 ه 1392املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 

 ه1422الطبعة : األوىل -انلارش : دار طوق انلجاة-رصاملحقق : حممد زهري بن نارص انلا-صحيح ابلخاري
 ه. 1427 - 1404الطبعة: من -جزءا 45عدد األجزاء: -الكويت -صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -املوسوعة الفقهية الكويتية

 (3565) الرقم املوحد:

 قُويِم فأْوتِري يا اعئشة
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: لكُّ َعَمل -عز وجل-قال اهلل »: -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
ُكم فال يَْرفُْث وال يَْصَخْب فإن َسابَّ  ُه ابن آَدم هل إال الصيام، فإنه يل وأنا أْجزيي به، والصيام ُجنَّة، فإذا اكن يوم صوم أحدي

، للصائم أَحٌد أو قَاتَلَُه فليَقل: إ ْسكي يحي المي ائيم أطيب عند اهلل من ري ينِّ صائم، واذلي نفس حممد بيده خَلُلُوُف فَمي الصَّ
ح بفطره، وإذا ليَقي ربَّه َفريح بيَصْومه ري

 وهذا لفظ رواية ابلخاري. «. فرحتان َيْفرَُحُهَما: إذا أفطر فَ
ابه، وَشهوته من أجيل»ويف رواية هل:  ْجزيي به، واحلسنة بعرش أمثاهلايرَْتُك َطَعامه، ورَشَ

َ
ويف رواية ملسلم: «. ، الصيام يل وأنا أ

وم فإنه يل وأنا أْجزيي» ْعف، قال اهلل تعاىل: إال الصَّ ئَة ضي مي به؛  لكُّ َعَمل ابن آدم يَُضاَعف، احلََسنة بيَعرش أْمثَاهلا إىل َسبْعي
اء ربِّه، وخَلُلُوف فيه أْطيَب عند اهلل يََدع َشَهوته وَطَعامه من أجيل، للصائم فرحتان: فَرَْحة ع ند فيْطره، وفَرَْحة عند لقي

ْسكي  يحي المي  «.من ري
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث  الُقديس: أن مجيع األعمال الصاحلة من أقوال وأفعال، ظاهرة أو باطنة،  -صَّل اهلل عليه وسلم-خيَب انليب 
عف.سواء َتَعلقت حبق اهلل  ، أو حبقوق العباد ُمضاعفة إىل سبعمائة ضي

َعة فَضل اهلل، وإحسانه ىلع عباده املؤمنني، إذ جعل جناياتهم وخمالفاتهم الواحدة جبزاء واحد،  وهذا من أعظم ما يدل ىلع سي
 ومغفرة اهلل تعاىل فوق ذلك.

َجره بغري 
َ
حساب يعين أنه يُضاعف أضعافا كثرية؛ ألن الصوم اشتمل واستثىن يف هذا احلديث أجر الصوم، فإن الصائم يُعطى أ

 ىلع أنواع الصَب اثلالثة، ففيه: َصَْبٌ ىلع طاعة اهلل وصَب عن معصية اهلل وَصَْبٌ ىلع أقدار اهلل.
كره  أما الصَب ىلع طاعة اهلل فألن اإلنسان حيمل نفسه ىلع الصيام مع كراهته هل أحيانا يكرهه ملشقته ال ألن اهلل فرضه لو

اإلنسان الصوم ألن اهلل فرضه حلبط علمه لكنه كرهه ملشقته ولكنه مع ذلك حيمل نفسه عليه فيصَب عن الطعام والرشاب 
 ، وهلذا قال اهلل تعاىل يف احلديث القديس: يرتك طعامه ورشابه وشهوته من أجيل.-عز وجل-وانلاكح هلل 

وهذا حاصل للصائم فإنه يصَب نفسه عن معصية اهلل عز وجل فيتجنب  انلوع اثلاين من أنواع الصَب: الصَب عن معصية اهلل،
 اللغو والرفث والزور وغري ذلك من حمارم اهلل.

اثلالث: الصَب ىلع أقَْدار اهلل وذلك أن اإلنسان يصيبه يف أيام الصوم، والسيما يف األيام احلارة والطويلة من الَكَسل والَملَل 
 لكنه صابر؛ ابتغاء مرضات اهلل تعاىل.والَعَطش ما يتألم ويتأذى به و

 فلما اشتمل ىلع أنواع الصَب اثلالث اكن أجره بغري حساب قال اهلل تعاىل: )إنما يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب(. 
 وقد دّل احلديث ىلع أن الصيام الاكمل هو اذلي يََدع العبد فيه شيئني: 

 ا.املفطرات احلسية، من طعام ورشاب ونكاح وتوابعه
ثَة للَشَحناء، وهلذا قا ور ومجيع املعايص، والُمَخاَصمات والُمنَازاعت الُمْحدي َخب وقول الزُّ ل: واملخالفات العملية، اكلَرفَث والصَّ

ث للفنت والُمَخاصمات،  " فال يَْرفُْث " أي: ال يتلكم بكالم قبيح "و ال يَْصَخْب"بالالكم الُمْحدي
وترك املنهيات، َتمَّ هل أْجر الصائمني، ومن لم يفعل ذلك نقص أجر صيامه حبسب كرثة  فمن حقق األمرين: ترك املفطرات، 

 هذه املخالفات ،ثم أرشد الصائم يف حال ما إذا خاصمه أو شاتمه أحٌد أن يقول هل بلسانه: "إين صائم".
بَابه، بل خيَبه بأنه صائم، يقول ذلك ئلال َيتََعاىل عليه  اذلي َسابَه كأنه يقول: أنا لست اعجزا عن مقابلتك أي ال يَرُّد عليه سي

ىلع ما تقول، ولكين صائم، أحرتم صيايم وأرايع كماهل، وأمر اهلل ورسوهل،وقوهل: " الصوم ُجنَّة " أي: وقاية يتيق بها العبد 
 اذلنوب يف ادلنيا وَيتَمرن به ىلع اخلري، ووقاية من العذاب.

 : لكُّ َعَمل ابن آَدم هل إال الصيام، فإنه يل وأنا أْجزِي به-عز وجل-قال اهلل 
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 رحة عند لقاء ربه". "للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وف
 هذان ثوابان: اعجل، وآجل.

ريح بنعمة اهلل عليه بتكميل الصيام، وَفريح بينَيل شهواته اليت ُمنع منها يف انلهار.
 فالعاجل: ُمَشاهد، إذا أفطر الصائم فَ

ل نموذج ذلك الفرح املؤجل، وأ  ن اهلل سيجمعهما للصائم.واآلجل: فرحة عند لقاء ربه برضوانه وكرامته، وهذا الَفَرح الُمَعجَّ
ْسك"، ويف رواية  -اذلي نفسه بيده-بيَربِّه  -صَّل اهلل عليه وسلم-ثم أقسم  أن ُخلُوف فَمي الصائم أطيب عند اهلل من ريح المي

 مسلم: "أطيب عند اهلل يوم القيامة"
 يب من ريح املسك.يوم القيامة بتطييب نكهته الكريهة يف ادلنيا، حىت تكون كأط -سبحانه وتعاىل-فيجازيه 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < فضل الصياماتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 الرواية األوىل: متفق عليها. اتلخريج:

 الرواية اثلانية: رواها ابلخاري.
 اثلاثلة: رواها مسلم.الرواية 

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ُجنٌَّة : اجلنة بضم اجليم الوقاية والسرت. •
 يرفث : من الرفث، واملراد به يف هذا احلديث: الفحش ورديء الالكم. •
 يصخب : من الصخب، وهو: اخلصام والصياح. •
 سابه : شاتمه. •
 الصائم بسبب الصيام.اخلُلُوف : تغري راحئة فم  •
 املسك : نوع من أنواع الطيب يتخذ من الغزالن. •

 فوائد احلديث:
 بيان فضل الصيام وأنه حيفظ صاحبه من الضالل يف ادلنيا ومن عذاب انلار يف اآلخرة. .1
 مضاعفة األعمال الصاحلة غري الصيام إىل سبعمائة ضعف. .2
ذب انلفوس ويزكيها. .3  الصوم ُيهَّ
 ترك الالكم الفاحش، واللََّغط والصَب ىلع أَذى انلاس ومقابلة إساءتهم بالصَب واإلحسان.من آداب الصوم  .4
 إثبات يوم املَعاد. .5
ماع من ُمفسدات الصوم. .6  أن اجلي
 تضاعف حسنات الصائمني يوم القيامة بغري حساب. .7
 جواز الَقَسم من غري استقسام. .8
 جواز الَفرح عند إتمام الطاعة. .9
 فَريح بسبب عبادته لم ينقص ذلك من أجره يف اآلخرة.الصائم أو العابد إذا  .10
 ، عندما يَُوىفَّ الصابرون والصائمون أجرهم بغري حساب.-تعاىل-الفرحة الاكملة يه بلقاء اهلل  .11
 جواز إعالم انلاس بالطااعت، إذا تََرتب ىلع ذلك مصلحة أو دفع مفسدة. .12
 ح لصاحبه.وُمْفري  -تعاىل-الصوم ُمَطيِّب لراحئة الَفم عند اهلل  .13
 .-تعاىل-الصائم يَُدرِّب نفسه ويؤدبها ىلع الطاعة، ويعودها ىلع حتمل األذى ابتغاء مرضات اهلل  .14
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 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري 

 ه.1418انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل بهجة 
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخلين وغريه، مؤسسة الرسالة 

 ه.1422عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح ابلخاري،  لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، 
 ه.1417صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل، 

 .ه1430كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

 (3546) الرقم املوحد:
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قال اهلل تعاىل: أنفق يا ابن آدم ينفق .»مرفواعً:  -اهلل عنهريض -عن أيب هريرة عبدالرمحن بن صخر ادلويس  احلديث:
 «.عليك

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أنفق ينفق عليك، أي ال ُتش الفقر ببذل املال وإخراجه وال تكن شحيًحا، فإنك إذا أنفقت ىلع غريك سوف ينفق اهلل 
احلديث بمعىن قوهل تعاىل: )وما أنفقتم من يشء فهو خيلفه( فتضمن تعاىل عليك، فما عندكم ينفد وما عند اهلل باق، وهذا 

 احلث ىلع اإلنفاق يف وجوه اخلري واتلبشري باخللف من فضل اهلل تعاىل.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلفقاتاتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوع

 العقيدة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أنفق : أنفق املال يف وجوه اخلري بالطرق املأذون به رشاعً إيماناً واحتساباً. •
 عليك : أي يوسع عليك ويأتيك عوض ما تنفقه ويبارك لك فيه.ينفق  •

 فوائد احلديث:
 اإلنفاق سبب لسعة الرزق. .1
 إعطاء اهلل لعبده ىلع قدر إعطاء العبد للفقراء واملحتاجني. .2
 خزائن اهلل مألى ال تنفد واملوىل كريم ال يمسك خشية اإلنفاق. .3

 املصادر واملراجع:
)صحيح ابلخاري(، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، دار طوق انلجاة ترقيم حممد اجلامع املسند الصحيح  

 .1422فؤاد عبدابلايق، ط 
 املسند الصحيح )صحيح مسلم(، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب.

 رشح رياض الصاحلني، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. بهجة انلاظرين
 (5805) الرقم املوحد:

 قال اهلل تعاىل: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك
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لي الُمتََوىفَّ عنها َزوُْجَها:  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن جابر  احلديث: ال َنَفَقَة »قال يف احلَامي
 «.هلا

 رجح ابليهيق أنه موقوف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

َكة زوجها، ولو اكنت  حاماًل، ألن انلفقة يف هذا احلديث بيان أن الزوجة إذا تويف عنها زوجها فال نفقة وال سكىن هلا من تَري
 تنتيه  بالوفاة، وتنفق ىلع نفسها من مرياثها إن اكن هلا مرياث، أو من ماهلا.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلفقاتاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 الرزاق وادلارقطين وابليهيق.رواه ابن أيب شيبة وعبد  اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 نفقة : انلفقة: يه كفاية من يمونه: طعاًما، وكسوةً، ومسكنًا، وتوابعها. •
 فوائد احلديث:

 أن املتوىف عنها زوجها ليس هلا نفقة وإن اكنت حامال. .1
 ىلع نفسها من مرياثها إن اكن هلا مرياث، أو من ماهلا.أن املتوىف عنها تنتيه نفقتها بالوفاة وتنفق  .2

 املصادر واملراجع:
 م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة األوىل  - 
 م2006 - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي  م 2003 - ـه 1423توضي
 اململكة العربية السعودية -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 ه1428 1ة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. طمنح -
 م 2004 - ـه 1424بلنان. الطبعة: األوىل،  -سنن ادلارقطين، حتقيق شعيب االرنؤوط. انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت  -
 .م 2003 - ـه 1424 اثلاثلة،: الطبعة. بلنان –علمية، بريوت السنن الكَبى، للبيهيق. املحقق: حممد عبد القادر عطا. انلارش: دار الكتب ال -

 (58184) الرقم املوحد:

 «ال نفقة هلا»يف احلامل املتوىف عنها زوجها:  -صىل اهلل عليه وسلم-قال انليب 
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اَل حَتيلُّ يلي حَيُْرُم من الرََّضاعي َما حَيُْرُم من النََّسبي ويه »يف بنت محزة:  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  احلديث:
يخي من الرَّضاعة

َ
 «.ابنة أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

َب يلع بن أيب طالب  صَّل اهلل -أن يزتوج بنت عمهما محزة، فأخَبه  -اهلل عليه وسلمصَّل -، من انليب -ريض اهلل عنه-رَغي
، وعمه محزة رضعا من )ثويبة( وىه -صَّل اهلل عليه وسلم-أنها ال حتل هل، ألنها بنت أخيه من الرضاعة، فإنه  -عليه وسلم

 ن الوالدة.موالة أليب هلب، فصار أخاه من الرضاعة، فيكون عم ابنته، وحيرم بسبب الرضاع، ما حيرم مثله م
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < املحرمات يف انلاكحاتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الرضاع

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 بنت محزة : أمامة، وقيل غري ذلك. •
 حيرم من الرضاع ما حيرم من  النسب : هذه مجلة  مبينة لسبب عدم احلل. •
 ، أرضعته وإياه ثويبة.-صَّل اهلل عليه وسلم-أيخ : محزة عم انليب  •

 فوائد احلديث:
 ما يثبت يف الرضاع من املحرمية، ومنها حتريم انلاكح. .1
 ثبت يف النسب، فلك امرأة حرمت نسبًا، حرمت من تماثلها رضااًع.أنه يثبت فيه مثل ما ي .2
يف اذلين تنترش فيهم املحرمية من أجل الرضاع، هم املرتضع وفروعه، أبناؤه وبناته ونسلهم، أما أصوهل، من أب، وأم، وآبائهم، فال يدخلون  .3

. لك هؤالء غري داخلني يف حكمه.والرضيع يكون كأحد املحرمية.وكذلك حواشيه، من إخوة وأخوات، وأعمام، وعمات، وأخوال، وخاالت
أجداده، وأعمامهما: وعماتهما،  -وإن َعلْوا -أوالد املرضعة، فتكون أمه، وصاحب اللنب أباه، وأوالدهما إخوته وأخواته وآباؤه منهما

 وخاالته.وأخواهلما، وخاالتهما وأعمامه، وأخواهل، وإخوانهما وأخواتهما، أعمامه و عماته، وأخواهل، 
 املصادر واملراجع:

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط 
 ه. 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 ه.1381مشق، ، دار الفكر، د1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 (6162) الرقم املوحد:

يف بنت محزة: ال ُتل يل، حيرم من الرضاع: ما حيرم من النسب، ويه  -صىل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
 الرضاعةابنة أيخ من 
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-عليهما السالم-قال: "قال سليمان بن داود  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن انليبِّ  -ريض اهلل عنه-عن أيب ُهريرة  احلديث:
يل هل: قل: إن شاَء اهلل،  ُ لكُّ امرأٍة منهن ُغالًما يقاتُل يف سبيلي اهلل، فقي ُطوفنَّ الليلَة ىلع َسبْعنَي امرأًة، تدَلي

َ
فلم َيُقْل، : أَل

ْ منهن إال امرأةٌ واحدةٌ نصَف إنساٍن". قال: فقال رسوُل اهلل ، فلم تدَلي : "لو قاَل: إن شاء -صَّل اهلل عليه وسلم- فطاَف بهنَّ
."  اهلل لم حَيْنَْث، واكن َدَراًك حلاجتهي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ه: إنه سيطوف يف يللة واحدة ىلَع َسبعني امرأةٍ من زوجاته وجُيامعهن، واكن اتلعدد  -عليه السالم-قال نيب اهلل سليمان  جللييسي
َ لُكُّ واحدة منهنَّ ُغالماً ُيَقاتيل يف سبيل اهلل بهذا القدر  ، فقال هل -تعاىل-جائًزا يف رشيعته أو من خصائصه، وانلية أن تدَلي

جليُسه: قل: إن شاء اهلل، فنيس ولم يقل وطاف بنسائيه كما قال، ولم تدَلي منهنَّ إال اْمرأة واحدة نصَف إنساٍن، أي سقًطا غري 
لَو قال: إن شاء اهلل، لم حينث يف يمينه،  -عليه السالم-أنَّ سليمان   -صَّل اهلل عليه وسلم-انليب  مكتمل اخللقة، وقد أخَب

 ولاَكن قوهل هذا سبباً إلْدَراكي َحاَجتيه وحتقيق رغبته.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذوراتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس أبو  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
(، أي ألدورّن عليهن يف بيوتهن. • ُطوَفنَّ

َ
ُطوَفنَّ : كأنَّه قال: )واهللي أل

َ
 أل
• .  َطاَف بينيسائه : َجاَمَعُهنَّ
 َسبَباً يف إدراكي حاجته.َدَراكً حلاَجتيه : اكن  •

 فوائد احلديث:
نافذة ىلع  -تعاىل-أن االستثناء يف ايلمني، وهو قول احلالف )إن شاء اهلل( نافع ومفيد جداً تلحقيق املطلوب، وَنيْلي املرغوب، فاٍن مشيئة اهلل  .1

 لك يشء، وبركة ويمن.
 ولم يفعل. -تعاىل-أن املستثين ال حينث يف يمينه، إذا علقه ىلع مشيئة اهلل  .2
أن  -جال وعال-، صمم يف أمره وُتلفت مشيئة اهلل، فلم يشفع هل قربه من اهلل -تعاىل-يف هذا احلديث، عَبة وعظة وقعت نليب من أنبياء اهلل  .3

 حيقق طلبه إال أن يذكره فال ينساه، فكيف بمن هو دون األنبياء رتبة ومزنلة؟!
 الَكَملَةي من عباده ليريى انلاس أن األمر هل وحده، وأنه املتفرد باتلدبري واتلرصيف، وأن ليس هل ويقّدر مثل هذه األمور ىلع -تعاىل-جيريي اهلل  .4

ْمريه.
َ
ه وأ  مشارك يف حكمي

 أن اعدات أنبياء اهلل وأويلائه، تكون بسبب نياتهم الصاحلة عبادات. .5
 سليمان لم يكن عن ويح، وإال لوجب أن يقع ما أخَب به.جواز اإلخبار عن وقوع اليشء بناء ىلع الظن، فإن هذا اإلخبار من  .6
" لو" إذا لم يكن ىلع وجهي االعرتاض ىلع القدر. .7  جواُز قولي
 باً إلدراكي حاجته.لو أراَد املسلم أن يفَعل شيئاً ولو اكن خرياً فيَنبيغي هل أن يقوَل: إن شاء اهلل تأدباً أواًل، وثانياً قوهل إن شاء اهلل يكون سب .8
بْعني أو التِّسعني كما يف رواية.أنَّ  .9  األنبياء والرسل َمنََحُهم اهلُل طاقًة برشيًة اعيلًة فسليمان قد طاف ىلع نسائه السَّ
 اتلأدُُّب باستعمال األلَفاظي اليت ليس فيها بشاعٌة كما يف قوهل "ألطوفّن ". .10

ُطوَفنَّ اللَّْيلََة ىلع سبعنَي امرأةً، تدَِلُ لُكُّ امرأة منهن ُغالًما يُقاتل يف -عليهما السالم-قال سليمان بن َداُود 
َ
: أل

 سبيل اهلل
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 املصادر واملراجع:
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1انلارص، طصحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص - 
 ه. 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، -
يق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتق-

 ه. 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
 ه.1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم، للنجيم، ط-
، مكتبة الصحابة، 10صبيح بن حسن حالق، ط تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد-

 ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 
 ه.1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط. دار الفكر بدمشق،  الطبعة األوىل -

 (2977) الرقم املوحد:
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تَوضأ من حلوم الغنم؟   -ريض اهلل عنه-عن جابر بن سمرة  احلديث:
َ
أ
َ
أن رجال سأل رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم أ

 »قال: 
ْ
أ ئَْت فال تَوَضَّ ، وإن شي

ْ
ئَْت فتوضأ  من حلوم اإلبيل»اإلبل؟ قال: قال أتوضأ من حلوم « إن شي

ْ
أ َصيل يف « نعم فتوضَّ

ُ
قال: أ

صيل يف َمبَاريكي اإلبيل؟ قال: « نعم»َمَرابيضي الَغنم؟ قال: 
ُ
 «.ال»قال: أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

الوضوء من أكلها عند إرادة معىن احلديث: "أأتَوضأ من حلوم الغنم" هذا استفهام من الصحايب عن حلوم الغنم، هل جيب 
 الصالة أو ما يرشط هل الطهارة ؟

ه انليب  " َخريَّ
ْ
أ ئَْت فال تَوَضَّ ئَْت فتوضأ، وإن شي  بني فعل الوضوء وتركه، فالكهما جائز. -صَّل اهلل عليه وسلم-"إن شي

 يرُشط هل الطهارة؟ "قال أتوضأ من حلوم اإلبل" أي: هل جيب الوضوء من أكل حلوم اإلبل عند إرادة الصالة أو ما
"نعم فتوضأ من حلوم اإلبيل" أي: جيب عليك الوضوء من حلم اإلبل ولو اكن املأكول يسريا، أما اللنب واملرق فال يلزم الوضوء 

بها، وتأخرُي ابليان ع -صَّل اهلل عليه وسلم-منه؛ ألن انلَّيب  ن وقت لم يأمر الُعَرنييِّنَي بالوضوء من أبلان اإلبل، وقد أمرهم برُشْ
 احلاجة ال جيوز.

َصيل يف َمَرابيضي الَغنم؟" أي: هل جتوز الصالة يف األماكن اليت تأوي إيلها الغنم؟
ُ
 "قال: أ
 أي: جتوز لك الصالة يف تلك األماكن لعدم اخلشية منها.«" نعم»"قال: 

صيل يف َمبَاريكي اإلبيل؟" أي : هل جتوز يل الصالة يف األماكن اليت تأوي 
ُ
 إيلها اإلبل وتَبك فيها؟"قال: أ
أي: ال تصل فيها؛ ألنه ال يؤمن من نفورها، فيلحق املصيل رضر من صدمة وغريها، وهذا املعىن مأمون من الغنم «" ال»"قال: 

كون وقيلَّة نُفورها، وعدم أذاها.  ملا فيها من السُّ
___________________________ 

 طهارة < الوضوء < نواقض الوضوءالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الاتلصنيف: 
 رشوط الصالة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-جابر بن سمرة  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

كها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها ىلع األرض  •  لالسرتاحة.َمَرابيض : يه َمبَاري
 َمبَاريك اإلبل : هو املوضع اذلي تََْبُك فيه للرشب والراحة. •

 فوائد احلديث:
 إباحة الوضوء بعد أْكل حلوم الَغنم وال جيب. .1
 أن أْكل حلوم اإلبل ناقض للضوء. .2
الغنم، وأجاز هل الوضوء، وهو جتديد حكم بعدم نقض الوضوء من حلوم  -صَّل اهلل عليه وسلم-إباحة جتديد الوضوء من حلوم الغنم؛ ألن انليب  .3

 للوضوء ىلع الوضوء.
 إباحته الصالة يف َمرابيض الَغنم ومنعها يف َمبَاريك اإلبل. .4
 ىلع تعلم العلم. -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .5
ئْت(.-صَّل اهلل عليه وسلم-إثبات املشيئة للعبد؛ لقوهل  .6  : )إن شي

 قال: أصيل يف مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصيل يف مبارك اإلبل؟ قال: ال
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 املصادر واملراجع:
 .بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  

 ه. 1392املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
م، حتقيق: 1979 - ـه1399بريوت،  -انلهاية يف غريب احلديث واألثر، تأيلف: جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري، انلارش: املكتبة العلمية  

 حممود حممد الطنايح. -طاهر أمحد الزاوي 
 م. 2006 -ه  1427لفوزان، الطبعة: األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل ا

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي   - ـه 1423َسة، توضيح األحاكم مي
 م. 2003

مد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حم
م إرساء بنت عرفة.

ُ
 وأ

 سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف : حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
 (8399) الرقم املوحد:
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َن القرآن يللةً »، قالت: -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:  «.قاَم انليب صَّل اهلل عليه وسلم بآيٍة مي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صَّل يف يللة صالة قيام الليل بآية واحدة من القرآن يكررها يف قيامه لكه  -صَّل اهلل عليه وسلم-انليب أفاد هذا احلديث أن 
نَْت الْ 

َ
ْر لَُهْم َفإينََّك أ بَاُدَك َوإيْن َتْغفي ُهْم عي ْبُهْم َفإينَّ يُم{ ]املائدة: لم يقرأ غريها، والظاهر أن هذه اآلية يه: }إيْن ُتَعذِّ يُز احْلَكي [ 118َعزي

 كما جاء ذلك يف بعض روايات احلديث.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليلاتلصنيف: 
 قراءة القرآن.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 الرتمذي.رواه  اتلخريج:

 سنن الرتمذي. مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

 من االجتهاد يف العبادة حىت يستغرق الليل لكه بآية واحدة يتدبر فيما اشتملت عليه من املعاين. -صَّل اهلل عليه وسلم-ما اكن عليه انليب  .1
 بما تتضمنه من املعاين. -سبحانه وتعاىل-جواز ترديد آية واحدة يف الصالة للتدبر واالتعاظ، واتلرضع إىل اهلل  .2

 املصادر واملراجع:
 .م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  - 
 .األردن – عمان –خمترص الشمائل املحمدية، لألبلاين، نرش: املكتبة اإلسالمية  -
 بريوت. -حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى، دار الكتب العلمية  -
ويي، انلارش: دار املعراج ادلويلة للنرش ، «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النسايئ املسىم  -

َّ دار  -املؤلف: حممد بن يلع بن آدم اإلثيويب الَول
 .1424 -1416آل بروم للنرش واتلوزيع، الطبعة األوىل، 

 (10967) الرقم املوحد:

 بآية من القرآن يللة -صىل اهلل عليه وسلم-قام انليب 
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ُه يف رأسه، ثم احتلم فسأل  -ريض اهلل عنه-عن جابر  احلديث: نَّا َحَجٌر فََشجَّ قال: خرجنا يف َسَفر فأصاب رُجال مي
ا أصحابه فقال: هل جتدون يل  ُر ىلع املاء فاْغتََسل فمات، فلمَّ د لك رُْخَصة وأنت َتْقدي رُْخَصة يف اتلَّيمم؟ فقالوا: ما جَني

ْمنَا ىلع انليب  ِّ »أخَب بذلك فقال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-قَدي َفاء اليعي َقتَلُوه َقتَلَُهم اهلل أال َسألُوا إذ لم يعلموا فإنَّما شي
م وَيْعرصي السؤال، إنما اكن يَكفيه أن يَت ب-يمَّ رقَة، ثم يمسح عليها، وَيغسل سائر جسده -أو َيْعصي ه خي  «.ىلع ُجرحي

 حسن  لغريه. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

َجر َفُشجَّ رأسه، ثم إنه احتلم فسأل أصحابه عن إجزاء  -ريض اهلل عنه-خيَب جابر  صيب رَُجل منهم حبي
ُ
أنهم خرجوا يف سفر، فأ

 غسل العضو.اتليمم بداًل عن 
ُر ىلع املاء فاْغتََسل فمات" أي أنه ال جيزئ اتليمم يف هذه احلال؛ لوجود املاء، وإنما ا د لك رُْخَصة وأنت َتْقدي لرُّخصة "فقالوا: ما جَني

 . -ريض اهلل عنه-يف اتليمم لفاقد املاء، وأما مع وجوده فال رخصة لك، ثم إنه اغتسل فتأثر ُجرحه باملاء فمات 
صَّل اهلل -بالقصة فأاعبهم بقوهل: "َقتَلُوه َقتَلَُهم اهلل" داع عليهم انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-وا املدينة أخَبوا انليب فلما قدم

 ؛ ألنهم تسببوا يف قتله بفتواهم اخلاطئة.-عليه وسلم
فيها من إحلاق الرضر بالغري وهو ما قد " أال َسألُوا إذ لم يعلموا " أي: اكن الواجب عليهم أن يسألوا وال يترسعوا يف الفتوى؛ ملا 

 وقع.
فاء اجلَهل السؤال، فإذا اكن اإل : اجلَهل، واملعىن: لَم لْم يسألوا حني لم يعلموا؛ ألن شي ُّ ِّ السؤال" اليعي َفاء اليعي نسان جيهل "فإنَّما شي

فاء من هذا اجلَهل أن يسأل، وال يفيت بيشء يؤدي إىل الرضر   أو يلحق اهلالك بانلاس، احلكم الرشيع، فإن الشِّ
 احلكم الرشيع يف املسألة بقوهل:  -صَّل اهلل عليه وسلم-ثم بنَيَّ هلم ابلين 

م وَيْعرصي  ب-"إنما اكن يَكفيه أن يَتيمَّ رقة، ثم يمسح عليها، وَيغسل سائر جسده" هذا ما يلزمه، وهو  -أو َيْعصي ه خي ىلع ُجرحي
سال مع ما يرتتب عليه من رَضر بدنه أو هالكه  أو تأخري برء، فهذا خمالف ألصول املوافق ألصول الرشيعة، أما إلزامه باالغت

 الرشيعة.   
َصابة ويكيف، أما بالنسبة  جة أن يَغسل سائر جسده باملاء ويمسح ىلع العي وبناءا عليه: يُرخص لصاحب اجليراحة أو الشَّ

 حد خمالف لقواعد الرشيعة.للتيمم مع وجود اجلبرية، فال يرشع؛ ألن إجياب طهارتني لعضو وا
َصابة،  -واهلل أعلم-وحيمل احلديث   َصابة زائدة ىلع احلاجة، ويَُشق أو يرَُض نَزُْعها؛ ذلا رُشع  اتليمم عن الزائد من العي ىلع أن العي

 أو حيمل ىلع أن أعضاء الوضوء اكنت جرحية، فتعذر إيصال املاء إيلها، فعدل إىل اتليمم بدال عن غسل العضو.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < املسح ىلع اخلفني وحنوهمااتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:

 رواه أبو داود. اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
ة: يه اجلُرح يف  • جَّ ه : الشَّ ة.َشجَّ  الرأس والوجه خاصَّ
ِّ : اجلَهل. •  اليعي
ب-َيْعرصي  • َصابة ىلع رأسه. -أو َيْعصي د، أي: يَشدُّ العي ة.والَعْصب الشَّ ة بعد مرَّ  : الَعرْص هنا هو لفُّ اثلَّوب مرَّ
 قتلوه : تسببوا يف قتله. •

أو -يعلموا فإنما شفاء اليع السؤال، إنما اكن يكفيه أن يتيمم ويعرص قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا إذ لم 
 ىلع جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده -يعصب
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 فوائد احلديث:
 فيه خطورة الفتوى بغري علم، حيث اكنت سببا يف قتل نفس مسلمة. .1
 ديث ديلل ىلع مرشوعية املسح ىلع اجلبائر، سواء اكن ذلك يف الوضوء أو الغسل.يف احل .2
 الواجب املسح ىلع لكِّ اجلبريٍة، وليس ىلع بعضها؛ اكخلفني. .3
أن لم يعذرهم، بل اَعبهم بالفتوى بغري علم، وأحلق بيهم الوعيد ب -صَّل اهلل عليه وسلم-فيه أن صاحب اخلطأ الواضح غري معذور؛ ألن انليب  .4

 َداع عليهم، وجعلهم يف اإلثم قَتلة هل.
 فيه رفق الرشيعة بامللكفني، وأن اهلل تعاىل ال يكلف نفسا إال وسعها. .5

 املصادر واملراجع:
ْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.     جي  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ

 ابن ماجه، تأيلف: حممد بن يزيد بن ماجه القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء الكتب العربية.سنن 
 م.1985 مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلَبيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة،

 ه. 1351السنن، تأيلف: محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب، انلارش: املطبعة العلمية، الطبعة: األوىل  معالم
م، حتقيق: 1979 - ـه1399بريوت،  -انلهاية يف غريب احلديث واألثر، تأيلف: جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري، انلارش: املكتبة العلمية 

 حممود حممد الطنايح. -طاهر أمحد الزاوى 
 م.2008 - ـه 1429معجم اللغة العربية املعارصة، تأيلف: د/ أمحد خمتار عبد احلميد عمر، بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 

 م. 2006 - ـه 1427، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل
َسة،  ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي  م. 2003 - ـه 1423توضيح األحاكم مي

قيق: صبيح بن حممد رمضان، فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حت
م إرساء بنت عرفة.

ُ
 وأ

 سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
 رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية.

 (10019) املوحد:الرقم 
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ي لك هدية؟ إن انليب »عن عبد الرمحن بن أيب يلَّل قال:  احلديث: ْهدي
ُ
صَّل اهلل -لقيين َكْعُب ْبُن ُعْجَرَة فقال: أال أ

نَُصيلِّ عليك؟ فقال: قولوا: خرج علينا، فقلنا: يا رسول اهلل، قد َعليْمنا اهلل كيف نَُسلُِّم عليك؛ فَكيف  -عليه وسلم
اللَُّهمَّ َصلِّ ىلع حممد وىلع آل حممد؛ كما َصلَّيَْت ىلع إبراهيم، إنَّك محيد جميد، وَباريْك ىلع حممد وىلع آل حممد؛ كما 

 «.باركت ىلع إبراهيم، إنَّك محيد جميد
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

انليب الكريم وعلو مزنتله عند ربِّه، حيث تقابل عبد الرمحن بن أيب يَلََّْل، أحد أفاضل يأيت هذا احلديث مؤكدا ىلع شأن 
ي إيلك هدية؟ واكن أفضل ما -ريض اهلل عنه-اتلابعني وعلمائهم بَكْعبي بْني ُعْجَرَة أحد الصحابة  ْهدي

ُ
، فقال َكْعُب: أال أ

 ه اهلدية اثلمينة. وقال: بَّل، أهدها يل.يتهادونه احلكمة ومسائل العلم الرشيع، ففرح عبد الرمحن بهذ
، فقلنا: يا رسول اهلل علمتنا كيف نَُسلُِّم عليك؟ ولكن كيف نَُصيلِّ -صَّل اهلل عليه وسلم-فقال َكْعُب: خرج علينا انليب 

مد وىلع آهل، أن يصيل ىلع نبيه حم -تعاىل-عليك؟ فقال: قولوا، وذكر هلم صفة الصالة املطلوبة واليت معناها الطلب من اهلل 
وهم أقاربه املؤمنون أو أتباعه ىلع دينه، وأن تكون هذه الصالة يف بركتها وكرثتها، اكلصالة ىلع أيب األنبياء إبراهيم وآل 

 إبراهيم، اذلين هم األنبياء والصاحلون من بعده، وأن يزيد يف اخلري ملحمد وآهل. اكلَبكة اليت حصلت آلل إبراهيم.
 مد، صاحب املجد، وَمن هذه صفاته فهو قريب العطاء واسع انلوال. فإن اهلل كثري املحا

أفضل اخللق. وعند علماء ابليان أن املشبَّه أقل رتبًة من املشبَّه به؛  -صَّل اهلل عليه وسلم-من املتفق عليه أن انليب حممداً 
أن يصيل ىلع حممد وآهل، صالة  -ىلتعا-ألن الغرض من التشبيه إحلاقه به يف الصفة عند انلبيني، فكيف يطلب من اهلل 

 كصالته ىلع إبراهيم وآهل؟.
-صَّل اهلل عليه وسلم وعليهم أمجعني-وأحسن ما يقال أن آل إبراهيم عليه السالم، هم مجيع األنبياء من بعده، ومنهم نبينا 

. ومن املعلوم أنها -الصالة والسالمعليهم -، فاملعىن أنه يطلب للنيب وآهل صالة اكلصالة اليت جلميع األنبياء من دلن إبراهيم 
 وحده، واهلل أعلم. -صَّل اهلل عليه وسلم-لكها تكون أفضل من الصالة للنيب 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالةاتلصنيف: 

 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب العالم واملتعلم
 أراكن الصالة. -األدعية واألذاكر  -اهلدية  -العلم موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-كعب بن عجرة  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أال : أداة عرض وهو الطلب برفق. •
 هدية : عطية أحتفك بها. •
 نَُسلُِّم عليك؟ : أي كيفية السالم عليك، ويه السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل وبراكته.كيف  •
 كيف نَُصيلِّ عليك؟ : كيف اللفظ اذلي يليق نصيل به عليك؟. •
 امهلل : يا اهلل. •
 صلِّ ىلع حممد : أثن عليه باذلكر اجلميل يف املأل األىلع. •

قد علّمنا اهلل كيف نَُسليُم عليك؛ فكيف نَُصيلي عليك؟ فقال: قولوا: اللَُّهمَّ َصلي ىلع حممد وىلع آل حممد؛ كما 
حممد؛ كما باركت ىلع إبراهيم، إنك محيد َصلَّْيَت ىلع إبراهيم، إنك محيد جميد، و بَارِْك ىلع حممد وىلع آل 

 جميد
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 من قرابته. آل حممد : أتباعه يف دينه، أو هم املؤمنون •
 كما صلَّيت : كما أنعمت بالصالة ىلع آل ابراهيم، فأنعم بالصالة ىلع حممد وآل حممد. •
من صفات الكمال وجزيل األفضال، أو بمعىن حامد ملن يستحق احلمد من عباده، وجميد  -تعاىل-محيد جميد : محيد بمعىن حممود، وذلك ملا هل  •

 ن.بمعىن ماجد، واملجد كمال العظمة والسلطا
 بَاريْك ىلع حممد : أنزل الَبكة عليه، حيًّا وميتًا، والَبكة انلماء والزيادة والسعادة. •

 فوائد احلديث:
 أن السلف اكنوا يتهاَدْون مسائل العلم، وجيعلونها حُتَفاً قيمة، وىه أفضل اتلَُّحف واهلدايا. .1
 ا، واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتها.من جهة ورود األمر به -صَّل اهلل عليه وسلم-فضيلة الصالة ىلع انليب  .2
 يف التشهد األخري يف الصالة، قال أبو العايلة: صالة اهلل ىلع نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه. -صَّل اهلل عليه وسلم-وجوب الصالة ىلع انليب  .3
 علَّم أصحابه السالم والصالة عليه. -صَّل اهلل عليه وسلم-أنه  .4
 أن ندعو ونَُصيلِّ عليه؛ ألنه لم يصلنا هذا ادلين العظيم إال ىلع يديه. -عليه وسلمصَّل اهلل -أن من حق انليب  .5
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-ورفع درجاته، داعء أمته هل  -صَّل اهلل عله وسلم-أنَّ من أسباب ُعلُوِّ شأن انليب  .6
 .-عليه الصالة والسالم-فضيلة نيب اهلل إبراهيم  .7
يرجع الكمال لكه، فإن احلمد مستلزم للعظمة واإلجالل، واملجد دال ىلع صفة العظمة واجلالل، واحلمد يدل  محيد جميد: احلمد واملجد إيلهما .8

 ىلع صفة اإلكرام، فهذان االسمان الكريمان إيلهما مرجع أسماء اهلل احلسىن.
 مرشوعية ختم ادلاعء باثلناء ىلع اهلل بما يناسب املطلوب. .9
ما قد أعطاه  -صَّل اهلل عليه وسلم-والزيادة، واتلَبيك ادلاعء بهما، فبارك ىلع حممد وآهل يتضمن سؤال اهلل أن يعطي رسوهل الَبكة: انلماء  .10

 إلبراهيم وآهل من اخلري، وسعته ودوامه.
 ما صح يف الُسنَّة. -صَّل اهلل عليه وسلم-أفضل صيغة للصالة ىلع انليب  .11

 املصادر واملراجع:
عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح  

 م.2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 ه.1426طبعة: األوىل تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، ال

 ه. 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 
فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 

 ه.1422، الطبعة: األوىل عبد ابلايق(
 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 ه.1427تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، الطبعة: األوىل 
 (5377) الرقم املوحد:
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 «.وانلَّجم فلم يسجد فيها -صَّل اهلل عليه وسلم-َقرأت ىلع انليب »قال:  -ريض اهلل عنه-عن زيد بن ثابت  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:

 اإلمجايل:املعىن 
 سورة انلَّجم، فلما َمرَّ بآية السجود لم يسجد فيها.  -صَّل اهلل عليه وسلم-قرأ ىلع انليب  -ريض اهلل عنه-أن زيد بن ثابت 

وترك السجود فيها يف هذه احلالة ال يدل ىلع تركه مطلقا؛ الحتمال أن يكون السبب يف الرتك إذ ذاك بليان اجلواز، وهذا 
 االحتماالت وبه جزم الشافيع؛ ألنه لو اكن واجبا ألمره بالسجود ولو بعد ذلك.أرجح 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سجود السهو واتلالوة والشكراتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-زيد بن ثابت األنصاري   راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 وانلجم : سورة انلجم. •
 فوائد احلديث:

 ديلل ىلع أنَّ القارئ إذا لم يَسجد، فإنه ال يسجد الُمستمع. .1
عدم  -ريض اهلل عنه-ىلع زيد بن ثابت  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنَّ سجود اتلِّالوة َمسنون، وليس بواجب؛ إذ لو اكن واجبًا، ألنَْكر انليب  .2

 ُسجوده.
 إىل قراءته. -صَّل اهلل عليه وسلم-حيث استمع انليب  -ريض اهلل عنه-فضيلة زيد بن ثابت  .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  

َسة، توضيح  ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي  - ـه 1423األحاكم مي
 م. 2003

 م. 2006 ـه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
 (11240) الرقم املوحد:

 وانلجم فلم يسجد فيها -صىل اهلل عليه وسلم-قرأت ىلع انليب 
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َضاللة، وأنهم لَيُْسوا قال: كنت وأنا يف اجلاهلية أظن أن انلاس ىلع  -ريض اهلل عنه-عن عمرو بن َعبَسة  احلديث:
مُت عليه، فإذا رسول اهلل  ىلع يشء، وهم يَعبدون األوثان،  فسمعت برجل بمكة خُيَب أخباًرا، َفَقَعدُت ىلع راحليت، فقدي

فُت حىت دخلت عليه بمكة، فقلت هل: ما أنت؟ قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم- يًا ، ُجَرءآٌء عليه قومه، فتَلطَّ أنا »ُمْستَْخفي
؟ قال: « نيَبٌّ  ٌّ يِّ يشء أرسلك؟ قال: « أرسلين اهلل»قلت: وما نيَبي

َ
أرسلين بصلة األرحام، وكرس األوثان، وأن »قلت: وبيأ

د اهلل ال يرُشك به يشءٌ  ريض اهلل -، ومعه يومئذ أبو بكر وبالل «ُحرٌّ وَعبْدٌ »، قلت: فمن معك ىلع هذا؟ قال: «يُوَحَّ
إنك لن تستطيع ذلك يَْوَمك هذا، أال ترى حايل وحال انلاس؟ ولكن ارجع إىل أهلك، » ، قلت: إين ُمتَّبيُعَك، قال:-عنهما

املدينة حىت قدم نَفٌر  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: فذهبت إىل أهيل، وقدم رسول اهلل «. فإذا سمعت يبي قد ظهرت فأتين
م املدينة؟ فقالوا: ا اٌع، وقد أراد قوُمه قتلَه، فلم من أهيل املدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل اذلي قَدي َ نلاس إيله رسي

ُفين؟ قال:  َتْعري
َ
قال: « نعم، أنت اذلي لََقيَْتيني بمكة»يستطيعوا ذلك، فقدمت املدينة، فدخلت عليه، فقلت: يا رسول اهلل أ

ْجَهلُُه، أخَبين عن الصالة؟ قال: 
َ
الصبح، ثم اقرُْصْ عن الصالة َصلِّ صالةَ »فقلت: يا رسول اهلل، أخَبين عما َعلََّمك اهلل وأ

يَْد رمح، فإنها َتْطلُُع حني تَطلُُع بني قرين شيطان، وحينئذ يَسجُد هلا الكفار، ثم صلي فإن الصالة  حىت ترتفع الشمس قي
ْمح، ثم اقرُْصْ عن الصالة، فإنه حينئذ تُْسَجُر جهنم، فإذا أقبل ال ُل بالرُّ لَّ الظِّ ، فإن مشُهودٌة حمُضورٌة حىت يَْستَقي يفء فََصلِّ

الصالة مشُهودٌة حمُضورٌة حىت تُصيل العرص، ثم اقرُْصْ عن الصالة حىت تغرب الشمس، فإنها َتْغُرُب بني قَْريَنْ شيطان، 
نكم رجٌل ُيَقرُِّب وضوءه، »قال: فقلت: يا نيب اهلل، فالوضوء حدثين عنه؟ فقال: « وحينئذ يسجُد هلا الكفار ما مي
تنرث، إال خرَّت خطايا وجهه من أطراف حليته مع املاء، ثم يغسل يديه إىل املرفقني، إال خرَّت فيتمضمض ويستنشق فيس

خطايا يديه من أنامله مع املاء، ثم يمسح رأسه، إال خرَّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع املاء، ثم يغسل قدميه إىل 
، وأثىن عليه وجمََّده باذلي -تعاىل-ام فصَّل، فحمد اهلل الكعبني، إال خرَّت خطايا رجليه من أنامله مع املاء، فإن هو ق

َغ قلبه هلل  فحدث عمرو بن عبسة بهذا «. ، إال انرصف من خطيئته كهيئته يوَم ودَلتْه أمه-تعاىل-هو هل أهل، وفرَّ
تقول! يف  فقال هل أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما -صَّل اهلل عليه وسلم-احلديث أبا أمامة صاحب رسول اهلل 

، ورقَّ عظيم، واقرتب أجيل، وما يبي حاجة أن  ينِّ َْت سي َمامة، لقد َكَبي
ُ
مقام واحد يُعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أ

َب ىلع اهلل  ْكذي
َ
 -صَّل اهلل عليه وسلم-لو لم أسمعه من رسول اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-، وال ىلع رسول اهلل -تعاىل-أ

ثْت أبًدا به، ولكين سمعته أكرث من ذلك. -حىت عدَّ سبع مرات-و ثالثًا إال مرة أو مرتني أ  ما حدَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 خيَبنا عمرو بن عبسة السليم ريض اهلل عنه كيف اكن حاهل يف اجلاهلية، وكيف هداه اهلل إىل اإلسالم.
أن هؤالء انلاس ىلع باطل وىلع رشك وضاللة، ولم يكن يعتقد ما يعتقدون  عنده نور يف قلبه يبني هل  -وهو يف اجلاهلية-فاكن 

ثم إنه سمع أن شخصا يف مكة خرج يف هذا الزمن خيَب أخباًرا. فاستقل راحلته ريض اهلل عنه وقدم ىلع انليب صَّل اهلل عليه 
 وسلم ، فوجده متخفيا يف دعوته خشية األذى من كفار قريش.

طفت حىت دخلت عليه بمكة فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نيب، قال: قلت: وما نيب؟ قال: أرسلين اهلل، قال عمرو بن عبسة: )فتل
 قال: قلت: وبأي يشء أرسلك؟ قال: أرسلين بصلة األرحام، وكرس األوثان، وأن يوحد اهلل وال يرشك به شيئا(.

يد اهلل عز وجل، وماكرم األخالق، فذكر هل صَّل هنا داع إىل اهلل عز وجل، وبني حماسن هذا ادلين العظيم، وأهم يشء هو توح
اهلل عليه وسلم ما يعرفه انلاس بعقوهلم من أن هذه األصنام باطلة، وذللك هذا الرجل قبل أن يدخل يف اإلسالم اكن يعرف 

يب صَّل أن هذا اذلي عليه املرشكون من عبادة باطل،  فهو يبحث عن احلق ريض اهلل تبارك وتعاىل عنه، فلما ذهب إىل انل

 الصالة والوضوء هل -صىل اهلل عليه وسلم-قصة إسالم عمرو بن عبسة وتعليم انليب 
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اهلل عليه وسلم ذكر هل أن اهلل أرسله بذلك قال: )أرسلين بصلة األرحام( فهذه ماكرم األخالق؛ ألن أهل مكة اكنوا يشيعون 
ىلع انليب صَّل اهلل عليه وسلم أنه جاء بقطع األرحام، فكذبهم انليب صَّل اهلل عليه وسلم، وأنه إنما جاء بصلة األرحام ال 

 بقطعها.
ان ( كرس ما يعبد من دون اهلل سبحانه تبارك وتعاىل،  ) وأن يوحد اهلل وال يرشك به شيئا ( ، قال: قلت: " فمن ) وكرس األوث 

معك ىلع هذا؟ " أي: من دخل يف هذا ادلين معك ؟ قال: ) حر وعبد (، احلر: أبو بكر ريض اهلل عنه، والعبد: بالل ريض اهلل 
 عنه.

ك يومك هذا(  وإنما املعىن: أنه إذا اتبعه وترك قومه يلكون مع انليب صَّل اهلل عليه )إين متبعك، قال: إنك لن تستطيع ذل 
وسلم يف مكة فإن انليب صَّل اهلل عليه وسلم ال يستطيع أن يدفع عنه هؤالء الكفار، فقال هل: امكث يف قومك مسلما حىت 

 عليه وسلم، فإن هذا الرجل ضعيف، فقال صَّل يظهر هذا ادلين فتأيت وتكون معنا، فهذا من رأفته ورمحته وشفقته صَّل اهلل
اهلل عليه وسلم للرجل: ) إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، أال ترى حايل وحال انلاس؟( يعين: انلاس كرثة وهم يؤذونين، وال 

 أقدر عليهم، فكيف أدفع عنك؟! )فقال: ولكن ارجع إىل أهلك، فإذا سمعت يب قد ظهرت فأتين(.
 ىلع إسالمك ، حىت تعلم بأين قد ظهرت، فأتين.واملعىن : استمّر 

   
قال: ) فذهبت إىل أهيل وقدم رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم املدينة وكنت يف أهيل، فجعلت أُتَب األخبار( ألن اإلسالم 

هذا الرجل  دخل يف قلب الرجل، يقول: ) وأسأل انلاس حني قدم املدينة، حىت قدم نفر من أهيل من املدينة، فقلت: ما فعل
اذلي قدم املدينة؟ ( وكأنه اكن خييف إسالمه، ولم يظهره خوفا من قومه، ) قال: فقالوا: انلاس إيله رسااًع، وقد أراد قومه قتله 

 فلم يستطيعوا ذلك، قال: فقدمت املدينة، فدخلت عليه فقلت: يا رسول اهلل! أتعرفين؟ قال: نعم أنت اذلي لقيتين بمكة ( 
ا رسول اهلل! أخَبين عما علمك اهلل وأجهله (، فهو اآلن يسأل انليب صَّل اهلل عليه وسلم: ما يه أحاكم اإلسالم ) قال: فقلت: ي

اليت نزلت عليك؟ علمين مما علمك اهلل وأجهله، أخَبين عن الصالة؟، فقال: ) صل صالة الصبح ( أي: يف وقتها، )ثم اقْرُصْ 
ة الصبح ليس هناك صالة بعدها، فاقرُْص عن الصالة حىت تطلع الشمس، وهل عن الصالة حىت ترتفع الشمس( واملعىن: صال

 عندما تطلع الشمس يصيل نافلة ؟ يقول هل صَّل اهلل عليه وسلم: ) ثم اقرُْصْ عن الصالة حىت ترتفع الشمس قيد رمح ( 
ذا هو وقت يسجد الكفار فيه يعين: يف نظر انلاظر إيلها، )فإنها تطلع حني تطلع بني قرين شيطان(، وقت طلوع الشمس ه

للشمس، فال جيوز للمسلم أن يؤخر الفرض إىل هذا الوقت باختياره، وال جيوز هل أن يصيل انلافلة وقت طلوع الشمس حىت 
 ترتفع، وجتد يف اتلقويم ) وقت الرشوق ( فهذا الوقت املقصود.

 ينئذ يسجد هلا الكفار ( فنهانا أن نتشبه بهم.قال صَّل اهلل عليه وسلم: ) فإنها تطلع حني تطلع بني قرين شيطان، وح
قال: )ثم صل فإن الصالة مشهودة حمضورة(، أي : حترضها مالئكة انلهار تلكتبها وتشهد بها ملن صالها فيه بمعىن رواية 

 مشهودة مكتوبة.
مس يف كبد السماء فوق قال: ) حىت يستقل الظل بالرمح، ثم اقرُْصْ عن الصالة ( أي: عند الزوال، وذلك عندما تكون الش

رأس اإلنسان، ويكون الظل لكه حتت قدميه فيقول هل: ال تصل يف هذا الوقت، وهو وقت يسري يقدر بركعتني تقريبا، فهذا 
الوقت ال جيوز هل أن يصيل فيه؛ ألن انليب صَّل اهلل عليه وسلم قال: ) فإنه حينئذ تسجر جهنم ( ، فهذا هو الوقت اذلي حترم 

 فاذلي يدخل ينتظر حىت يؤذن لصالة الظهر.فيه الصالة، 
قال: )فإذا أقبل اليفء( أي: الظل، اكن الظل يتقلص ويتقلص حني صار حتت قدميك، وابتدأ ينتقل بعد ذلك إىل انلاحية 

 األخرى منك، فيكون الظل عند وقت أذان الظهر قد بدأ يتحول من املغرب إىل املرشق.
صالة مشهودة حمضورة حىت تصيل العرص( أي: فصل الفريضة وانلافلة حىت وقت العرص قال: )فإذا أقبل اليفء فصل، فإن ال

 فهو وقت مفتوح، فصل فيه ما شئت من نوافل، وليس هناك كراهة.
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قال صَّل اهلل عليه وسلم: )ثم اقرُْصْ عن الصالة حىت تغرب الشمس( أي: فإذا صليت العرص فال تصل نافلة حىت تغرب 
 الشمس.

)ثم اقرُْصْ عن الصالة حىت تغرب الشمس( فقبيل غروب الشمس يرجع وقت اتلحريم مرة أخرى مثل وقت طلوع الشمس،  
والعلة هنا أنها تغرب بني قرين شيطان، فال جيوز للمسلم أن يؤخر صالة العرص إىل قبيل الغروب اختيارا؛ ألنه يتشبه بعباد 

يقدل هؤالء الكفار فيؤخر صالة العرص إىل هذا الوقت، وسماها انليب صَّل اهلل الشمس من الكفار، واملسلم كأنه بفعله هذا 
عليه وسلم صالة املنافقني؛ ألن املنافق يرقب الشمس حىت إذا اصفرت قام فنقرها أربعا ال يذكر اهلل فيها إال قليال، فاحذر 

 اصفرار الشمس. أن تتشبه بالكفار أو تتشبه باملنافقني وتؤخر صالة العرص اختيارا إىل وقت
 وقال صَّل اهلل عليه وسلم: ) فإنها تغرب بني قرين شيطان، وحينئذ يسجد هلا الكفار (.

قال عمرو فقلت: ) يا نيب اهلل! فالوضوء حدثين عنه؟ قال صَّل اهلل عليه وسلم: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض 
اإلنسان عندما يتوضأ تتساقط اذلنوب مع آخر قطر املاء، ويستنشق فينترث إال خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه( أي أن 

 فعندما يغسل وجهه، فإن ذنوب الفم واألنف والوجه والعينني تزنل لكها مع املاء.
ثم إن عمرو بن عبسة ريض اهلل عنه حدث بهذا احلديث أبا أمامة ريض اهلل عنه فقال هل أبو أمامة: ) يا عمرو بن عبسة انظر 

 واحد يُعطى هذا الرجل؟!(. ما تقول! يف مقام
يعين: كأنه استكرث أن لك هذا يُعطاه العبد يف مقام واحد، أنه إذا توضأ هذا الوضوء خرت اخلطايا لكها منه، ثم يدخل يف 
الصالة فيخرج منها كيوم ودلته أمه، ليس عليه ذنب، يقول هل: تذكر جيدا أن تكون قد نسيت شيئا مما ذكره انليب صَّل اهلل 

 سلم.عليه و
فاكن جواب عمرو ريض اهلل عنه أنه قال: ) يا أبا أمامة! لقد كَبت سين، ورق عظيم، واقرتب أجيل، ومايل حاجة أن أكذب 
 ىلع اهلل تعاىل (، وحاشا ألصحاب انليب صَّل اهلل عليه وسلم أن يكذبوا ىلع انليب صَّل اهلل عليه وسلم أو ىلع ربهم سبحانه.

 اهلل عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم إال مرة أو مرتني أو ثالثا حىت قال: ) وال ىلع رسول اهلل صَّل
 عد سبع مرات ما حدثت بهذا أبدا (.

يعين: هذا احلديث لم يقله انليب صَّل اهلل عليه وسلم مرة واحدة، بل قاهل سبع مرات، والعدد )سبعة( يذكره العرب بمعىن: 
 أكرث من ذلك، قال: ) ولكين سمعته أكرث من ذلك (.الكرثة، ولعله قاهلا 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أوقات انليه عن الصالةاتلصنيف: 

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < العهد املِك
 الوضوء.فضائل  -أوقات الصالة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-عمرو بن َعبََسة  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يف اجلاهلية : قبل اإلسالم، سموا بذلك لكرثة جهاالتهم. •
يته من كفار قريش. • ا ممن يريد أذي يًا : أي ُمسترتي  ُمْستَْخفي
ْفُت :  • ْقت.تَلَطَّ  ترفَّ
 ُمتَّبيُعَك : ُمظهر لإلسالم، ومقيم معك يف مكة. •
 َظَهْرت : َغلَبْت وعلوت عليهم •
اٌع : أي ُمرْسيعني. • َ  رسي
 انلََّفر : اجلماعة من انلاس من اثلالثة إىل العرشة. •
 اقرُْصْ : ُكفَّ واقعد. •
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يَد ُرْمٍح : قَْدَر ُرْمح. •  قي
ف يف جهة مطلع الشمس ومغربها حىت يكون السجود هل ممن يعبد الشمس، وقيل: املراد به قَْريَنْ شيطان : ناحييت رأسه، بمعىن أنه يق •

 اتلمثيل، ومعناه أنه يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون.
 مشهودة حمُْضورة : حترضها املالئكة وتشهد بها ملن صالها. •
ُل بالرمح : أي يقوم مقابله يف جهة الشمال، ليس مائال إىل • لَّ الظِّ   املغرب وال املرشق، وهذه حالة االستواء.يَْستَقي
 تُْسَجُر جهنم : يُوقَد عليها إيقادا بليغا. •
 اليَفء : ظل إىل جهة املرشق، واليفء خمتص بما بعد الزوال، وأما الظل فيقع ىلع ما قبل الزوال وبعده. •
 ُيَقرُِّب وضوءه : حيرض املاء اذلي يتوضأ به. •
 ذى، وانلرثة: طرف األنف.يَنْتَرثي : خيرج ما يف أنفه من أ •
 َخرَّْت َخَطايَاه : َسَقَطت  ذنوبه •
 فييه : الفم، ومَجْعه أفواه. •
يمه : أقىص األنْف. •  َخيَاشي
ْرفَق : هو موقع اتصال اذلراع بالعضد وهما مرفقان. •  المي
ْفَصل األىلع من اإلصبع  • نمله، ويه: ُعقد اإلصبع أو سالمها أو المي

َ
له : املفرد: أ نَامي

َ
 اذلي فيه الُظفر.أ

 فوائد احلديث:
ة اليت تنحرف عن منهج اهلل وتتبع خطوات الشيطان ليست ىلع يشء؛ ألنها ترتدى يف مهاوي الضاللة ، ويشهد هلذا املعىن قوهل تعاىل .1 مُّ

ُ
 : األ

 .(68)قل يا أهل الكتاب لستم ىلع يشء حىت تقيموا اتلوراة واإلجنيل وما أنزل إيلكم من ربكم( )املائدة: 
أمثال اجلاهليون َحّرفوا دين إبراهيم وإسماعيل ولكن بيق نفر اكنوا يعتقدون ضالل قومهم، واتبعوا بقايا دين إبراهيم وإسماعيل وهم احلنفاء  .2

 زيد بن عمرو بن نفيل.
 حرص عمرو بن عبسة يف ابلحث عن ادلين الصحيح. .3
 فيه أن ادلعوة يف أول اإلسالم اكنت رًسا . .4
اَعة  .5 زب الشيطان وجند الطاغوت واكنوا ىلع ضعف جاز هلم أن يرسوا بدعوتهم، وذللك أرشد رسول اهلل صَّل اهلل إذا خيش ادلُّ الفتنة من قبل حي

 عليه وسلم عمرو بن عبسة ريض اهلل عنه أن يعود إىل أهله بإسالمه يلقيم فيهم خشية من أذى قريش.
 حرص كفار قريش ىلع قتل انليب صَّل اهلل عليه وسلم. .6
 ار قريش ىلع انليب صَّل اهلل عليه وسلم.جرأة كف .7
 فيه صَب انليب صَّل اهلل عليه وسلم ىلع جرأة قومه عليه. ومن صَب َظَفر. .8
 فيه أنه جيب ىلع ادلايع أن ال يكل وال يمل من دعوة انلاس ولو لم يتبعوه. .9
 وسلم.حسن صنيع عمرو بن عبسة ريض اهلل عنه، حني أراد ادلخول ىلع انليب صَّل اهلل عليه  .10
 فيه معجزة للنيب يه إعالمه بأنه سيظهر، فاكن كما أخَب. .11
 رسعة استجابة عمرو بن سلمة ريض اهلل عنه للحق. .12
 فضيلة عمرو بن عبسة وأنه من السابقني األولني. .13
ة اليت مر بها رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم من قومه يلصدوه عن دين اهلل. .14  بيان للشدَّ
 أحاكم ادلين. استحباب سؤال أهل العلم عن .15
م ، ولن بيان ما يرسل اهلل به رسله وهو توحيد امللة بأن يُعبد اهلل وحده وال يرشك به شيئاً وحيطم الطاغوت ، وتوحيد اللكمة بأن توصل األرحا .16

 يكون توحيد اللكمة إال بتوحيد امللة.
 وجوب حتطيم األوثان والُصلبان وَطمس الصور. .17
 وأنهما من السابقني األولني. بيان لفضل أيب بكر الصديق وبالل، .18
 استحباب متابعة أخبار أهل العلم والسؤال عن أحواهلم واالطمئنان عليهم. .19
 استحباب املسارعة إىل أهل اإلسالم عند زوال املحن واالبتالء ، وذللك ال جيوز تكثري سواد أهل الكفر باملقام بني ظهرانيهم. .20
 اهلل عليه وسلم يف املدينة.قويت شوكت اإلسالم، حني استقر انليب صَّل  .21
 استجابة انلاس دلعوة انليب صَّل اهلل عليه وسلم، ودخوهلم يف دين اهلل رسااع. .22
ة ذاكرة انليب  .23 ر عمرو بن َعبَسة بعد مدة طويلة. _صَّل اهلل عليه وسلم _قُوَّ  ، فإنه تََذكَّ
 حرص عمرو بن َعبَسة ىلع تليق العلم الرشيع من أصله. .24
 عظم شأنها.بيان أهمية الصالة و .25
 فضل ركعيت الوضوء ، إذا لم حيدث نفسه بيشء ، إال أن الكبائر ال تكفرها إال اتلوبة الصادقة. .26
 بيان لألوقات اليت تكره فيها الصالة ويه حني رشوق الشمس ، ووقت الزوال، وحني تغرب الشمس. .27
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شمس وحني تغرب ال يقصد التشبه بالكفار، ومع ذلك فالصالة حتريم التشبه بالكفار ولو لم يقصد املتشبه ذلك، فإن اذلي يصيل حني تطلع ال .28
 حينئذ منيه عنها.

مر. .29
ُ
 بيان لفضل الوضوء وأنه مكفر لذلنوب واخلطايا، وهذا ملن توضأ كما أ

ث من غري تهمة. .30  جواز اتلثبت من الُمَحدِّ
 لم عدة مرات.تأكيد عمرو بن َعبََسة ريض اهلل عنه سماعه هلذا احلديث من انليب صَّل اهلل عليه وس .31
 حرص عمرو بن َعبََسة ىلع نرش ما تعلمه من انليب صَّل اهلل عليه وسلم. .32
 خفاء بعض األحاكم والفضائل ىلع بعض الصحابة. .33
 لكما طال ُعْمر املسلم واشتعل رأسه شيباً َوَرقَّ عظمه ، فإنه ينبيغ أن يزداد إحساناً ورجاًء وعماًل صاحلاً. .34
 وسلم لكهم عدول ثقات. أصحاب رسول اهلل صَّل اهلل عليه .35

 املصادر واملراجع:
 ه 1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل:  

 م        1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  
 ه، الطبعة الرابع 1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 

 بريوت-، دار الكتاب العريبديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

 (6610) الرقم املوحد:
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ثَْت أن عبد اهلل بن الزبري -ريض اهلل عنها-بن الطفيل أن اعئشة  -أو: ابن احلارث-عن عوف بن مالك  احلديث: ، ُحدِّ
ْحُجَرنَّ عليها، ، قال يف بيع أو عطاء أعطته اعئشة ريض اهلل تعاىل عنها: واهلل -ريض اهلل عنهما-

َ
نَيَّ اعئشة أو أل تَلنْتَهي

قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو هلل يلع نَْذٌر أن ال أكلم ابن الزبري أبًدا. فاستشفع ابُن الزبري إيلها حني طالت 
حَتَنَُّث إىل نذري. فلما طال ذلك ىلع ابن

َ
ع فيه أبًدا، وال أ شفَّ

ُ
ْسَوَر ْبَن خَمَْرَمَة،  اهلجرة. فقالت: ال، واهلل ال أ الزبري لكم المي

ْدَخلْتَُمايني ىلع اعئشة 
َ
نُْشُدُكما اهلل لََما أ

َ
لُّ -ريض اهلل عنها-وعبد الرمحن بن األسود بن عبد َيُغوَث وقال هلما: أ ، فإنها ال حَيي

ْسَوُر وعبد الرمحن حىت استأذنا ىلع اعئشة ف ، فأقبل به المي يَعيتي َر قَطي قاال: السالم عليك ورمحة اهلل وبراكته، هلا أن َتنْذي
أندخل؟ قالت اعئشة: ادخلوا. قالوا: لكنا؟ قالت: نعم ادخلوا لككم، وال تعلم أن معهما ابن الزبري، فلما دخلوا دخل 

ْسَوُر، وعبد الرمحن يُ -ريض اهلل عنها-ابن الزبري احلجاب فاعتنق اعئشة  َق المي ُدَها ويبِك، وَطفي َق ُينَاشي َدانيَها إال ، َوَطفي نَاشي
نَه عما قد علمتي من اهلجرة؛ وال حيل ملسلم أن يهجر  -صَّل اهلل عليه وسلم-لَكَّمتُْه وقَبيلَْت منه، ويقوالن: إن انليب 

ُرُهما وتبِك، وتقول: إين نََذرُْت وانلذُر  َقْت تَُذكِّ أخاه فوق ثالث يلال، فلما أكرثوا ىلع اعئشة من اتلذكرة واتلحريج، َطفي
ديٌد. فلم يزاال بها حىت لكمت ابن الزبري، وأعتقت يف نذرها ذلك أربعني رقبة، واكنت تَْذُكُر نَْذرََها بعد ذلك فتبِك ش

 حىت َتبُلَّ دموُعها مخارَها.
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

طايا كثرية، فاستكرث ذلك منها تَبعت وأعطت ع -ريض اهلل عنها-أن اعئشة  -ريض اهلل عنهما-سمع عبد اهلل بن الزبري 
؛ ألنها خاتله -ريض اهلل عنها-وقال: لنئ لم تنته ألمنعنها من اتلرصف يف ماهلا. وهذه لكمة شديدة بالنسبة ألم املؤمنني اعئشة 

خَبت -ريض اهلل عنها-وعندها من الرأي والعلم واحللم واحلكمة ما ال ينبيغ أن يقال فيها ذلك القول، فسمعت 
ُ
به  بذلك وأ
ريض اهلل -أخَبها بذلك الواشون اذلين يشون بني انلاس ويفسدون بينهم بانلميمة، فلما وصلت هذه اللكمة إىل اعئشة نذرت 

-أال تكلمه أبًدا؛ وذلك لشدة ما حصل هلا من االنفعال ىلع ابن أختها، وهجرتْه، ومن املعلوم أن هجر أم املؤمنني  -عنها
ون شديًدا عليه، فحاول أن يسرتضيها، ولكنها صممت ألنها ترى أن انلذر شديد، فاستشفع البن أختها سيك -ريض اهلل عنها

، وفَعال حيلًة بأم املؤمنني لكنها حيلة حسنة؛ ألنها أدت إىل -صَّل اهلل عليه وسلم-إيلها برجلني من أصحاب رسول اهلل 
فسلما عليها، ثم استأذناها يف ادلخول فقاال:  -هاريض اهلل عن-مطلوب حسن، وهو اإلصالح بني انلاس، فاستأذنا ىلع اعئشة 

ندخل. قالت: نعم. قالوا: لكنا. قالت: لككم. ولم تعلم أن عبد اهلل بن الزبري معهما، لكنها لم تقل هل معكم عبد اهلل بن 
ؤمنني وهو الزبري، فلم تستفصل وأتت بقول اعم: ادخلوا لككم، فدخلوا فلما دخلوا عليها وإذا عليها حجاب أمهات امل

عبارة عن سرت تسترت به أمهات املؤمنني ال يراهن انلاس، وهو غري احلجاب اذلي يكون لعامة النساء؛ ألن احلجاب اذلي 
لعامة النساء هو تغطية الوجه وابلدن، ولكن هذا حجاب يكون حاجبًا وحائال بني أمهات املؤمنني وانلاس، فلما دخال 

 -عز وجل-جاب ألنه ابن أختها فيه من حمارمه، فأكب عليها يقبلها ويبِك ويناشدها اهلل ابليت دخل عبد اهلل بن الزبري احل
وحيذرها من القطيعة ويبني هلا أن هذا ال جيوز؛ لكنها قالت انلذر شديد ثم إن الرجلني أقنعاها بالعدول عما صممت عليه 

ؤمن أن يهجر أخاه فوق ثالث حىت اقتنعت وبكت أنه ال حيل للم -صَّل اهلل عليه وسلم-من اهلجر وذكراها حبديث انليب 
؛ ألنه شديد، وقد -ريض اهلل عنها-ولكمت عبد اهلل بن الزبري، ولكن هذا األمر أهمها جًدا، فاكنت لكما ذكرته بكت 

ة رقبتها من انلار، وذلك من مزيد ورعها، وإال فالواجب رقب -تعاىل-أعتقت أربعني عبًدا من أجل هذا انلذر يلعتق اهلل 
 واحدة.

___________________________ 

 يف الَهْجر وانلذر -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن الزبري ، مع -ريض اهلل عنها-قصة اعئشة 
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 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذوراتلصنيف: 
 السري.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -رمحه اهلل-عوف بن مالك بن الطفيل  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 ألحجرن عليها : ألمنعنَّها من اتلرصف يف ماهلا. •
ع فيه أبًدا : ال أقبل شفاعة أحد هل. • شفَّ

ُ
 ال أ

 ال أحتنث إىل نذري : ال أكتسب اإلثم بسبب احلنث يف نذري. •
 .-تعاىل-أنشدكما اهلل : أسألكما مقسًما عليكما باهلل  •
 طفق : أخذ. •
 يناشدها : يسأهلا. •

 فوائد احلديث:
 ، وحيرم فوق ثالث يلال إذا اكن ألمر دنيوي وحظ نفيس.-تعاىل-جواز اهلجر إذا اكن هلل  .1
 بيان كيفية االستئذان وأدبه يف قوهل: السالم عليك ورمحة اهلل وبراكته، أندخل؟ .2
 جواز اصطحاب ضيف زائر فإن أذن هل بادلخول دخل وإن لم يؤذن هل رجع. .3
 تخاصمني منهم.املؤمنون إخوة؛ فينبيغ اإلصالح بني امل .4
 من نذر فرأى غريه أفضل منه، فليأت اذلي هو خري، ويلكفر عن يمينه. .5
حتيل عليها الرجالن يف ادلخول عليها ومعهما عبد اهلل بن الزبري،  -ريض اهلل عنها-جواز احليل إذا لم تصل إىل يشء حمرم؛ ألن اعئشة  .6

 لإلصالح بينهم.
 وهذا ديلل ىلع لني القلب وخشيته هلل. -عز وجل-من خشية اهلل  -عنهم ريض اهلل-رقة قلوب الصحابة ورسعة بكائهم  .7
 قوة إيمان أمهات املؤمنني وحرصهن ىلع العتق من انلار والَباءة من العذاب. .8

 املصادر واملراجع:
ارص انلارص، انلارش : دار طوق صحيح ابلخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن ن 

 ه.1422الطبعة : األوىل -انلجاة 
الة، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرس

 1407ط:الرابعة عرش
 عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن 

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
 (8409) الرقم املوحد:
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ْفعة  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: )جعل ويف لفظ: قىض( انليب  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  احلديث: بالشُّ
َفتي الطرق؛ فال شفعة(.  يف لك ما لم يقسم، فإذا وقعت احلدود، ورُصِّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

الرشيعة احلكيمة جاءت إلحقاق احلق والعدل ودفع الرش والرض، وهلذا فإنه ملا اكنت الرشكة يف العقارات يكرث رضرها هذه 
 ويمتد رشرها وتشق القسمة فيها، أثبت الشارع احلكيم الشفعة للرشيك.

ذ انلصيب من املشرتى بمثل بمعىن أنه إذا باع أحد الرشيكني نصيبه من العقار املشرتك بينهما، فللرشيك اذلي لم يبع أخ
 ثمنه، دفعاً لرضره بالرشاكة.

 هذا احلق، ثابت للرشيك ما لم يكن العقار املشرتك قد قسم وعرفت حدوده ورصفت طرقه.
أما بعد معرفة احلدود وتمزيها بني انلصيبني، وبعد ترصيف شوارعها فال شفعة، لزوال رضر الرشاكة واالختالط اذلي ثبت 

 انزتاع املبيع من املشرتي.من أجله استحقاق 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < الشفعةاتلصنيف: 
 رفع الرضر. -األخوة بني املسلمني موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 قىض : حكم. •
ْفعة : إذا اكن ابليت أو األرض مملوكة ألكرث من شخص فباع أحد الرشاكء نصيبه لطرف جديد فيحق للرشيك أو الرشاكء أن يدفعوا هلذ • ا بالشُّ

 الطرف اجلديد ما دفعه ويكون ابليت هلم، فهذا احلق اسمه الشفعة.
 مشاع قابل للقسمة.يف لك ما : يف لك مشرتك  •
 وقعت : عينت. •
 احلدود : مجع حد، وهو هنا: ما تتمزي به األمالك بعد القسمة. •
 ورصفت الطرق : بينت مصارف الطرق وشوارعها. •
 فال شفعة : إذ ال حمل هلا بعد تمزي احلقوق. •

 فوائد احلديث:
 هذا احلديث أصل يف ثبوت الشفعة وهو مستند اإلمجاع عليها. .1
 العقار املشرتك، اذلي لم تمزي حدوده، ولم ترصف طرقه، لرضر الرشاكة اليت تلحق الرشيك الشفيع.تكون الشفعة يف  .2
 بهذا يعلم أنها ال تثبت للجار، لقيام احلدود وتميزيها. .3
"يف لك ما لم استدل بعضهم باحلديث: ىلع أن الشفعة ال تكون إال يف العقار اذلي تمكن قسمته دون ما ال تمكن قسمته، أخذاً من قوهل:  .4

 يقسم"؛ ألن اذلي ال يقبل القسمة، ال حيتاج إىل نفيه.
تثبت الشفعة إزالًة لرضر الرشيك، وذلا اختصت بالعقارات لطول مدة الرشاكة فيها، وأما غري العقار، فرضره يسري، يمكن اتلخلص منه  .5

 بوسائل كثرية، من املقاسمة اليت ال حتتاج إىل لكفة، أو بابليع وحنو ذلك.

وقعت احلدود، ورصفت الطرق، فال بالشفعة يف لك ما لم يقسم، فإذا  -صىل اهلل عليه وسلم-قىض انليب 
 شفعة
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 ملصادر واملراجع:ا
 ه.1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  - 
 .ه1417الرياض، الطبعة األوىل،  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب  -
 ه.1392اإلملام برشح عمدة األحاكم، للشيخ إسماعيل األنصاري، مطبعة السعادة، الطبعة اثلانية، -
 ه.1426الشارقة، الطبعة العارشة،  -مكتبة الصحابة-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق -

 (6081) الرقم املوحد:
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 «.أن اخلَْصَمني َيْقُعَداني بني يدي احلََكمَ  -صَّل اهلل عليه وسلم-َقىَض رسول اهلل »عن عبد اهلل بن الزبري قال:  احلديث:
 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أدبًا من آداب القضاء، يلزتمه القايض إذا قىض بني املتخاصمني، وهو أن جيلسهما بني يديه، وهذا من تمام 
العدل بينهما عنده يف جملسه، حىت يُصوِّب إيلهما انلظر ويسمع منهما مجيًعا، وال جيوز هل أن حيايب أحدهما فيسمع من أحدهما 

 ويرتك األخر، بل الواجب العدل بينهما يف لك يشء.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < القضاء < صفة احلكماتلصنيف: 
بري  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن الزُّ

 رواه أبو داود وأمحد. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 حكم وقيل أوجب.قىض :  •
 بني يدي احلكم : بفتحتني أي احلاكم، ويف بعض النسخ احلاكم أي قدامه، واملراد أن جيلسهما القايض أمامه. •

 فوائد احلديث:
 العدالة بني اخلصمني مطلوبة يف لك يشء؛ فيجب ىلع القايض أن يعدل بينهما يف جملسه. .1
وجملسه، ودخوهلما عليه، وحيرم أن يسار أحدهما، أو يلقنه حجته، أو يضيفه، أو يعلمه كيف جيب أن يعدل بني اخلصمني يف حلظه، ولفظه،  .2

 يديع، إال أن يرتك ما يلزمه ذكره يف ادلعوى؛ كرشط، أو عقد، وسبب إرث، وحنوه، فله أن يسأل عنه تلحرير ادلعوى.
 املصادر واملراجع:

ْستاين، حت -  جي  قيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية.سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السِّ
اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  -

 م. 2001 - ـه 1421األوىل، 
 .1428الفوزان، طبعة دار ابن  اجلوزي، الطبعة األوىل منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل  -
َسة،  -  م. 2003 - ـه 1423توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة: اخلامي
 الم السليمان، مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام: تأيلف الشيخ صالح الفوزان، عناية عبد الس -
ة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم، الطبع -

1427. 
د وإيضاح علله ومشالكته، حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داو -

 العظيم آبادي: دار الكتب العلمية، بريوت.
 ه 1415الطبعة: اثلانية، 

والسنة صحيح وضعيف سنن أيب داود، حممد نارص ادلين األبلاين، برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية، من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن  -
 باإلسكندرية.

 (64690) الرقم املوحد:

 أن اخلصمني يقعدان بني يدي احلكم -صىل اهلل عليه وسلم-قىض رسول اهلل 



 

207 
 

بالُعْمَرى ملن وهبت  -صَّل اهلل عليه وسلم-قىض رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  احلديث:
 «.هل

ر عمرى هل ولعقبه؛ فإنها لذلي أعطيها، ال ترجع إىل اذلي أعطاها؛ ألنه أعطى عطاء وقعت فيه »ويف لفظ:  عمي
ُ
من أ

 «. املواريث
، أن يقول: "يه لك ولعقبك"، فأما إذا قال: "يه -صَّل اهلل عليه وسلم-إنما العمرى اليت أجازها رسول اهلل »وقال جابر: 

 «.ا عشت"؛ فإنها ترجع إىل صاحبهالك م
رها حيًّا وميتًا ولعقبه»ويف لفظ ملسلم:  عمي

ُ
ر عمرى فيه لذلي أ عمي

ُ
 «.أمسكوا عليكم أموالكم وال تفسدوها، فإنه من أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

قىْب: نواعن من اهلبة، اكنوا يتعاطونهما يف  اجلاهلية، فاكن الرجل يعطى الرجل ادلار أو غريها بقوهل: أعمرتك الُعْمرى ومثلها الرُّ
 إياها أو أعطيتكها عمرك أو عمري.

 فاكنوا يرقبون موت املوهوب هل، لريجعوا يف هبتهم.
نليب فأقر الرشع اهلبة، وأبطل الرشط املعتاد هلا، وهو الرجوع، ألن العائد يف هبته، اكللكب، يقيئ ثم يعود يف قيئه، وذلا قىض ا

 بالعمرى ملن وهبت هل ولعقبه من بعده. -صَّل اهلل عليه وسلم-
إىل حفظ أمواهلم بظنهم عدم لزوم هذا الرشط وإباحة الرجوع فيها فقال: "أمسكوا عليكم  -صَّل اهلل عليه وسلم-ونبههم 

َرها، حياً وميتا، ولعقبها".  أموالكم وال تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فيه لذلي اعمي
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < اهلبة والعطيةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 ( بلفظ: " أيما رجل أعمر رجال عمرى هل .." 1625واللفظ اثلاين: رواه مسلم )

 (.1625أما قوهل" وقال جابر": فرواه مسلم ح)
 (.1625ولفظ: " أمسكوا عليكم..": رواه مسلم ح)

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 قىض : حكم. •
 امليم، وألف مقصورة. مشتقة من العمر، وهو احلياة. ويه: يه تمليك املنافع أو إباحتها مدة العمر.بالعمرى : بضم العني املهملة، وسكون  •
 أعمر : بضم أوهل، وكرس امليم، مبىن للمجهول. •
 ملن وهب هل : بأنها ملن أعطيها. •
 عمرى : كأن يقول: عمرتك هذه ادلار مثاًل. •
 ولعقبه : ألوالده. •
 أجازها : أمضاها. •
 احلديث:فوائد 

 صحة هبة "العمرى" وأنها من منح اجلاهلية اليت أقرها اإلسالم وهذبها بمنع الرجوع فيها، ملا يف الرجوع من ادلناءة والبشاعة. .1
 أنها تكون للموهوب هل ولعقبه، سواء أكانت مؤبدة أم مطلقة. .2
 قال الفقهاء: ويثبت اخليار يف إمضاء ابليع أورده للمشرتط.أن الرشوط الفاسدة غري الزمة يف العقد، ولو ظنها العاقد الزمة نافعة هل، لكن  .3

 بالعمرى ملن وهبت هل -صىل اهلل عليه وسلم-قىض رسول اهلل 
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 املصادر واملراجع:
اري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ابلخ إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  - 

 ه.1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن  -
 ه.1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري -
 ه.1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -صحابةمكتبة ال -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -

 (6080) الرقم املوحد:
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: أيفي سورة احلج َسجَدتَان؟ -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: قلت لرسول اهلل  -اهلل عنهريض -عن ُعْقبَة بن اعمر  احلديث:
هما»قال: 

ْ
 «.نعم، ومن لم يَْسُجْدهما؛ فال َيْقَرأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ورة احلج، أفيها ويَستفهم منه عن س -صَّل اهلل عليه وسلم-انليب  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث: يسأل ُعقبة بن اعمر 
 بنعم، فيهما سجدتان. -صَّل اهلل عليه وسلم-سجدتان؟ فأجابه انليب 

جود فيهما فال يقرأهما،  ثم زاده حكما آخر، وهو: "ومن لم يَسجدهما فال يَقرأهما" أي: من أىت ىلع هاتني اآليتني، ولم يُرد السُّ
 اتلالوة ُسنة.وهذا انليه ليس للتحريم ولكنه للكراهة، وسجود 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سجود السهو واتلالوة والشكراتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلَُهيني  راوي احلديث:
 رواه أبو داود اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

 أنَّ يف سورة احلج سجدتني.احلديث ديلل ىلع  .1
جدة اثلانية من َسجدات القرآن. .2  الَرٌد ىلع من لم يعتَب السَّ
زية ُسورة احلج ىلع غريها من سور القران؛ بأنَّ فيها سجدتني، إال أن ذلك ال يدل ىلع تفضيلها ىلع غريها من الّسور .3 مطلًقا،  احلديث يدل ىلع مي

ء حبسب  ء ىلع اليشَّ  ما قيِّد به.وإنَّما يفضل اليشَّ
 أن القرآن يتفاضل، وأن بعضه أفضل من بعض؛ حلكمة اهلل أعلم بها. .4
 مرشوعية إجابة السائل بأكرث مما سأل مما حيتاج إيله. .5

 املصادر واملراجع:
 سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. 

مام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد مسند اإل
 م.2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، 
 م.1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

 م.2002ه، 1422مرقاة املفاتيح، يلع بن سلطان القاري ، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 
اعيل الصنعاين، حتقيق: د/ حممد إسحاق حممد إبراهيم ، انلارش: مكتبة دار السالم، الطبعة: األوىل، اتلنوير رشح اجلامع الصغري، تأيلف: حممد بن إسم

 ه 1432
 سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة  َسة توضيح األحاكم مي  م.2003ه، 1423األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي
الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، 

 م.2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 
 (11241) الرقم املوحد:

: أيف سورة احلج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما، فال -صىل اهلل عليه وسلم-قلت لرسول اهلل 
 يقرأهما
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قلت ُيا رسول اهلل، أتزنل غدا يف دارك بمكة؟ قال: وهل ترك »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه -عن أسامة بن زيد احلديث:
َباٍع؟   نلا عقيل من ري

 ثم قال: ال يَريُث الاكفر املسلم، وال املسلم الاكفر
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 مة بن زيد: هل سيزنل صبيحة دخوهل فيها داره؟ملا جاء انليب صَّل اهلل عليه وسلم لفتح مكة سأهل أسا
 فقال صَّل اهلل عليه وسلم: وهل ترك نلا عقيل بن أيب طالب من رباع نسكنها؟

 وذلك أن أبا طالب تويف ىلع الرشك، وخلف أربعة أبناء: طابًلا وعقياًل وجعفًرا وعليًّا.
ىلع دين قومهما فورثاه، ففقد طالب يف غزوة بدر، فرجعت ادلور فجعفر ويلع أسلما قبل وفاته، فلم يرثاه، وطالب وعقيل بقيا 

 لكها لعقيل فباعها.
ا يني املسلم والاكفر فقال: "ال يرث املسلم الاكفر، وال يرث الاكفر املسلم"؛ ألن اإلرث مبناه ىلع الصلة  ثم بنيَّ حكماً اعمًّ

املتينة، والعروة الوثىق، فإذا فقدت هذه الصلة، فقد معها لك والقرىب وانلفع، ويه منقطعة ما دام ادلين خمتلفاً ألنه الصلة 
 يشء حىت القرابة، وانقطعت عالقة اتلوارث بني الطرفني، ألن فصمها أقوى من وصل النسب والقرابة.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < الفرائض < موانع اإلرثاتلصنيف: 

 كتاب اجلهاد. -تملك دور مكة وبيعها ورشائها موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-أسامة بن زيد بن حارثة  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 قلت : وذلك اعم الفتح قبل دخول انليب صَّل اهلل عليه وسلم مكة. •
 عقيل : ابن أيب طالب وعقيل ابن عم انليب صَّل اهلل عليه وسلم صحايب اعلم بالنسب. •
َباع :  •  املزنل املشتمل ىلع بيوت. -بفتحها وسكون املوحدة-بكرس الراء مجع ربع-ري

 فوائد احلديث:
رض لعقود املرشكني السابقة، فال يكون يف جواز بيع بيوت مكة، فقد أقر انليب صَّل اهلل عليه وسلم العقد ىلع حاهل. وقد يقال : إنه لم يتع .1

 احلدث داللة ىلع هذه املسألة.
 أن املسلم ال يرث الاكفر، وال الاكفر يرث املسلم. .2
 أن اإلسالم هو أقوى الروابط، وأن اختالف ادلين هو السبب يف َحلِّ العالقات والصالت. .3

 املصادر واملراجع:
 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  - 

 .ه1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1392الطبعة اثلانية، -مطبعة السعادة-إسماعيل األنصاري اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ -
 ه.1426الطبعة العارشة،  -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -

 (6092) الرقم املوحد:

 قلت يا رسول اهلل، أتْنل غدا يف دارك بمكة؟ قال: وهل ترك نلا عقيل من رباع؟



 

211 
 

قال: قمُت مع رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم يللًة، فقام فقرأ  -ريض اهلل عنه-عن عوف بن مالك األشجيع  احلديث:
ه، يقول يف سورَة ابلقرة، ال  َيُمرُّ بآية رمحٍة إال وقَف فسأل، وال َيُمرُّ بآية عذاٍب إالَّ وقف فتعوَّذ، قال: ثم ركع بَقْدر قيامي

َبياءي والَعَظمةي »ركوعه:  ، ثم سجد بَقْدر قيامه، ثم قال يف سجوده مثَل ذلك، ثم قام «ُسبحاَن ذي اجلَََبوتي وامللَكوتي والكي
 رًة سورًة.فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سو

 صحيح درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

خيَب عوف بن مالك األشجيع ريض اهلل عنه أنه صَّل مع رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم يللًة قيام الليل، فقام صَّل اهلل عليه 
وجنته، وال يمر بآية يُذكر فيها العذاب وسلم فقرأ سورة ابلقرة، فاكن ال يمر بآية يُذكر فيها الرمحة واجلنة إال سأل اهلل رمحته 

َبياءي والَعَظمةي »إال استعاذ باهلل من عذابه، ثم ركع طوياًل بقدر قيامه، وقال يف ركوعه:  « ُسبحاَن ذي اجلَََبوتي وامللَكوتي والكي
نَزِّه اهلَل صاحب القهر والغلبة، وصاحب امللك ظاهًرا وباطنًا، وصاحب الكَبياء، وصاحب الع

ُ
ظمة، ثم سجد بَقْدر قيامه، أي: أ

 ثم قال يف سجوده مثَل ما قال يف ركوعه، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورًة سورًة.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالةاتلصنيف: 
 قيام الليل.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-عوف بن مالك األشجيع  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والنسايئ وأمحد. اتلخريج:

 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 تعوَّذ : اعتصم باهلل. •
 سبحان : أنزِّه اهلل. •
 ذي : صاحب. •
 والغلبة.اجلَََبوت : القهر  •
 امللَكوت : امللك ظاهًرا وباطنًا. •
 الكَبياء : العظمة. •

 فوائد احلديث:
 استحباب قيام الليل. .1
 استحباب اتلطويل يف قيام الليل. .2
 فيه جواز تسمية السورة بابلقرة وآل عمران والعنكبوت والروم وحنو ذلك بال كراهة. .3
 الرمحة والعذاب للك قارئ يف الصالة وغريها.فيه استحباب السؤال واتلعوُّذ عند املرور بآيات  .4
 إثبات صفة اجلَبوت وامللكوت والكَبياء والعظمة هلل تعاىل. .5
 من األسماء احلسىن ذو اجلَبوت وامللكوت والكَبياء والعظمة. .6

قمت مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يللة، فقام فقرأ سورة ابلقرة، ال يمر بآية رمحة إال وقف فسأل، وال 
 يمر بآية عذاب إال وقف فتعوذ
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 املصادر واملراجع:
 م.2001 - ـه1421سالة، الطبعة: األوىل، اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الر -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط  

 .بريوت –سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، نرش: املكتبة العرصية، صيدا 
 .م1986 –ه 1406انية، اثل: الطبعة حلب، –السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نرش: مكتب املطبواعت اإلسالمية 

ادلار  -ية خمتار الصحاح، لزين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نرش: املكتبة العرص
 .م1999/  ـه1420 اخلامسة،: لطبعة صيدا، –انلموذجية، بريوت 

شقودري األبلاين، انلارش: مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، الطبعة: صحيح أيب داود، ملحمد نارص ادلين بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األ
 م. 2002 - ـه 1423األوىل، 

 .بريوت –املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، ألمحد بن حممد بن يلع الفيويم، انلارش: املكتبة العلمية 
 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت  مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي

 ـه1413ألوىل، نيل األوطار، ملحمد بن يلع بن حممد بن عبد اهلل الشواكين ايلمين، حتقيق: عصام ادلين الصبابطي، انلارش: دار احلديث، مرص، الطبعة: ا
 م.1993 -

اف دار اهلجرة الطبعة : اثلاثلة ، صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتا قَّ  م. 2006 - ـه 1426ب والسنة: علوي بن عبد القادر السَّ
 (8281) الرقم املوحد:
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صَّل اهلل -عن حممد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا محيد الساعدي، يف عرشة من أصحاب رسول اهلل  احلديث:
علُمكم بصالة رسول اهلل  -عليه وسلم

َ
قالوا: فَليَم؟ فواهلل ما ، -صَّل اهلل عليه وسلم-منهم أبو قتادة، قال أبو محيد: أنا أ

إذا قام  -صَّل اهلل عليه وسلم-كنَت بأكرثنا هل تبعا وال أقدمنا هل صحبة، قال: بَّل، قالوا: فاْعريض، قال: " اكن رسول اهلل 
رَّ لك عظم يف موضعه معتدال، ثم يقرأ، ثم  بَيْهي ، ثم يُكَبِّ حىت يَقي َي بهما َمنْكي يكَبِّ إىل الصالة يرفع يديه حىت حُيَاذي

فريفع يديه حىت حُياذي بهما َمنْكبيه، ثم يركع ويضع َراَحتَيْهي ىلع ُركبتيه، ثم يعتدل فال يَُصبُّ رأسه وال ُيْقنيُع ، ثم يرفع 
رأسه، فيقول: سمع اهلل ملن محده، ثم يرفع يديه حىت حُياذي بهما منكبيه معتدال، ثم يقول: اهلل أكَب ثم يهوي إىل األرض 

عن جنبيه، ثم يرفع رأسه وَيثيْن رجله اليرسى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد ثم  فيُجايف يديه
يقول: اهلل أكَب، ويرفع رأسه وَيثيْن رجله اليرسى فيقعد عليها حىت يرجع لك عظم إىل موضعه، ثم يصنع يف األخرى 

ما منكبيه كما كَب عند افتتاح الصالة، ثم يصنع ذلك مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتني كَب ورفع يديه حىت حياذي به
يف بقية صالته حىت إذا اكنت السجدة اليت فيها التسليم أخر رجله اليرسى وقعد ُمتََورِّاًك ىلع شقه األيرس، قالوا: صدقت 

 .-صَّل اهلل عليه وسلم-هكذا اكن يصيل 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
الرشيف صفة صالة انليب صَّل اهلل عليه وسلم ويه األكمل ملن أراد الصالة ، فذكر فيها مجلة من أعمال يبني احلديث 

الصالة من األراكن والواجبات واملستحبات من اتلكبري حىت السالم، ويه اكتلايل: أنه اكن صَّل اهلل عليه وسلم إذا قام إىل 
بَيْهي  َي بهما َمنْكي ، ثم يكَب حىت يسكن لك عظم يف موضعه من اخلشوع معتدال، ثم يقرأ، ثم الصالة يرفع يديه حىت حُيَاذي

يكَب فريفع يديه حىت حياذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع َراَحتَيْهي ىلع ركبتيه، ثم يعتدل فال يرفع رأسه لألىلع وال يزُنهل بل 
حياذي بهما منكبيه معتدال، ثم يقول: اهلل أكَب، يكون معتداًل، ثم يرفع رأسه، فيقول: سمع اهلل ملن محده، ثم يرفع يديه حىت 

ثم يهوي إىل األرض فيبعد يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثين رجله اليرسى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، 
ع يف الركعة ويسجد ثم يقول: اهلل أكَب، ويرفع رأسه ويثين رجله اليرسى فيقعد عليها حىت يرجع لك عظم إىل موضعه، ثم يصن

اثلانية مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتني كَب ورفع يديه حىت حياذي بهما منكبيه كما كَب عند افتتاح الصالة، ثم يصنع 
هكذا يف الرواية، وبني الرشاح بأنها اجللسة اليت فيها -كذلك يف بقية صالته، حىت إذا اكنت السجدة اليت فيها التسليم 

 ى وقعد ُمتََورِّاًك ىلع شقه األيرس.أخر رجله اليرس -التسليم
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةاتلصنيف: 
 _موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو محيد عبد الرمحن بن سعد الساعدي  راوي احلديث:
 وأصله يف ابلخاريرواه أبو داود واللفظ هل  اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 حىت حتاذي منكبيه وتكون بإزائهما. -عند تكبرية اإلحرام-جعل يديه حذو منكبيه : يعين: أنَّ املصيل يرفع يديه  •
بيه : املنكب: هو جمتمع رأس العضد والكتف. •  َمنكي
 يل الساق.ركبتيه : الركبة: موصل ما بني أسفل الفخذ وأاع •

 فوائد احلديث:

قتادة: أنا منهم أبو  -صىل اهلل عليه وسلم-قول أيب محيد الساعدي يف عرشة من أصحاب رسول اهلل 
 -صىل اهلل عليه وسلم-أعلمكم بصالة رسول اهلل 
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 وجوب تكبرية اإلحرام بقول: "اهلل أكَب"، وال تنعقد الصالة بدونها. .1
 استحباب رفع ايلدين حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام. .2
 اتلواتر.استحباب تمكني يديه من ركبتيه أثناء الركوع، وتفريج أصابعه، وأحاديث وضع ايلدين ىلع الركبتني يف الركوع بلغت حد  .3
 استحباب هرص املصيل ظهره أثناء الركوع؛ ليستوي مع رأسه، فيكون الرأس بإزاء الظهر، فال يرفعه وال خيفضه. .4
 مستويًا ثم يرفع رأسه، ويديه حىت حياذي بهما منكبيه، ويقول اإليمام واملنفرد: "سمع اهلل ملن محده"، ويقول املأموم: "ربنا ولك احلمد"، ويبىق .5

 ًعا لك فقار من فقرات الظهر إىل ماكنه.مطمئنًا، راج
 ثم يسجد ويضع كفيه ىلع األرض، غري مفرتش ذلراعيه، موجًها أصابع يديه إىل القبلة، غري قابض هلما. .6
 يضع قدميه ىلع األرض، مستقباًل بأطراف أصابعه القبلة. .7
 بأصابعها القبلة. إذا جلس يف التشهد األول فرش رجله اليرسى، وجلس عليها، ونصب ايلمىن مستقبالً  .8
اًك، بأن يقدم رجله اليرسى وخيرجها من حتته، وينصب ايلمىن، ويضع  -للصالة اليت فيها تشهدان-إذا جلس يف التَّشهد األخري  .9 جلس متورِّ

 إيلتيه ىلع األرض.
 املصادر واملراجع:

 ق : حممد حميي ادلين عبد احلميد.السنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقي 
 .بريوت –)سنن الرتمذي( أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم 

 السنن، البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، تعليق: حممود خليل، مكتبة أيب املعايط .
 محد بن حممد بن حنبل، حتقيق أبو املعايط انلوري، اعلم الكتب.مسند أمحد بن حنبل، أليب عبد اهلل أ

 . ه1405- اثلانية بريوت، –إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين،املكتب اإلساليم 
 م.2006ه/1427،  1تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،  رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن بإخراجه: عبد السالم السليمان،ط  

 ه.1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 
 ه، دار ابن اجلوزي.1427، 1لوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط منحة العالم يف رشح ب

 (10902) الرقم املوحد:
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ْعتيُقَك وأشرتط عليك أن ُتدم رسول اهلل  احلديث:
ُ
صَّل اهلل عليه -عن سفينة، قال: كنت َمْملُواًك ألم سلمة فقالت: أ

ْشَت فقلت:  -وسلم ، ما َفاَرقُْت رسول اهلل »ما عي َّ ْشُت  -صَّل اهلل عليه وسلم-وإن لم تَْشرَتييطي يلَعَ ، ما عي ْعتََقتيْني
َ
فَأ

 َّ  «.واْشرَتََطْت يلَعَ
 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

-فأعتقته برشط أن خيدم رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-أنه اكن مملواكً ألم سلمة  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث خيَب سفينة 
ما اعش،  -صَّل اهلل عليه وسلم-لن يفارق انليب مدة حياته، فأخَبها أنه وإن لم تشرتط ذلك فإنه  -صَّل اهلل عليه وسلم

 فأعتقته واشرتطت عليه، فهذا فيه ديلل ىلع صحة الرشط يف العتق.
___________________________ 

ّق اتلصنيف:   الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < العتق والرِّ
 -ريض اهلل عنه-سفينة  راوي احلديث:

 ماجه وأمحد.رواه أبو داود وابن  اتلخريج:
 سنن أيب داود، وهو يف بلوغ املرام خمترصاً. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 أعتقك : أي أريد أن أعتقك. •
 ما عشَت : ما دمت تعيش يف ادلنيا. •
 ما فارقُت : لن أفارق. •

 فوائد احلديث:
 املعتيق.جواز تنجزي العتق مع اشرتاط نفعه للمعتيق، أو اشرتاط نفعه لغري  .1
 صحة اشرتاط اخلدمة ىلع العبد املعتق، وأنه يصح تعليق العتق برشط، فيقع بوقوع الرشط. .2
 فيه جواز اشرتاط اخلدمة ىلع املعتَق مدة معلومة بعد العتق أو قبله. .3

 املصادر واملراجع:
 م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم  - 
 ه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي. ط -
 م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة، الطبعة األوىل  -
 م2006 - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة  - يُح األحاَكمي مي َسة، توضي  م 2003 - ـه 1423املكّرمة، الطبعة: اخلامي
 اململكة العربية السعودية -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 فيصل عيىس ابلايب احلليب - سنن ابن ماجه. حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق. انلارش: دار إحياء الكتب العربية -
 بريوت -سنن أيب داود. املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  -
 1ط  2001 - 1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للتَبيزي، انلارش: دار الكتب العلمية. سنة النرش:  -
 م. 2001 - ـه 1421رش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ، مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلا -

 (64708) الرقم املوحد:

صىل اهلل عليه -قول سفينة: كنت مملواك ألم سلمة فقالت: أعتقك وأشرتط  عليك أن ختدم رسول اهلل 
 ما عشت -وسلم
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نََْب، َفَذَكَر َذاَك،  -صَّل اهلل عليه وسلم-ملا نََزَل ُعْذريي، قام انليب »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث: ىلع المي
َمَر بيالرَُّجلنَْيي واملرأة -تعين القرآن-وتاََل 

َ
نََْب، أ ُهمْ ، فلما نََزَل من المي ُبوا َحدَّ  «.فرَُضي

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 -صَّل اهلل عليه وسلم-أنه ملا نزلت براءتها مما رميت به من اإلفك، قام انليب  -ريض اهلل عنها-يف هذا احلديث ُتَب اعئشة 
يت بالرجلني القاذفني: -عليه الصالة والسالم-خطيبًا وأخَب املسلمني بذلك، وتال القرآن انلازل بالَباءة ىلع املنَب، ثم نزل 

ُ
، فأ
ان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وباملرأة ويه: محنة بنت جحش، فأقام عليهم حد القذف  ؛ -وهو ثمانون جدلة-وهما حسَّ

 ثلبوت كذبهم به.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < احلدود < حد القذفاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  احلديث:راوي 

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
م بَباءتها يف سورة انلور من قوهل  • يقة مما رميت به، وُحكي يَن َجاُءوا بياإْليفْكي ...{ -تعاىل-ملا نزل عذري : يعين: ملا نزلت براءة الصدِّ ي : }إينَّ اذلَّ

 اآليات الكريمة.
 فذكر ذاك : أي ُعْذريي. •
 تال : قََرأ. •
 .-ريض اَّللَّ عنها-تعين : أي تُريد، والفاعل اعئشة  •
.-تعاىل-القرآن : تعين قوهل  • ري اآْليَاتي  : )إن اذلين جاؤوا باإلفك عصبة منكم( إيىَل آخي
ان خاضا بالرجلني :  • ْسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب بن عبد مناف بن قيص القريش املطليب، فهما الذلَّ ان بن ثابت األنصاري، ومي هما: حسَّ

 .-ريض اهلل عنها-باإلفك يف اعئشة، 
-ب بن عمري واملرأة : يه: محنة بنت جحش بن رئاب، من بين أسد بن خزيمة، يه أخت زينب بنت جحش أم املؤمنني، واكنت حتت مصع •

 ريض اهلل عنه.-، فاستشهد عنها يف أحد، فزتوَّجها طلحة بن عبيد اهلل -ريض اهلل عنه
 فرضبوا حدهم : أي: حدَّ املفرتين؛ أي: القاذفني، وهو ثمانون جدلة. •

 فوائد احلديث:
 أنَّ  القذف: هو الريم بالزنا، أو اللواط، وهو من الكبائر. .1
-ريض اهلل عنه-بمن رماها بالفاحشة، مع صحايب تيق هو صفوان بن املعّطل السليم  -ريض اهلل عنها-ت اعئشة الصديقة وبنت الصديق ابتلي .2

 من هذه الفرية اليت زادتها نزاهة ورفعة، حينما نزل بَباءتها قرآن يُتَّل إىل يوم القيامة من سورة انلور. -تعاىل-، فَبَّأها اهلل 
ه، ووجوب إقامته ىلع .3 ا، وإن اكن القاذف عبًدا فأربعون جدلة.حتريم القذف، وثبوت حدِّ   القاذف الاكذب، وحد القذف ثمانون جدلة إن اكن حرًّ
وف يسقط حد القذف بواحدة من أربع:)أ( عفو املقذوف، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )ال حيد القاذف، إالَّ بطلب إمجااًع(. )ب( تصديق املقذ .4

  صحة القذف. )د( إذا قذف الرجل زوجته والعنها.للقاذف فيما رماه به. )ج( إقامة ابلينة ىلع

ىلع املنَب، فذكر ذاك، وتال  -صىل اهلل عليه وسلم-: ملا نزل عذري، قام انليب -ريض اهلل عنها-قول اعئشة 
 من املنَب، أمر بالرجلني واملرأة فرضبوا حدهمالقرآن، فلما نزل 
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 املصادر واملراجع:
 .ه1415 اثلانية، الطبعة - بريوت –دار الكتب العلمية  -عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم، للعظيم آبادي  - 
 ه.1428، 1ط -اجلوزي دار ابن  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان  -
ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة  - يُح األحاَكمي مي َسة،  -توضي  م.2003 - ـه1423الطبعة اخلامي
 م.2014 - ـه1435اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
 م.2012 - ـه1433انلارش: إدارة اثلقافة اإلسالمية، الطبعة األوىل،  -رشح مصابيح السنة لإلمام ابلغوي، البن امللك  -
 م.2001 - ـه1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  -
 فيصل عيىس ابلايب احلليب. -ابلايق، انلارش: دار إحياء الكتب العربية سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد  -
 بريوت. -سنن أيب داود، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  -
 اثلانية، الطبعة -مرص–يب احلليب سنن الرتمذي، لإلمام الرتمذي، حتقيق : أمحد حممد شاكر وآخرون، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلا -

 .م1975 - ـه1395
 .بريوت –حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، للمباركفورى، انلارش: دار الكتب العلمية  -
من إنتاج مركز نور اإلسالم  -املجاين-صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، للشيخ األبلاين، مصدر الكتاب: برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية  -
 حباث القرآن والسنة باإلسكندرية.أل

 (58241) الرقم املوحد:
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يف اجلهاد، فقال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-استأذنت انليب قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة أم املؤمنني  احلديث:
 «.جهادكن احلج»

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أن يأذن هلا أن جتاهد معه طلبًا لفضل  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنها طلبت من انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة أم املؤمنني 
أن مبارشة اجلهاد وقتال األعداء ليست مرشوعة يف حق النساء؛ ملا يتصفن به اغبًلا  -وسلمصَّل اهلل عليه -اجلهاد، فبني انليب 

من ضعف ابلدن، وريقة القلب، وعدم حتمل األخطار، وال يمنع ذلك قيامهن بعالج اجلرَح، وسيق العطىش، وحنو ذلك من 
 األعمال.

سبع غزوات،  -صَّل اهلل عليه وسلم-ت مع رسول قالت: غزو -ريض اهلل عنها-فقد جاء يف الصحيح من حديث أم عطية 
داوي اجلرَح، وأقوم ىلع املرىض.

ُ
 أخلفهم يف رحاهلم، فأصنع هلم الطعام، وأ

وقال بأن جهادهن يكون يف احلج، و تشبيه احلج والعمرة باجلهاد جبامع األسفار، وابلعد عن األوطان، ومفارقة األهل، وخطر 
 ال.األسفار، وتعب ابلدن، وبذل األمو

: اُتذته إن دنا -صَّل اهلل عليه وسلم-أن أم سليم اُتذت خنجًرا يوم حنني وقالت للنيب »وأخرج مسلم من حديث أنس 
فهو يدل ىلع جواز القتال وإن اكن فيه ما يدل ىلع أنها ال تقاتل إال مدافعة، وليس فيه « مين أحد من املرشكني بقرت بطنه

 ته.أنها تقصد العدو إىل صفه وطلب مبارز
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < فضل احلج والعمرةاتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاد

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 ابلخاري.صحيح  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 جهادكن : اجلهاد رشاًع: قتال الكفار خاصة؛ إلعالء لكمة اهلل، واملراد العبادة اليت تعدل اجلهاد يف حق النساء احلج. •
 فوائد احلديث:

 اجلهاد واجب: فهو إما فرض كفاية، أو فرض عني يف حق الرجال يف بعض احلاالت. .1
 جهادهن احلج.ال جيب اجلهاد ىلع املرأة، وأن  .2
 .-تعاىل-فضل احلج والعمرة، إْذ جعل ثوابهما كثواب اجلهاد يف سبيل اهلل  .3
 ألنَّ رغبتها يف اخلري واألعمال الصاحلة جعلتها تريد منافسة الرجال فيما خصص هلم من أعمال. -ريض اهلل عنها-فضيلة اعئشة  .4
  صنف منهما وأعده للعمل اذلي يناسبه ويتحمله، ملا يف ذلك من املصالح العظيمة.ملا خلق الصنفني من البرش، هيَّأ لك -تبارك وتعاىل-أنَّ اهلل  .5
 توزيع األعمال بني خلقه، فلك منهم يقوم جبانب من األعمال. .6
ص بعمل من األعمال وحده أجاده وأتقنه، فجاء ىلع املراد. .7  أنَّ الصنف الواحد إذا ُتصَّ
  من األعمال، وبهذا اتلوزيع العادل يكون إعمار الكون، وسري األعمال وجناحها.أن يكون لك صنف مطابًلا بما خيصه، وما يّهء هل .8
ا  -صَّل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انليب  .9 ومجال إجابته، فهو لم ينفي عن اعئشة تشوفها واشتياقها إيىل فضيلة اجلهاد يف سبيل اهلل، وإنما دهلَّ

ُ قل  بَها.ىلع جهاد من نوع آخر، يريض طموحها وُيَطْمنئي
 حكمة اإلسالم يف إبعاد املرأة عن مواطن خيىش عليها فيها كمواطن احلرب، خاصة مع كرثة العدو أواخلوف من فتنتها جلماهلا. .10

 «جهادكن احلج»يف اجلهاد، فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-قول اعئشة: استأذنت انليب 
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 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل  

 .1423رام، لعبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، توضيح األحاكم من بلوغ امل
 .1428منحة العالم رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

أمني الزهريي، انلارش: دار الفلق، الرياض، الطبعة: بلوغ املرام من أدلة األحاكم، ألمحد بن يلع بن حجر العسقالين، حتقيق وُتريج وتعليق: سمري بن 
 ه. 1424السابعة، 

 سبل السالم،  ملحمد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث.
 (64598) الرقم املوحد:
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، إال »قال:  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب  احلديث: ما كنُت ألقيَم َحّداً ىلع أحد فيموت، فأجَد يف نَفيسي
 «.لم يَُسنَّهُ  -صَّل اهلل عليه وسلم-وََدْيتُُه، وذلك أن رسول اهلل صاحب اخلمر، فإنه لو مات 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

قال: ما كنت ألقيم ىلع أحد حدا، فيموت بسبب احلد فأحزن وآسف عليه، إال شارب اخلمر، فإنه  -ريض اهلل عنه-عن يلع 
ا وكيًفا هو لو مات غرمت ديته من بيت املال  لورثته،ألنَّ عقوبته زادت ىلع ما جيب عليه من حدود اهلل؛ فأخف احلدود كمًّ

 حد الشارب اخلمر.
فهو من باب اتلعزيرات فإن مات  -صَّل اهلل عليه وسلم-فيفهم من احلديث أن اخلمر لم يكن فيه حد حمدود من رسول اهلل  

 ياط، وقد خالفه غريه من الصحابة.هنا من باب االحت -ريض اهلل عنه-اليضمن وفعل يلع 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < احلدود < حد اخلمراتلصنيف: 
 الواليات. -الضمان  -ادليات موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 ابلخاري، وهو يف بلوغ املرام خمترًصا.صحيح  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 فيموت : ألجل إقامة احلد. •
 وَدْيتُُه : دفعت ديته لورثته. •
 لم يسنه : لم يرشع فيه عدًدا معينًا. •

 فوائد احلديث:
ها، فال يزاد عليها، وال ينقص منها. .1  احلدود املقدرة، اكلزنا والقذف قدرها الشارع احلكيم، وحدَّ
بال زيادة، فإنَّها رساية من عمل مرشوع مأذون فيه، فال قصاص، وال دية، وال كفارة؛ ألنَّ احلق قتله  -تعاىل-مات من احلد املقدر من اهلل من  .2

 باإلمجاع.
 فهو من باب اتلعزيرات. -صَّل اهلل عليه وسلم-أن اخلمر لم يكن فيه حد حمدود من رسول اهلل  .3
 من بيت املال ىلع الصحيح. أن خطأ اإلمام عليه، ويكون ضمانه .4
 ىلع اإلمام أن حيتاط يف إقامة احلد. .5

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة : األوىل  

 يب، بريوت.صحيح مسلم بن احلجاج، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العر
م إرساء بنت عرفة، املكتب

ُ
ة فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، القاهرة، الطبعة األوىل، 
 .1423مكة، الطبعة اخلامسة، توضيح األحاكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، 

 .1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح الفوزان، اعتناء عبد السالم السلمان، الرياض، الطبعة األوىل، 
 .1428منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

د بن يلع بن حجر العسقالين، حتقيق وُتريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي، انلارش: دار الفلق، الرياض، الطبعة: بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمح
 ه. 1424السابعة، 

 سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث.
 (58265) الرقم املوحد:

ا ىلع أحد فيموت، فأجد يف نفيس، إال صاحب اخلمر، فإنه لو : ما كنت ألقيم -ريض اهلل عنه-قول يلع  حدا
 لم يَُسنَّه -صىل اهلل عليه وسلم-مات وديته، وذلك أن رسول اهلل 
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يلًَة، فقال عمر  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عمر  احلديث: لو اْشرَتََك فيها أْهُل َصنْعاء »: -ريض اهلل عنه-أنَّ غالًما قُتل غي
 «.لََقتَلْتُهم

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ريض -فقتلوا غالًما ىلع حني غفلٍة منه، فأمر عمر  -ريض اهلل عنه-ىلع عهد عمر  -مخسة أو سبعة-مجاعة من انلاس اشرتك 
وجوب قتل اجلماعة بالواحد إذا اجتمعوا وتساعدوا يف القتل: لو اشرتك فيها أهل  -مؤكدا-بقتلهم مجيعا، وقال  -اهلل عنه

بة، واعمة الفقهاء ىلع هذا احلكم؛ ئلال يكون عدم القصاص سببًا إىل اتلعاون صنعاء مجيًعا لقتلتهم به، وقد اتَّفق الصحا
 ىلع سفك ادلماء.

ن.  وُتصيص صنعاء باذلكر يف هذا األثر؛ ألنَّ هؤالء الرجال القتلة اكنوا منها، أو أنَّه مثل عند العرب يرضب لكرثة الساكَّ
___________________________ 

 اجلنايات < القصاصالفقه وأصوهل < اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 رواه ابلخاري. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
ة. • رَّ يلَة : قتله غيلة؛ أي: قتله ىلع غفلة من املقتول، وغي  غي
اجلزيرة العربية، ويه مدينة قديمة أثرية، وُتصيص صنعاء باذلكر يف هذا األثر؛ ألنَّ َصنَْعاء : اعصمة بالد ايلمن، وتقع يف اجلهة اجلنوبية من  •

ن.  هؤالء الرجال القتلة اكنوا منها، أو أنَّه مثل عند العرب يرضب لكرثة الساكَّ
 غالم : الغالم هو اذلكر الصغري من دلن الفطام إىل سبع سنني. •
 اً الشرتاكهم يف قتله.لقتلتهم به : أي القتصصت منهم، وقتلتهم مجيع •

 فوائد احلديث:
 أن اجلماعة تقتل بالواحد، إذا اكن فعل لك واحد منهم صاحلًا للقتل به لو انفرد. .1
 ذريعة إىل اتلعاون ىلع سفك ادلماء. -يف هذه احلال-احلكم بقتل اجلماعة بالواحد سد لذلرائع املوصلة إىل الفساد؛ وذلك أن عدم القصاص  .2
 سألة ادلماء.تشديد الرشيعة يف م .3
ا، ال قصاًصا، وال يصح فيه العفو من أحد، وعليه فتوى هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السع .4  ودية.أنَّ القاتل َقتَْل غيلة يقتل حدًّ

 املصادر واملراجع:
 ه.1422اة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلج - 
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي  -  1423َسة، توضيح األحاكم مي
 م. 2003 - ـه
 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت  -
الزبن، انلارش: دار هجر، الطبعة: ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام، احلسني بن حممد بن سعيد الاليّع، املعروف بالَمغرييب، املحقق: يلع بن عبد اهلل  -

 م. 2003 - ـه 1424-األوىل 
م إرساء بنت عرفة، ط -

ُ
، املكتبة 1فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، مرص، 
 م. 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية. الطبعة: األوىل،  -دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر،  -

 (58205) الرقم املوحد:

 «لو اشرتك فيها أهل صنعاء لقتلتهم»قول عمر: 
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، قال:  احلديث: َّ فأَمَرها، »عن فاطمة بنت قيس، قالت: قلت: يا رسول اهلل، زويج َطلََّقيني ثالثا، وأخاف أن ُيْقتََحَم يلَعَ
لَْت   «.َفتََحوَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أنها ُتىش ىلع نفسها إن بقيت يف املزنل اذلي طلقها  -وسلمصَّل اهلل عليه -للنيب  -ريض اهلل عنها-ذكرت فاطمة بنت قيس 
أن تنتقل منه  -صَّل اهلل عليه وسلم-فيه زوجها وقت العدة، فربما دخل عليها بالقوة فاجر أو سارق وحنوهما، فأمرها انليب 

 إىل غريه، مع أنها ما زالت يف عدة الطالق، للحاجة.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < العدة < عدة املطلقةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنها-فاطمة بنت قيس  راوي احلديث:

 رواه مسلم. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 بها، أو سارق يأخذ متاعها، أو حنو ذلك.يُقتَحَم يلّع : يُدخل عليها بقوة، واملعىن أنها ُتاف أن يَدخل عليها قهًرا فاجر يفُجر  •
لت : فانتقلت من ابليت اذلي ُتاف من اإلقامة فيه. •  فتحوَّ

 فوائد احلديث:
اتلحول أنَّه ال جيوز للمرأة أْن تنفرد بمسكن ليس معها فيه أحد، إذا اكنت ُتاف ىلع نفسها من أهل الفساد؛ فيجب ىلع ويل أمرها أْن يأمرها ب .1

 منه.
 املرأة يف كون املزنل مأموناً أو غري مأمون، وأنها ال تُكلف إقامة ابلينة ىلع ذلك. جواز قبول قول .2
 أنه يبنيغ لإلنسان أن جيتنب أسباب الرش وأن يتقيه؛ ألن رفع اليشء بعد وقوعه أصعب من توقيه قبل وقوعه. .3
الق، السيَّما مع اخلوف ىلع نفسها.أنَّ املطلقة ابلائن، هلا أْن تتحول من بيت زوجها اذلي أبانها ويه تسكنه، وإْن اك .4  نت ال تزال يف عدة الطَّ
 أن املعتدة إذا حتولت لعذر فإنه ال يلزم أن تتحول إىل ماكن قريب من ماكنها األول، بل هلا أن تتحول إىل ماكن بعيد. .5

 املصادر واملراجع:
 م.2006 -ه 1427الطبعة األوىل،  -املكتبة اإلسالمية فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني،  - 
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة اخلامي يُح األحاَكمي مي  م.2003 - ـه1423توضي
 م.2014 - ـه1435لسعودية، الطبعة األوىل، اململكة العربية ا -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
 صحيح مسلم، ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. -
 ه.1428، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط -
 دار آل بروم للنرش واتلوزيع، الطبعة األوىل. -، دار املعراج ادلويلة للنرش ، لألثيويب«ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النسايئ املسىم  -

 (58165) الرقم املوحد:

 «فأمرها، فتحولت»قال: قول فاطمة بنت قيس: يا رسول اهلل، زويج طلقين ثالثًا، وأخاف أن يُقتحم يلع، 
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إىل ايلمن، فأمرين أن آخذ من  -صَّل اهلل عليه وسلم-بعثين انليب »قال:  -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن جبل  احلديث:
ْو تَبييَعًة، ومن لك أربعني ُمسنة، ومن لك َحاليم دينا

َ
 «.ًرا، أو َعْدهَلُ َمَعافيرَ لك ثالثني بقرة تَبييًعا أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ملا أرسله أمرًيا إىل ايلمن واعماًل ىلع الزاكة وغريها، أمره أن يأخذ زاكة ابلقر من لك  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن معاذ أن انليب 
نًّا، وهو ما هل سنتان.ثالثني بقرة تبيًعا أو تبيعًة، وهو ما هل سنة، ومن لك أربعني مسنًة   يعين أو ُمسي

 وقدر اجلزية بادلينار من اذلهب ىلع لك بالغ وظاهر إطالقه سواء اكن غنيًّا أو فقرًيا، واملراد أنه يؤخذ ادلينار منهم يف السنة.
ر، وادليلل ىلع لكن اجلزية يرجع يف تقديرها إىل اجتهاد اإلمام، فإنَّها ُتتلف حسب اختالف املاكن والزمان، والغىن والفق

هو اذلي قدرها ىلع أهل ايلمن، فقال ملعاذ: "خذ من لك حالم ديناًرا"، بينما زادت اجلزية  -صَّل اهلل عليه وسلم-ذلك أنَّ انلَّيبَّ 
 يف تقدير عمر حينما قدرها ىلع أهل الشام.

___________________________ 
 الزاكة < زاكة بهيمة األنعامالفقه وأصوهل < فقه العبادات < اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-معاذ بن جبل  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 تبيًعا؛ ألنَّه ال يزال يتبع أمه.تَبييًعا : هو اذلي أتمَّ احلول األول ودخل يف اثلاين، واألنىث "تبيعة"، سيم  •
ت السنة اثلانية، ودخلت يف اثلاثلة. • نَّة : ويه اليت أتمَّ  ُمسي
 حالم : اسم فاعل أي: حمتلم، وهو اذلي قد بلغ سن االحتالم، واالحتالم هو إنزال املين، ولو لم يزنهل. •
ْدهَلُ : قيمته ومقداره من غري انلقد. •  عي
 معروفة عندهم. -أي ثياب-معافير، وهو يح من همدان يف ايلمن، تُنسب إيلهم اثلياب املعافرية، واملعافر بُرد معافر : نسبة إىل  •
 جم(. 4.25دينار : ادلينار: نقد ذهيب، وادلينار اإليساليّم: زنته أربعة غرامات وربع من اذلهب ) •

 فوائد احلديث:
 وجوب الزاكة يف ابلقر وهو جُممع عليه. .1
 ابلقر من ثالثني تبيًعا، ومن أربعني مسنة وهو إمجاع.فيه أن زاكة  .2
 جواز أخذ اجلزية من العرب، فإنَّ قبائل ايلمن هم أصل العرب. .3
 هما.أنَّ اجلزية ال تؤخذ إالَّ ممن قد بلغ احللم؛ ألنَّ ضابط اذلي ال تؤخذ منه: هو اذلي ال جيوز قتله إذا أرس: من صغرٍي، وامرأة، وغري .4
فمعاذ أخذها من أهل ايلمن ديناًرا، وبما أنَّ انلقود قد ال تتيرس يف ايلمن، فإنَّه يؤخذ عوض ادلينار ثوًبا معافرًيا، مشهوًرا بيان قدر اجلزية،  .5

 عندهم، نسبة إىل ابلدلة اليت ينسج فيها.
 عدم أخذ اجلزية من زروعهم، وقد اكن هلم زروع، وال من مواشيهم. .6

تبيعا إىل ايلمن، فأمرين أن آخذ من لك ثالثني بقرة  -صىل اهلل عليه وسلم-قول معاذ بن جبل: بعثين انليب 
 أو تبيعة، ومن لك أربعني مسنة، ومن لك حالم ديناًرا، أو عدهل معافر
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 املصادر واملراجع:
 .بريوت –حقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود، امل 

( 5، 4( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ) ـج3( وحممد فؤاد عبد ابلايق ) ـج2، 1سنن الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر ) ـج
 م. 1975 - ـه 1395احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب 

 .1406سنن النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، انلارش: مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية، 
 سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب. 

 ه. 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل، 
م إرساء بنت عرفة، املكتبة فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقي

ُ
ق: صبيح بن حممد، رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، القاهرة، الطبعة األوىل، 
 .1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 

 .1427اعتناء عبد السالم السلمان، الرياض، الطبعة األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح الفوزان، 
اض، الطبعة: بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، حتقيق وُتريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي، انلارش: دار الفلق، الري

 ه. 1424السابعة، 
 دار احلديث. سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش:

 (64632) الرقم املوحد:
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اين رسول اهلل »قال:  -عنهماريض اهلل -عن يوسف بن عبد اهلل بن سالم  احلديث: يوسف،  -صَّل اهلل عليه وسلم-َسمَّ
ْجره ْجلََسيني يف حي

َ
 «.وأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

هو اذلي سماه  -صَّل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-خيَب يوسف بن عبد اهلل بن سالم 
ْجره، وذلك من حسن خلق انليب يوسف، وأنه أجلسه يف   ومن اتلواضع والرمحة بالصغار. -صَّل اهلل عليه وسلم-حي

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحاكم املولود < تسمية املولود وتكنيتهاتلصنيف: 

 اخلُلُقية < تواضعه صَّل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات 
 .الصحابة فضائل –األخالق موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-يوسف بن عبد اهلل بن سالم  راوي احلديث:
 رواه أمحد. اتلخريج:

 مسند أمحد. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اإلنسان وحىت ركبته وهو جالس.احليجر : املنطقة األمامية من جنب  •
 فوائد احلديث:

 هو اذلي سماه بهذا االسم وأنه أجلسه يف حجره. -صَّل اهلل عليه وسلم-يف احلديث فضيلة يلوسف بن عبد اهلل بن سالم، وأن انليب  .1
 من اتلواضع والرمحة بالصغار. -صَّل اهلل عليه وسلم-فيه بيان ملا اكن عليه انليب  .2
 التسيم بأسماء األنبياء.مرشوعية  .3

 املصادر واملراجع:
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط  - 
 .األردن – عمان –خمترص الشمائل املحمدية، لألبلاين، نرش: املكتبة اإلسالمية  -
 م. 2008 - ـه 1429معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل،  -
، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد 1379بريوت،  -بن حجر العسقالين الشافيع، دار املعرفة فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، أمحد بن يلع  -

 عبد ابلايق، قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب.
د بن عبد الرمحن بن حممد ابلنا السااعيت، الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين، أمح -

 دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية.
 (10972) الرقم املوحد:

يوسَف،  -صىل اهلل عليه وسلم-: سماين رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-قول يوسف بن عبد اهلل بن سالم 
 وأجلسين يف حجره
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ثكم عينِّ وعن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث: َحدِّ
ُ
قلنا: بَّل، قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت: أال أ

ا اكنت يلليت اليت اكن انليبُّ  نعلَيْه، فوضعهما فيها عندي، انقلب فوضَع رداءه، وخلع  -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت: لمَّ
عند رجليه، وبسط طرَف إزاره ىلع فراشه، فاضطجع، فلم يلبث إال َريْثما ظنَّ أن قد رقدُت، فأخذ رداءه ُرَوْيًدا، وانتعل  
ُرَويًْدا، وفتح ابلاب فخرج، ثم أجافه ُرَويًْدا، فجعلُت ديْريع يف رأيس، واختمرُت، وتَقنَّعُت إزاري، ثم انطلقُت ىلع إثره، 

يَع فقام، فأطال القيام، ثم رفع يديه ثالث مرات، ثم احنرف فاحنرفُت، فأرسع فأرسعت، فَهْرول فهرولُت، حىت  جاء ابَلقي
قالت: « ما لك؟ يا اعئُش، َحْشيا رابيية»فأحرض فأحرضت، فسبقتُه فدخلت، فليس إال أن اضطجعُت فدخل، فقال: 

ينِّ »قلت: ال يشء، قال:  َ و يَلُْخَبي
َ
ييني أ ي فأنتي »قالت: قلت: يا رسول اهلل، بأيب أنت وأيم، فأخَبته، قال: «  اللطيُف اخلبريُُتَْبي

يَف اهلُل عليك ورسوهُل؟»قلت: نعم، فلََهَدين يف صدري لَْهدةً أوجعتين، ثم قال: « السواد اذلي رأيُت أمايم؟ « أظننتي أْن حَيي
، فناداين، فأخفاه منك، فأجبتُه، فأخفيته نعم، فإن جَبي»قالت: َمْهما يكتمي انلاُس يعلمه اهلل، قال:  َل أتاين حني رأيتي

منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعتي ثيابك، وظننت أن قد رقدت، فكرهُت أن أوقَظك، وخشيُت أن تستوحيش، 
يع فتستغفر هلم قويل: السالُم »، قالت: قلت: كيف أقول هلم يا رسول اهلل؟ قال «فقال: إنَّ ربَّك يأمرَك أن تأيَت أهَل ابَلقي

قون يار من املؤمنني واملسلمني، ويرحُم اهلُل املستقدمني منا واملستأخرين، وإنَّا إن شاء اهلل بكم لالحي  «.ىلع أهل ادلِّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

بينما اكن رسول اهلل  صَّل اهلل حتِك أم املؤمنني اعئشة ريض اهلل عنها قصة حدثت معها ومع رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم، 
عليه وسلم عندها ويف يللتها، أىت إىل فراشه، فوضَع رداءه، وخلع نعلَيْه، فوضعهما عند رجليه، ثم اضطجع، فلما ظن أين قد 
نمت أخذ رداءه بلطف ورفق، حىت ال ينبهين، ولبس حذاءه برفق وفتح ابلاب فخرج، ثم أغلقه برفق، وإنما فعل ذلك صَّل 

ليه وسلم يف خفية ئلال يوقظها وخيرج عنها فربما حلقها خوف يف انفرادها يف ظلمة الليل، فلبست اعئشة ثيابها اهلل ع
يع وهو مقَبة باملدينة فقام، فأطال القيام، ثم رفع يديه ثالث مرات يدعو، ثم  واختمرت ثم انطلقت وراءه، حىت جاء ابَلقي

ة، ثم أرسع يف امليش فأرسعت، ثم جرى فجرت، فسبقته فدخلت، استدار لريجع إىل مزنهل فاستدارت اعئشة برسع
معناه: قد وقع عليك احلشا وهو الربو واتلهيج اذلي يعرض للمرسع « ما لك؟ يا اعئُش، َحْشيا رابيية»فاضطجعت فدخل، فقال: 

ليس يب يشء. فقال: إما أن أي: مرتفعة ابلطن. فقالت: « رابية»يف مشيه واملحتد يف الكمه من ارتفاع انلفس وتواتره وقوهل 
ُتَبيين أو خيَبين اهلل اللطيُف اخلبري. فأخَبته باذلي حدث، فقال: فأنتي الشخص اذلي رأيتُه أمايم؟ قالت: نعم، فدفعها 

يَف اهلُل عليك ورسوهُل؟»بكفه يف صدرها فأوجعها، ثم قال:  أي: أتظنني أن يظلمك اهلل ورسوهل بأن تكون « أظننتي أْن حَيي
أي: أُكل ما يكتمه انلاس « َمْهما يكتمي انلاُس يعلمه اهلل، نعم»اليت قسمتها لك ثم أذهب إىل غريك من نسايئ؟ قالت:  يللتك

قت نفسها فقالت: نعم. ثم أخَبها أن جَبيل أتاه، ولم يدخل عليه مزنهل؛ ألن اعئشة  يعلمه اهلل؟ وكأنها ملا قالت هذا صدَّ
، فظن انليب صَّل اهلل عليه وسلم أنها قد نامت، وكره أن يوقظها حىت ال ُتاف النفرادها اكنت قد وضعت ثيابها وجتهزت للنوم

يع فتستغفر هلم. فذهب انليب صَّل اهلل عليه وسلم ممتثال هلذا  يف ظالم الليل، فقال هل جَبيل: إنَّ ربَّك يأمرَك أن تأيَت أهَل ابَلقي
قويل: السالُم ىلع أهل ». فقالت اعئشة: كيف أقول هلم يا رسول اهلل؟ قال: األمر فأىت أهل مقَبة ابلقيع فاستغفر هلم وداع هلم

قون يار من املؤمنني واملسلمني، ويرحُم اهلُل املستقدمني منا واملستأخرين، وإنَّا إن شاء اهلل بكم لالحي  «.ادلِّ
___________________________ 

 اجلنائز < زيارة القبور وأحاكمهاالفقه وأصوهل < فقه العبادات < اتلصنيف: 

واملستأخرين، وإنا إن شاء قويل: السالم ىلع أهل ادليار من املؤمنني واملسلمني، ويرحم اهلل املستقدمني منا 
 اهلل بكم لالحقون
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 اإليمان. -اللباس -اآلداب  -العرشة  -املناقب  -ادلاعء  -اجلنائز موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 قدرما.ريثما :  •
 رويدا : قليال لطيفا. •
 أجافه : أغلقه. •
ْريع : قمييص. •  دي
 اختمرت : لبست اخلمار وهو الغطاء لرأس املرأة. •
 تَقنَّعُت : لبست. •
 إزار : ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن. •
 ابلقيع : مقَبة باملدينة. •
 هرول : أرسع. •
 أحرض : جرى. •
 ذلي يعرض للمرسع يف مشيه.َحْشيَا : وقع عليك احلشا وهو الربو واتلهيج ا •
 رابيية : مرتفعة ابلطن بسبب زيادة اتلنفس. •
 اخلبري : من أسماء اهلل احلسىن وهو اذلي أدرك علمه الرسائر، واطلع ىلع مكنون الضمائر فهو اسم يرجع إىل العلم باألمور اخلفية. •
اثلاين اذلي يوصل إىل عباده وأويلائه مصاحلهم بلطفه وإحسانه من اللطيف : من أسماء اهلل احلسىن وهل معنيان بمعىن اخلبري السابق واملعىن  •

 طرق ال يشعرون بها.
 السواد : الشخص. •
 لََهَدين : رضبين جبميع كفه يف صدري. •
 حييف : يظلم. •
 جَبيل : ملك مولك بالويح يتشلك بصور خمتلفة. •
ُل من اخلَلَْوةي. •  تستوحيش : من الوحشة ويه اخلَوْف احلَاصي

 ث:فوائد احلدي
 من الرفق واتللطف وحسن املعارشة ألهله. -صَّل اهلل عليه وسلم-بيان ملا اكن عليه انليب  .1
 استحباب إطالة ادلاعء وتكريره ورفع ايلدين فيه وفيه أن داعء القائم أكمل من داعء اجلالس يف القبور. .2
 استحباب قول ادلاعء املذكور لزائر القبور. .3
 .-سبحانه-إثبات علم اهلل  .4
 اللطيف واخلبري من األسماء احلسىن. .5

 املصادر واملراجع:
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب  

 .ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
 صيدا، –ادلار انلموذجية، بريوت  -ين أبو عبد اهلل، احلنيف الرازي، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، نرش: املكتبة العرصية خمتار الصحاح، لزين ادل

 .م1999/  ـه1420 اخلامسة،: الطبعة
للطباعة والنرش واتلوزيع، مرص، إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس ايلحصيب السبيت، املحقق: ادلكتور حيىي إسماعيل، انلارش: دار الوفاء 

 م.1998  - ـه 1419الطبعة: األوىل، 
 م. 2008 - ـه 1429معجم اللغة العربية املعارصة، لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل، 

 ه.1424الطبعة: اثلانية، حمرم  -اململكة العربية السعوديةدار ابن اجلوزي،  -العثيمني -القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد
 .1429-الطبعة األوىل -الرياض-دار اتلوحيد -عبد الرزاق العباد -فقه األسماء احلسىن 

بيدي  -تاج العروس من جواهر القاموس  انلارش: دار اهلداية. -املحقق: جمموعة من املحققني-حمّمد مرتىض، الزَّ
 (10407) الرقم املوحد:
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نَس بني َماليٍك  احلديث:
َ
تَُه ُملَيَكة َدَعت رسول اهلل » -ريض اهلل عنه-عن أ ليَطَعام َصنَعتُه،  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنَّ َجدَّ

بيس، َفَنَضح
رٍي نَلَا قد اسوَدَّ من ُطولي َما لُ َصيلِّ لَُكم؟ قال أنس: َفُقمُت إيىَل َحصي

ُ
نه، ثم قال: قُوُموا فأَلي َكل مي

َ
 تُه بماء، فقامفَأ

ن َوَرائينَا، فََصَّلَّ نَلَا َركَعتَني، ُثمَّ انرَصَف -صَّل اهلل عليه وسلم-عليه رسول اهلل   «. وََصَففُت أنا وايلَتييُم َوَراَءُه، والَعُجوُز مي
ينيه، وأقام الَمرأَة َخلَْفنَا -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل »وملسلم  قَاَميني عن يَمي

َ
ه َفأ مِّ

ُ
 «.صَّل به وبيأ

 صحيح. رجة احلديث:د
 املعىن اإلمجايل:
لطعام صنعته، وقد جبله اهلل تعاىل ىلع أىلع املاكرم وأسىم  -صَّل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-دعت مليكة 

والفقري،  األخالق، ومنها اتلواضع اجلم، فاكن ىلع جاللة قدره وعلو ماكنه جييب دعوة الكبري والصغري، واذلكر واألنىث، والغين
يريد بذلك األهداف السامية، واملقاصد اجلليلة من جَب قلوب ابلائسني، واتلواضع للمساكني، وتعليم اجلاهلني، إىل غري 
ذلك من مقاصده احلميدة، فجاء إىل هذه ادلاعية، وأكل من طعامها، ثم اغتنم هذه الفرصة يلعلِّم هؤالء املستضعفني اذلين 

 جمالسه املباركة، فأمرهم بالقيام يلصيل بهم، حىت يتعلموا منه كيفية الصالة، فعمد أنس إىل حصري ربما ال يزامحون الكبار ىلع
يصَّل بهم، وصف  -صَّل اهلل عليه وسلم-قديم، قد اسود من طول املكث واالستعمال، فغسله باملاء، فقام عليه رسول اهلل 

من وراء أنس وايلتيم،  -صاحبة ادلعوة-لم، وصفت العجوزأنسا، ويتيما معه، صفا واحدا خلف انليب صَّل اهلل عليه وس
، -صَّل اهلل عليه وسلم-بعد أن قام حبق ادلعوة واتلعليم  -صَّل اهلل عليه وسلم-تصيل معهم، فصَّل بهم ركعتني، ثم انرصف 

 ومنَّ اهلل علينا باتباعه يف أفعاهل وأخالقه.
___________________________ 

 وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأمومالفقه اتلصنيف: 
 اآلداب.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

نَس بن مالك  راوي احلديث:
َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 الرواية األوىل: متفق عليها. اتلخريج:
 والرواية اثلانية: رواها مسلم.

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 َفنََضْحتُُه بيَماٍء : انلضح الرش، وقد يراد به الغسل. •
ارية. •  ُملَيَْكَة : يه بنت مالك بن عدي األنصارية انلجَّ
 َدَعت رَُسوَل اَّللَّ : طلبت حضوره. •
 لكم : ألجلكم؛ تلعليمكم أو حللول الَبكة يف مزنلكم. •
رٍي : فراش منسوج من سعف انلخل. •  َحصي
 طول مدة ما استُعمل. ُطولي َما لُبيَس : •
.العجوز: املرأة -صَّل اهلل عليه وسلم-ايلتيم والعجوز : ايلتيم: من مات أبوه قبل بلوغه، واملراد به: ضمرية بن أيب ضمرية احلمريي موىل انليب  •

 الكبرية السن، واملراد بها: مليكة.
 ثم انرصف : رجع من عندهم. •
ينيهي : أوقفين للصالة  • قَاَميني َعْن يَمي

َ
 معه.أ
 املرأة : أم أنس. •

 فوائد احلديث:
 من اتلواضع، وإجابة  دعوة ادلايع، ولو اكن امرأة. -صَّل اهلل عليه وسلم-ما اكن عليه  .1
 صحة مصافة اذلي لم يبلغ يف الصالة؛ ألنَّ ايلتيم يطلق ىلع من مات أبوه ولم يبلغ. .2
 األفضل يف موقف املأمومني، أن يكونوا خلف اإلمام. .3

 قوموا فألصيل لكم
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 املرأة، يكون خلف الرجال.موقف  .4
 جواز االجتماع يف انلوافل اليت لم يرشع هلا اجتماع، إذا لم يتخذ ذلك اعدة مستمرة. .5
 جواز الصالة، لقصد اتلعليم بها، أو غري ذلك من املقاصد ادلينية انلافعة املفيدة. .6
 ، وكرم خلقه.-صَّل اهلل عليه وسلم-تواضع انليب  .7
سيما ملن حيصل بإجابته جَب خواطرهم، وتطمني قلوبهم، ما لم تكن ويلمة عرس، فعند ذلك جتب إجابة استحباب إجابة دعوة ادلايع، ال .8

 ادلعوة.
 االفرتاش يسىم لبسا. .9
 عناية اإلسالم بمنع االختالط. .10

 املصادر واملراجع:
 ه.1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط 

، مكتبة الصحابة، 10العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري 
 ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 ه.1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم، البن عثيمني، ط
ن الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم م

  ـه. 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
 ه.1422ورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مص1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 ه.1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
 (3324) الرقم املوحد:
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فَاَء اهلل ىلع رسوهل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب  احلديث:
َ
ا أ مَّ : مي ريي عليه صَّل اهلل -اكنت أموال بيَني انلَّضي

اَكٍب واكنت لرسول اهلل خالصاً، فاكن رسول اهلل -وسلم َيٍْل َوال ري ْف املْسلمون عليه خبي ا لم يُوجي مَّ  -صَّل اهلل عليه وسلم-مي
ًة يفي سبيل اهلل  ، َوالسالحي ُعدَّ ْهليهي َسنًَة، ُثمَّ جيعل َما بيق يف الُْكَراعي

َ
ُل نفقة أ  «.-عز وجل-َيْعزي

 صحيح. درجة احلديث:
 عىن اإلمجايل:امل

املدينة مهاجراً، وجد حوهلا طوائف من ايلهود، فوادعهم وهادنهم، ىلع أن يبقيهم ىلع  -صَّل اهلل عليه وسلم-ملا قدم انليب 
 دينهم، وال حياربوه، وال يعينوا عليه َعُدوا.

 نهما من أعداء املسلمني.رجلني من بىن اعمر، يظ -ريض اهلل عنه-فقتل رجل من الصحابة يقال هل عمرو بن أمية الضمري 
 دية الرجلني، وخرج إىل قرية بىن انلضري يستعينهم ىلع ادليتني. -صَّل اهلل عليه وسلم-فتحمل انليب 

 فبينما هو جالس يف أحد أسواقهم ينتظر إاعنتهم، إذ نكثوا العهد وأرادوا قتله.
ماً هلم وللحارض ين من أصحابه أنه قام لقضاء حاجته، وتوجه إىل فجاءه الويح من السماء بغدرهم، فخرج من قريتهم ُموهي

 املدينة.
وحارصهم يف قريتهم ستة أيام، حىت تمَّ االتفاق  -قبََّحُهُم اهلل تعاىل -فلما أبطأ ىلع أصحابه، خرجوا يف أثره فأخَبهم بغدر ايلهود

.  ىلع أن خيرجوا إىل الشام واحليرَية وَخيََبَ
ُفوا عليه خبيل وال راكب.فاكنت أمواهلم َفيْئاً   بارداً، حصل بال مشقة تلحق املسلمني، إذ لم يُوجي

ُر منها رسول اهلل  قوت أهله ملدة سنة، ويرصف ابلايق يف مصالح  -صَّل اهلل عليه وسلم-فاكنت أمواهلم هلل ولرسوهل، يََدخِّ
 للك وقت ما يناسبه من املصارف للمصالح العامة.املسلمني العامة، وأوالها يف ذلك الوقت ُعدةُ اجلهاد من اخليل والسالح، و

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاداتلصنيف: 

اب  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 بين انلضري : إحدى طوائف ايلهود اذلين سكنوا قرب املدينة. •
 لم يوجف : اإلجياف: اإلرساع يف السري. •
 رياكب : يه اإلبل. •
 الُكراع : اسم للخيل. •
 مما أفاء اهلل : اليفء: الرجوع، سيم به املال اذلي أخذ من الكفار بغري قتال؛ ألنه رُدَّ ملصالح املسلمني. •
 احلديث:فوائد 

أن أموال بىن انلضري صارت فيئا ملصالح املسلمني العامة، إذ حصلت بال لكفة وال مشقة تلحق املسلمني املجاهدين.فلك ما اكن مثلها مما  .1
 تركه الكفار فزاع من املسلمني، أو صوحلوا ىلع أنها نلا، واجلزية واخلراج، فهو ملصالح املسلمني العامة.

 كفيه ويكيف من يمون.حيق لإلمام من اليفء ما ي .2
 أن يتحرى اإلمام يف رصف اليفء وكذلك رصف ما يف بيت مال املسلمني املصالح انلافعة، ويبدأ باألهم فاألهم، وللك وقت ما يناسبه. .3
 أهله. أىلع املتولكني، وقد ادخر قوت -صَّل اهلل عليه وسلم-فإن انليب  -تعاىل-جواز اّدخار القوت، وأنه ال يناىف اتلولك ىلع اهلل  .4

ْموَاُل بيَِن 
َ
فَاَء اهلل ىلَعَ َرُسوهِلِ اَكنَْت أ

َ
ا أ ا لَْم يُوِجْف الُْمْسلُِموَن َعلَْيِه  -صىل اهلل عليه وسلم-انلَِّضريِ: ِممَّ ِممَّ

 ِِبَْيٍل َوال راَِكٍب 
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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  -1 

 ه.1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 ه.1423حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق  -2
 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، -3

 ه.1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 ه.1414ن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية تأسيس األحاكم، أمحد ب -4
لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -صَّل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام  -5

 ه.1408الطبعة: اثلانية األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 
 (2983) الرقم املوحد:
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صَّل اهلل عليه -أقبل َنَفٌر من أصحاب انليب مرفواعً: ملا اكن يوم خيَب  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب  احلديث:
وا ىلع رجل فقالوا: فالن شهيد. فقال انليب  -و سلم : -صَّل اهلل عليه وسلم-فقالوا: فالن شهيد وفالن شهيد. حىت َمرُّ

ْيتُُه يف انلار يف بُْرَدٍة َغلََّها أو عباءة".
َ
 "الك إين َرأ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ىلع انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-: ملا اكن يوم غزوة خيَب أقبل أناس من أصحاب انليب -ريض اهلل عنه-بن اخلطاب قال عمر 
صَّل اهلل -وهم يقولون: فالن شهيد، فالن شهيد حىت مروا ىلع رجل فقالوا: فالن شهيد، فقال انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-

باءة قد كتمها يريد أن خيتص بها نلفسه، فُعذب بها يف نار جهنم، وانتفت عنه : الك إين رأيته يف انلار بسبب ع-عليه وسلم
 .-عز وجل-هذه الصفة العظيمة ويه الشهادة يف سبيل اهلل 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاداتلصنيف: 

اب عمُر بُن  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-اخلطَّ
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 نفر : اسم يُطلق ىلع انلاس لكهم، وىلع دون العرشة من الرجال خاصة. •
 الك : أداة ردع وزجر؛ أي: انتهوا. •
 يوم القيامة نتيجة خيانته.اطلع ىلع ما يكون من حاهل  -صَّل اهلل عليه سلم-رأيته : الظاهر أنه  •
 بردة : ثوب خمطط. •
 عباءة : نوع من املالبس •
 غلَّها : من الغلول، وهو األخذ من الغنائم قبل قسمتها ىلع وجه الرسقة. •

 فوائد احلديث:
ظم ذنب اخليانة يف األموال العامة وشدة عقابها. .1  عي
 ال تكفر حقوق العباد. -تعاىل-الشهادة يف سبيل اهلل  .2
 حيث أطلعه ىلع خواتيم بعض العباد. -صَّل اهلل عليه وسلم-لرسوهل  -تعاىل-اهلل إكرام  .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 بريوت.-حمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريبديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ مل -
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلين وغريه، مؤسسة الرسالة -
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -سلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح م -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 (4238) الرقم املوحد:

ْو َعَباَءةٍ 
َ
ْيُتُه يِف انلَّارِ يِف بُْرَدٍة َغلََّها أ

َ
، إيِني َرأ  الَكَّ
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قُوا، َوالْبَُسوا، َغرْيَ خَمييلَة،  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  احلديث: ُبوا، َوتََصدَّ مرفواعً: "لُكُوا، َوارْشَ
 َواَل رَسَف".

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

دل هذا احلديث ىلع حتريم اإلرساف يف املأكل واملرشب وامللبس واألمر باتلصدق من غري رياء وال سمعة، وحقيقة اإلرساف 
 جماوزة احلد يف لك فعل أو قول وهو يف اإلنفاق أشهر. 

 لكَب. واحلديث مأخوذ من قوهل تعاىل: }ولكوا وارشبوا وال ترسفوا{  وفيه حتريم اخليالء وا
وهذا احلديث جامع لفضائل تدبري اإلنسان نفسه، وفيه مصالح انلفس واجلسد يف ادلنيا واآلخرة، فإن الرسف يف لك يشء 
مرض باجلسد ومرض باملعيشة، ويؤدي إىل اإلتالف فيرض بانلفس إذا اكنت تابعة للجسد يف أكرث األحوال، واملخيلة ترض 

رة حيث تكسب اإلثم، وبادلنيا حيث تكسب املقت من انلاس، وقد علق بانلفس حيث تكسبها العجب، وترض باآلخ
 «.لك ما شئت وارشب ما شئت ما أخطأتك اثنتان رسف وخميلة»ابلخاري عن ابن عباس 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < صدقة اتلطوعاتلصنيف: 

و بن العاص عبد اهلل بن  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-َعْمري
 رواه ابن ماجه واإلمام أمحد، وذكره ابلخاري يف صحيحه تعليًقا جمزوًما به. اتلخريج:

 مسند اإلمام أمحد. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

قوا : الصدقة: يه العطية تُبْتَََغ بها املثوبة من اهلل تعاىل. •  تصدَّ
َف: جماوزة احلد املباح.رَسَف :  •  الرسَّ
 خَمييلَة : تكَب. •

 فوائد احلديث:
 يف هذا احلديث قاعدة مهمة يف االقتصاد. .1
 إباحة األكل والرشب من مالذ ادلنيا املباحة. .2
 وجوب اجتناب اإلرساف واتلكَب. .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1427، الرسالة، بريوت، 1اهلل الفوزان، طتسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، لصالح بن فوزان بن عبد  

ن بلوغ املرام، لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، ط  ه.1423، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، 5توضيح األحاكم مي
 سبل السالم رشح بلوغ املرام، ملحمد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، دار احلديث.

م إرساء بنت عرفة، طفتح ذي اجلالل واإلكرام رشح ب
ُ
، املكتبة 1لوغ املرام، ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، 
، مؤسسة الرسالة، 1مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط

 ه. 1421
 سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق

 فيصل عيىس ابلايب احلليب. -دار إحياء الكتب العربية 
ة الرسالة، الطبعة: اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسس -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط 

 م. 2001 - ـه 1421األوىل، 
 ه.1422اجلامع الصحيح، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، 

 م.1985بريوت، ، املكتب اإلساليم، 3مشاكة املصابيح للتَبيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، ط
 ه.1432، دار ابن اجلوزي، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل بن صالح الفوزان، ط

 (5363) الرقم املوحد:

ٍف، وال ََمِْيلَة ، وارشْب، والبْس، وتصدْق يف غري رَسَ  لُكْ



 

234 
 

نَّ رسول اهلل»عنها: عن اعئشة ريض اهلل  احلديث:
َ
ْسَكر   -صَّل اهلل عليه وسلم-أ

َ
اٍب أ ؟ فقال: لك رَشَ ُسئيل عن ابْليتْعي

 «.فهو َحَرامٌ 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

جبواب اعم شامل، مفاده  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن رشب ابلتع اذلي هو نبيذ العسل، فأىت  -صَّل اهلل عليه وسلم-سئل انليب 
 أنه ال عَبة باختالف األسماء، ما دام املعىن واحداً، واحلقيقة واحدة.

م، من أي نوع أخذ.  فلك رشاب أسكر، فهو مخر حمرَّ
وحسن بيانه عن ربه، وهلذا جاء من العلم يف مدة بعثته بما يسعد البرشية يف  -صَّل اهلل عليه وسلم-وهو من جوامع لَكيمه 

 ادلنيا واآلخرة.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < احلدود < حد اخلمراتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل والرشب

َهاَرة. -الوُُضوءي موضواعت احلديث الفرعية األخرى:   الطَّ

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 عليه.متفق  اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ابلتع : نبيذ العسل. •
 فوائد احلديث:

 تعليق احلرمة ىلع اإلساكر، فلك مسكر حرام، وجيب ىلع من تناوهل حد اخلمر ولو اكن القدر اذلي أخذه ال يسكر. .1
 حيتاج إيله السائلأن املفيت جييب السائل بزيادة عن ما سأل عنه إذا اكن ذلك مما  .2
 أنه ال فرق بني قليل املسكر وكثريه يف اتلحريم. .3
 حتريم ما يسكر ولو لم يكن رشابا، فيدخل يف ذلك احلشيشة وغريها. .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1422عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط - 
 ه 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  -
در عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا -

 ه 1408فة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، ، دار اثلقا2األرناؤوط، ط
 ه.1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط -
 ه1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط -
، مكتبة الصحابة، 10مد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حم -

 ه. 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 
 (2952) الرقم املوحد:

ْسَكَر َفُهَو َحرَامٌ 
َ
اٍب أ  لُكُّ رَشَ
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كنا عند أيب موىس األشعري، فداع بمائدة وعليها حلم دجاج، فدخل رجل »عن زَْهَدم بن ُمرَضٍِّب اجْلَْريم قاَل:  احلديث:
، فإين رأيُت رسول اهلل  ، فقال هل: َهلُمَّ

َ
أ ، َفتَلَكَّ ، فقال هل: َهلُمَّ مْحَُر، َشبييٌه بيالَمَوايلي

َ
 -عليه وسلمصَّل اهلل -من بين َتيْمي اهلل أ

 «.يأكل منه
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ء بها إيلهم وعليها حلم دجاج،  يروي زَْهَدُم بن ُمرَضِّب اجلَْريمي أنه اكن هو وقوم معه عند أيب موىس األشعري، فَداع بمائَدة فيجي
ْن بيَني تَيم اهلل أمْحر اللون شبيه باملوايل  ،  فقال هل أبو موىس داعًيا هل إىل الطعام: هلم إىل الغداء -األاعجميعين -فدخل رجل مي

 فتلكأ وأىب أن يأيت، فقال هل أبو موىس: إين رأيت رسول اهلل يأكل منه.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < ما حيل وحيرم من احليوانات والطيوراتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-زَْهَدُم بن ُمرَضِّب اجلَْريمي  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 تَيم اهلل : هم بطن من إحدى قبائل العرب. •
 َهلُمَّ : لكيمٌة بمعىن ادلعوة إىل اليشء. •
َد وتََوَقَّف. •  : بَمعىن تََردَّ

َ
أ  َفتَلَكَّ

 احلديث:فوائد 
ّل أكل حلم ادلجاج ألنه من الطيبات. .1  حي
ع، وال ينبيغ اُتاذ الرتف اعدة دائمة، ئلال يألفه، فال  .2  يصَب عنه.جواز الرتف املنضبط يف املأكل واملرشب وامللبس، وأنَّ هذا غري مناٍف للرشَّ

 املصادر واملراجع:
 ه.1422وق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار ط1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط- 
 ه.1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق،  دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، -
ط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤو-

 ه. 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
 ه.1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط-
، مكتبة الصحابة، 10طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، -

 ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 
 (2975) الرقم املوحد:

 َدَجاٍج فََداَع بَِمائَِدٍة، وعليها حَلُْم  -ريض اهلل عنه-ُكنَّا عند أيب موىس األشعرّي 
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دُّ لرسول اهلل -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث: َواَكُه َوَطُهورَُه، َفيَبَْعثُُه اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-، قالت: ُكنَّا نُعي سي
أ وُيصيل.  ما شاء أن َيبَْعثَُه من الليل، َفيَتََسوَُّك، ويتوضَّ

 صحيح. احلديث:درجة 
 املعىن اإلمجايل:

واكه واملاء اذلي يتوضأ به من الليل، ثم يوقظه  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنها اكنت ُتَهيِّئ للنيب  -ريض اهلل عنها-ُتَب اعئشة  سي
ع يف َدلْك أسنانه بالسواك؛ لزُييل به  -تبارك وتعاىل-اهلل  راحئة الفم اليت من نومه يف أي وقت من الليل، فإذا استيقظ رَشَ

 حتدث اعدة بسبب انلوم، ثم يتوضأ وضوءه للصالة، ثم يصيل صالة الليل.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < سنن وآداب الوضوءاتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل

 خدمة الزوجة لزوجها. -آداب انلوم  -صالة اتلطوع  -مواضع تأكد السواك موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 نعد : نُهيِّئ. •
 املاء اذلي يتطهر به.طهوره : أي:  •
 يبعثه : يوقظه من نومه. •
 يتسوك : ينظف فمه وأسنانه بالسواك. •

 فوائد احلديث:
 استحباب التسوك قبل الوضوء، وقبل الصالة، وعند القيام من انلوم. .1
 يلزمه للطاعة والعبادة.من تهيئة ما  -صَّل اهلل عليه وسلم-به، وحرصهن ىلع ما يريض انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-عناية أزواج انليب  .2
 خدمة املرأة لزوجها. .3
 جواز االستعانة باآلخرين إلعداد الطهور. .4
 استحباب اتلأهب للعبادة قبل وقتها واالعتناء بها. .5
فُها كيف شاء، ويف اآلية: )فيمسك اليت قىض عليها املوت ويرسل األخرى(. -تعاىل-أن أرواح العباد بيد اهلل  .6  يرَُصِّ
. -عليه وسلم صَّل اهلل-أن انليب  .7  لم يَكن يُوقظ للصالة بالليل، بل مىت ما أْيَقَظه َربُّه صَّلَّ
صَّل اهلل عليه -أنه ال ينتقض وضوؤه بانلوم؛ لقوهل  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انلوم ناقض للوضوء، وهذا هو األصل، لكن من خصوصياته  .8

رمحه -".وعليه حيمل حديث ابلاب ىلع االختيار؛ وهلذا قال احلافظ ابن حجر كما يف الصحيحني : "إن َعييَْنَّ َتنَامان وال ينام قليب -وسلم
 : "اكن ربما تَوضأ إذا قام من انلوم، وربما لم يتوضأ".-اهلل

 املصادر واملراجع:
 ه.1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األوىل  

 ه.1428حلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل رياض الصا
 ه. 1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

 ه.1407قني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش نزهة املت
 (3758) الرقم املوحد:

َيْبَعَثُه من الليل، ِسوَاَكُه َوَطُهوَرهُ، َفَيْبَعُثُه اهلل ما شاء أن  -صىل اهلل عليه وسلم-ُكنَّا نُِعدُّ لرسول اهلل 
أ ويُصيل  َفَيتََسوَُّك، ويتوضَّ
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ْرَقَم ريض اهلل عنه قال:  احلديث:
َ
ُكّنا نتلكم يف الصالة، يَُكلُِّم الرجل صاحبه، وهو إىل جنبه يف الصالة، »عن َزيْد بن أ

ينَا عن  ْرنَا بالسكوت ونُهي مي
ُ
 «.الالكمحىت نزلت ))وقوموا هلل قانتني((؛ فَأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

لة بني العبد وربه؛ فال ينبيغ أن يتشاغل املصيل بغري مناجاة اهلل ،فيخَب زيد بن أرقم ريض اهلل عنه أن املسلمني  الصالة صي
جبانبه يف حاجته، واكن ىلع اكنوا يف بدء أمرهم يتلكمون يف الصالة بقدر حاجتهم إىل الالكم، فقد اكن أحدهم يكلم صاحبه 

 مسمع من انليب صَّل اهلل عليه وسلم، ولم ينكر عليهم.
وملا اكن يف الصالة شغل بمناجاة اهلل عن الالكم مع املخلوقني، أمرهم اهلل تبارك وتعاىل باملحافظة ىلع الصالة وأمرهم 

لَ  َواتي َوالّصالةي الوُسطى َوقُوُموا هلل َقانيتينَي{. فعرف الصحابة بالسكوت ونهاهم عن الالكم، فأنزل اهلل تعاىل: }َحافيُظوا ىلَعَ الصَّ
 منها نهيهم عن الالكم يف الصالة فانتهوا، ريض اهلل عنهم.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < مبطالت الصالةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-زيد بن أْرقَم  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

الالَكم قانتني : للُقنُوت عدة معان، منها: الطاعة، واخلشوع، وادلاعء وطول القيام والسكوت، وهو املراد هنا، فقد فهم منه الصحابة نهيهم عن  •
 يف الصالة، وأمرهم بالسكوت.

 صَّل اهلل عليه وسلم.كنا نتلكم : أي خلف انليب  •
 يَكلُِّم الرجل صاحبه : أي يف حاجته. •
 وقوموا هلل : أي ألجله. •
رنا : أمرنا اهلل أو رسوهل تنفيًذا لآلية. • مي

ُ
 فأ
 بالسكوت : الكف عن الكم انلاس ال لك الالكم؛ ألن الصالة فيها قراءة وذكر وداعء. •
ينا : نهانا رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم. •  نُهي
 أي الكم انلاس. الالكم : •

 فوائد احلديث:
 اكن الالكم يف الصالة أول اإلسالم مباًحا بقدر احلاجة إيله. .1
 االحتجاج بقول الصحايب يف سبب الزنول، كما أنه حجة يف غريه. .2
 وأن الالكم فيها حمرم.حتريم الالكم يف الصالة بعد نزول قوهل تعاىل: }َوقُوُموا هلل قَانيتينَي{. من العامد، وهو اذلي يعلم أنه يف صالة،  .3
د للصالة؛ ألن انليه يقتِض الفساد. -مع حرمته-أن الالكم  .4  ُمْفسي
 أن القنوت املذكور يف هذه اآلية، مراد به السكوت، كما فهمه الصحابة، وعملوا بمقتضاه يف زمن انليب صَّل اهلل عليه وسلم. .5
 يف هذه العبادة، واتلذُلذ بمناجاته فَليُْحَرْص ىلع هذا املعىن السايم.أن املعىن اذلي حرم من أجله الالكم، هو طلب اإلقبال ىلع اهلل  .6
 رصاحة النَّْسخ يف مثل هذا احلديث اذلي مجع بني انلاسخ واملنسوخ. .7
 احلكمة يف الترشيع حيث اكن الالكم مباًحا ثم حرم. .8

نزلت }وقوموا هلل قانتني{؛ ُكّنا نتلكم يف الصالة، يَُكليُم الرجل صاحبه، وهو إىل جنبه يف الصالة، حىت 
ِمْرنَا بالسكوت و نُِهيَنا عن الالكم

ُ
 فَأ
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 املصادر واملراجع:
الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد  

 م.2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 م.2005ه، 1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

 ه.1435األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل اإلفهام يف رشح عمدة 
 ه.1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 

 م.1992ه، 1412الطبعة: اثلانية خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز املبارك، 
فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 

 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 ه.1423اد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤ

 (5204) الرقم املوحد:
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تمرة من تمر الصدقة فجعلها يف  -ريض اهلل عنهما-قال: أخذ احلسن بن يلع  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «. َكْخ َكْخ اْرمي بها، أما علمت أنَّا ال نأكل الصدقة!؟»: -صَّل اهلل عليه وسلم-فيه، فقال رسول اهلل 

 «.أنَّا ال حَتيلُّ نلا الصدقة»ويف رواية: 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

: "كخ -صَّل اهلل عليه وسلم-تمرة مما مجع من زاكة اتلمر فوضعها يف فمه، فقال انليب  -ريض اهلل عنهما-أخذ احلسن بن يلع 
 كخ" يعين أنها ال تصلح لك، ثم أمره أن خيرجها من فمه، وقال: "إننا ال حتل نلا الصدقة".

نلاس، والصدقات والزكوات أوساخ انلاس، وال يناسب ألرشاف انلاس أن فالصدقة ال حتل آلل حممد؛ وذلك ألنهم أرشف ا
: "إنا آل حممد ال -ريض اهلل عنه-لعمه العباس بن عبد املطلب  -صَّل اهلل عليه وسلم-يأخذوا أوساخ انلاس، كما قال انليب 

 حتل نلا الصدقة؛ إنما يه أوساخ انلاس".
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < مصارف الزاكةاتلصنيف: 
 الشمائل. -آل ابليت موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 الرواية األوىل: متفق عليه. اتلخريج:

 الرواية اثلانية: رواها مسلم.
 رياض الصاحلني. احلديث:مصدر منت 

 معاين املفردات:
تمر الصدقة : ما مُجع من زاكة اتلمر، والزاكة يف االصطالح: تطلق ىلع أداء حق جيب يف أموال خمصوصة ىلع وجه خمصوص، ويعتَب يف وجوبه  •

 احلول وانلصاب.
، واكن احلسن  •  صبييًّا. -ريض اهلل عنه-كخ كخ : لكمة زجر للصيب عن املستقذراتي
 ، واملراد بنو هاشم وبنو عبد املطلب.-صَّل اهلل عليه وسلم-: أي: آل حممد  نلا •

 فوائد احلديث:
 وجوب توجيه اإلنسان ألفراد أرسته ومن يف راعيته، ومنعهم من املحرمات مع بيان احلكمة من ذلك. .1
 حتريم الصدقات والزاكة ىلع آل ابليت. .2
 مستحقيها، ويرىع ذلك بدقة وأمانة بالغتني.ىلع ويل األمر أن يقوم جبمع الزاكة ويدفعها إىل  .3
 مرشوعية دفع الصدقات لإلمام. .4
 استحباب اإلعالم بسبب انليه والزجر. .5
 جواز خماطبة من ال يمزي لقصد إسماع من يمزي. .6
 استحباب استخدام اللفظ املعقول للمخاطب؛ ألنه من باب: حدثوا انلاس ىلع قدر عقوهلم. .7

 املصادر واملراجع:
 م.1987ه 1407املتقني رشح رياض الصاحلني، ملصطىف اخلن وآخرين، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة  

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، ملحمد ابن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم اهلاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.

 ه.1422ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل،  صحيح
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 ه. 1428، دمشق، بريوت، ، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري1رياض الصاحلني للنووي، ط
 (10102) الرقم املوحد:

َدقَةَ  ُكُل الصَّ
ْ
نَّا ال نَأ

َ
َما َعلِْمَت أ

َ
 كِْخ كِْخ اْرِم بها، أ
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ْن نََزلَْت عليه:  -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت: ما َصَّلَّ رسوُل اهللي  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
َ
صالًة َبْعَد أ

ْر يلي »)إذا جاء نرص اهلل والفتح( إال يقول فيها:  َك، امهللَّ اْغفي َْمدي  «. ُسبَْحانََك َربَّنَا وحبي
هي: يُ  -صَّل اهلل عليه وسلم-ويف رواية: اكَن رسوُل اهللي  هي وُسُجودي ْن َيُقوَل يف ُرُكوعي

َ
ُ أ َك، »ْكرثي َْمدي ُسبَْحانََك اللُهمَّ َربَّنَا َوحبي

ْر يلي  ُل الُقْرآَن. «اللُهمَّ اْغفي وَّ
َ
 ، َيتَأ

ْن َيُموَت:  -صَّل اهلل عليه وسلم-ويف رواية: اَكَن رسوُل اهللي 
َ
ْن َيُقوَل َقبَْل أ

َ
ُ أ َ »يُْكرثي ُرَك ُسبَْحانََك اللُهمَّ َوحبي ْستَْغفي

َ
َك أ ْمدي

تُوُب إييَلَْك 
َ
ْحَدْثتََها َتُقوهُلا؟ قال: «. َوأ

َ
يَشُة: قلُت: يا رسوَل اهللي، ما هذهي اللكماُت اليت أراَك أ لَْت يلي َعاَلَمٌة يفي »قالْت اَعئ ُجعي

ْيتَُها قُلْتَُها )إذا جاء نرص اهلل والفتح(... إىل آخر السورة
َ
يتي إيَذا َرأ مَّ

ُ
 «. أ

:  -صَّل اهلل عليه وسلم-ويف رواية: اكَن رسوُل اهلل  ْن قَْولي ُ مي تُوُب إييَلْهي »يُْكرثي
َ
ُر اهلَل َوأ ْستَْغفي

َ
هي أ َْمدي قالْت: «. ُسبَْحاَن اهللي َوحبي

تُوُب إيل
َ
ُر اهلَل وأ ْستَْغفي

َ
هي أ َْمدي ْن قَْولي ُسبَْحاَن اهللي َوحبي ُ مي ؟ فقاَل: قلُت: يا رسوَل اهللي، أراَك تُْكرثي َرى »هي

َ
ينِّ َسأ

َ
يني َريبِّ أ ْخََبَ

َ
أ

تُوُب 
َ
ُر اهلَل َوأ ْستَْغفي

َ
هي أ َْمدي : ُسبَْحاَن اهللي َوحبي ْن قَْولي ْكرَثُْت مي

َ
ْيتَُها أ

َ
إيَذا َرأ

يتي فَ مَّ
ُ
ْيتَُها: إذا جاء نرص اهلل َعاَلَمًة يفي أ

َ
إيلهي َفَقْد َرأ

َة، ورأيت انلاس يدخلون  «.يف دين اهلل أفواجاً، فسبح حبمد ربك واستغفره إنه اكن تواباً  والفتح، َفتُْح َمكَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صالةً بعد أن نزلت سورة انلرص إال وقال يف ركوعها  -صَّل اهلل عليه وسلم-: ما صَّل رسول اهلل -ريض اهلل عنها-قالت اعئشة 
َر به يف القرآن يف قوهل )فسبح حبمد ربك واستغفره(.وسجودها: سبحانك امهلل وحبمدك امهلل اغفر  مي

ُ
 يل، يعمل بما أ

عن هذه اللكمات اليت أصبح يقوهلا يف الركوع والسجود  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنها سألت انليب  -ريض اهلل عنها-وأخَبت 
ل: سبحان اهلل وحبمده أستغفر اهلل وأتوب فأخَبها أن اهلل تبارك وتعاىل أخَبه أنه سريى عالمة يف أمته، فإذا رآها أكرث من قو

 إيله.
ون يف دين اهلل أفواجاً فسبح حبمد ربك واستغفره يدخل انلاس ورأيت -مكة فتح–وهذه العالمة: )إذا جاء نرص اهلل والفتح 

 إنه اكن تواباً(.
___________________________ 

 أذاكر الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 متفق عليه جبميع رواياته. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 سبحانك : تزنيها ًلك عما ال يليق بك من لك نقص. •
 امهلل : يا اهلل. •
مَر به يف  •

ُ
 القرآن.يتأول القرآن : يعمل ما أ

 رأيتها : أبرصتُها أو عرفتُها. •
 واستغفره : أي: اْطلُْب منه املغفرة، واملغفرة: يه اتلجاوز عن اذلنب والسرت. •

 فوائد احلديث:
 قبل موته. -تعاىل-وترضعه وإقباهل ىلع اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-زيادة استغفار رسول اهلل  .1
 عند حصول انلعم. -تعاىل-الشكر هلل  .2
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-الستغفار وادلعوات اقتداء بالرسول استحباب ا .3

ْن َيُقوَل يف ُرُكوِعِه وُسُجوِدهِ: ُسْبَحانََك اللُهمَّ َربََّنا َوِِبَْمِدَك،  -صىل اهلل عليه وسلم-اكَن رسوُل اهللِ 
َ
يُْكرِثُ أ

ُل الُقْرآنَ اللُهمَّ  وَّ
َ
 اْغِفْر يِل، َيَتأ
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 حق. -سبحانه-وقوع ما برش اهلل به رسوهل ألن وعده  .4
 املصادر واملراجع:

 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب، بدون تاريخ.  - 
 م.1987 - ـه1407ة، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسال -
 ه.1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل  -
 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل،  -
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب  -

 (4826) الرقم املوحد:
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َرة،  -صَّل اهلل عليه وسلم-اَكَن »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل األنصاري  احلديث: ْهَر بيالَهاجي يَُصيلِّ الظُّ
ل، َوإيَذا حيَانًا: إيَذا َرآُهم اجتََمُعوا َعجَّ

َ
حيَانًا وأ

َ
َشاء أ يَّة، والَمغريب إيَذا وََجبَت، والعي مُس نَقي بْ  والَعرَص والشَّ

َ
ر، َرآُهم أ خَّ

ً
َطئُوا أ

بُح اكن انليب   «.يَُصلِّيَها بيَغلَس -صَّل اهلل عليه وسلم-والصُّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 يف هذا احلديث بيان األفضل يف الوقت، ألداء الصلوات اخلمس.
اكن احلر شديًدا يؤثر ىلع فصالة الظهر: حني تميل الشمس عن كبد السماء، وهو وقت الزوال، وهو اول وقتها، ولكن إن 

 املصلني فاألفضل تأخري الصالة حىت يَبد اجلو، كما يف أدلة أخرى.
والعرص: تصَّل والشمس ما تزال بيضاء نقية، لم ُتالطها صفرة املغيب، وقَدرُها: أن يكون ظل لك يشء مثله، بعد ظل 

 الزوال.
 واملغرب: تصَّل وقت سقوط الشمس يف مغيبها.

اىع فيها حال املؤتمني، فإن حرضوا يف أول وقتها، وهو زوال الشفق األمحر صلوا، وإن لم حيرضوا أخّرها إىل وأما العشاء: فري
 ما يقرب من انلصف األول من الليل، فإنه وقتها األفضل لوال املشقة.

 وأما صالة الصبح: تكون عند أول اختالط الضياء بالظالم.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أوهلا اتلكبري وآخرها التسليميَُصيلِّ : الصالة يف اللغة: ادلاعءويف الرشع:  •
َرة : يه شدة احلر بعد الزوال. مأخوذة من هجر انلاس أعماهلم لشدة احلر. •  الَهاجي
يٌَّة : صافية، لم تدخلها صفرة وال تغري. •  نَقي
 إَذا وََجبَْت : سقطت واغبت، يعىن الشمس. •
ْحيَاناً : مجع حني، ب •

َ
ْحيَاناً َوأ

َ
 معىن: وقتأ
 بيَغلٍَس : ظالم آخر الليل مع ضياء الصبح •

 فوائد احلديث:
 معرفة أوقات الصلوات. .1
 أفضلية املبادرة بالصالة يف أول وقتها ماعدا العشاء. .2
 باالنتظار.األفضل يف العشاء، اتلأخري، ويكون إىل نصف الليل، كما صحت به األحاديث، إال إذا اجتمع املصلون فتصَّل خشية املشقة عليهم  .3
 األفضل لإلمام مرااعة حال املؤتمني يف الوقت، وكذلك يف اتلخفيف مع اإلتمام واإلطالة مع عدم اإلضجار. .4
 أفضلية اتلغليس يف الفجر، وهو أوىل من اإلسفار. .5
 أن الصالة يف مجاعة أوىل من اإلتيان بالصالة يف أول وقتها. وذلك ملرااعة اجلماعة يف صالة العشاء. .6
 ألمته، واجتناب ما يشق عليهم. -صَّل اهلل عليه وسلم-ة انليب حسن راعي .7

 يصيل الظهر باهلاجرة، والعرص والشمس نقية، واملغرب إذا وجبت -صىل اهلل عليه وسلم-اكن 
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 املصادر واملراجع:
 ه.1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط 

 ه.1434، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، 1اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، ط
 ه.1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 ه. 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 ه.1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1البن عثيمني، طتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم 
در عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا

 ه. 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
العقيل، العمدة للسعدي، قيده عنه تلميذه: عبد اهلل العوهيل، تقديم: عبد اهلل بن عبد العزيز العقيل، حتقيق: أنس بن عبد الرمحن بن عبد اهلل رشح 

 ه.1431، دار اتلوحيد، الرياض، 1ط
 ه.1422فة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضا1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 ه. 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
 (3516) الرقم املوحد:
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يشتِك، فخرج أبو طلحة، َفُقبيَض  -ريض اهلل عنه-قال: اكن ابن أليب طلحة  -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث:
َبت إيله العشاء  يب: هو أْسَكن ما اكن، َفَقرَّ يب، فلما رجع أبو طلحة، قال: ما فعل ابين؟ قالت أم سليم ويه أم الصَّ الصَّ

، ثم أصاب  يب فلما أصبح أبو طلحة أىت رسول اهلل فتََعىشَّ  -صَّل اهلل عليه وسلم-منها، فلما َفَرغ،َ قالت: واُروا الصَّ
لُْه حىت تأيت به «اللَُّهمَّ باريك هلما»قال: نعم، قال: « أَعرَّْستُُم اللَّيلََة؟»فأخَبه، فقال: ، فودلت غالًما، فقال يل أبو طلحة: امْحي

صَّل اهلل عليه -قال: نعم، َتَمرات، فأخذها انليب « أَمَعه يشء؟»بعث معه بتمرات، فقال: و -صَّل اهلل عليه وسلم-انليب 
يب، ثم َحنََّكُه وسماه عبد اهلل. -وسلم ِّ الصَّ  فَمَضَغها، ثم أخذها من فييه فجعلها يف يفي

يْسَعة أوالد لكهم قد قرؤوا القر آن، يعين: من أوالد عبد اهلل ويف رواية: قال ابن عيينة: فقال رجل من األنصار: فرأيت ت
 املولود.

ثه، فجاء  حدِّ
ُ
ثوا أبا طلحة بابْنيهي حىت أكون أنا أ ويف رواية: مات ابن أليب طلحة من أم سليم، فقالت ألهلها: ال حُتَدِّ

ا أن  َبْت إيله عشاء فأَكل ورشب، ثم تََصنََّعْت هل أْحَسن ما اكنت تصنع قبل ذلك، فََوقَع بها. فلمَّ رأت أنه قد َشبيع َفَقرَّ
َيتَُهم، أهلم أن َيْمنَُعوُهم؟ ق َيتَُهم أهل بيت فَطلَبوا اَعري ال: وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوًما أاَعُروا اَعري

ْخُت، ثم أخَبتين بابين؟! فانطلق حىت  ب، ثم قال: تََرْكتيين حىت إذا تَلطَّ ْب ابنك، قال: فغضي أىت رسول ال، فقالت: فَاْحتَسي
، قال: «بارك اهلل يف يَلْلَتيُكَما»: -صَّل اهلل عليه وسلم-فأخَبه بما اكن فقال رسول اهلل  -صَّل  اهلل عليه وسلم-اهلل 

إذا أىت  -صَّل اهلل عليه وسلم-يف َسَفر ويه معه، واكن رسول اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-فََحَملَْت. قال: واكن رسول اهلل 
َبها الَمَخاض، فَاْحتَبََس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول اهلل  املدينة من َسفر ال -َيْطُرُقَها ُطُروقًا فََدنَوا من املدينة، فرَضَ

بُيني أن أخرج مع رسول اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم صَّل اهلل عليه -قال: يقول أبو طلحة: إنك تَلَْعلَُم يَا رَبِّ أنه ُيْعجي
ُد، إذا خرج وأدخل معه إذا دخ -وسلم ُد اذلي كنت أجي ل وقد اْحتَبَْسُت بما ترى، تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجي

ْعُه أحٌد حىت َتْغُدو به ىلع  ما، فودلت غالًما. فقالت يل أيم: يا أنس، ال يُرْضي انطلق، فانطلقنا ورضبها الَمَخاض حني قَدي
ا أصبح احتََملْتُه فانْ  -صَّل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ... وذكر تمام  -صَّل اهلل عليه وسلم-َطلَقُت به إىل رسول اهلل فلمَّ

 احلديث.
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

حديث أنس بن مالك عن أيب طلحة أنه اكن هل ابن يشتِك، يعين مريضا، وأبو طلحة اكن زوج أم أنس بن مالك ريض اهلل 
بلعض حاجاته،  فمات الصيب، فلما رجع سأل أمه عنه فقال: كيف ابين؟ عنهم، تزوج بها بعد وادل أنس، فخرج أبو طلحة 

قالت: هو أسكن ما يكون. وصدقت يف قوهلا، هو أسكن ما يكون؛ ألنه مات، وأبو طلحة ـريض اهلل عنهـ فهم أنه 
 جامعها، فلما أسكن ما يكون من املرض، وأنه يف اعفية، فقدمت هل العشاء فتعىش ىلع أن أبنه برئ. ثم أصاب منها، يعين

وارى  -ريض اهلل عنه-فلما أصبح أبو طلحة  -ىلع الرواية األوىل-انتَه قالت: واروا الصيب. أي: ادفنوا الصيب؛ فإنه قد مات، 
 -عليه الصالة والسالم-الصيب وعلم بذلك انليب صيل اهلل عليه وسلم، وسأل: )هل أعرستم الليلة؟( قال: "نعم"، فداع هلما 

 -صَّل اهلل عليه وسلم-غالما مباراًك. قال أنس: فقال يل أبو طلحة: امحله حىت تأيت به انليّب  -ريض اهلل عنها- بالَبكة فودلت
 ، فتحل عليه الَبكة.-صَّل اهلل عليه وسلم-وبعث معه بتمرات يلحنكه بها، يلكون أو ل ما يزنل يف جوف الصيب ريق انليب 

بأن معه تمرات  -ريض اهلل عنه-ل: )أمعه يشء؟( أي: مما حينك به ، فأجابه أنس قا -صَّل اهلل عليه وسلم-فلما أىت به انليب 
فمضغها؛ تلختلط بريقه الرشيف ويقدر الصيب ىلع إساغتها، فيكون أول ما يدخل  -صَّل اهلل عليه وسلم-فأخذها انليب 

اتلمرات  -صَّل اهلل عليه وسلم- فيسعد ويبارك فيه، ثم أخرج انليب -صَّل اهلل عليه وسلم-جوفه املمتضغ بريق املصطىف 

 طلحة، فقبض الصيبيشتيك، فخرج أبو  -ريض اهلل عنه-اكن ابن أليب طلحة 
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املمضواغت من فيه فجعلها يف فم الصيب، ثم دلكها حبنكه وسماه عبد اهلل، واكن هلذا الغالم تسعة من الودل لكهم يقرأون 
 -القرآن بَبكة داعء انليب ـصَّل اهلل عليه وسلم

ثُوا أبا طلحة بابنه حىت أكون أنا من أخَبه اخلَب" ، فلما دخل جاء أبو طلحة ،  وأما ىلع رواية مسلم : فقالت ألهلها: "ال حُتَدِّ
قربت هل العشاء فأكل ورشب، ثُم جتملت هل وتطيبت وتصنعت، فوقع عليها وملا فرغ من مجاعها رضبت هل مثال البنه بالعارية 

بوا اعريتهم أهلم أن يمنعوهم؟ اليت تُرد إىل أصحابها فقالت هل : يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أاعروا اعريتهم أهل بيت، ثم طل
ْخُت ثم أخَبتين -ريض اهلل عنه-قال : ال. فقالت: فاحتسب ابنك، فلما سمع منها ما سمع غضب  ، ثم قال: تََرْكتييني حىت إذا تَلَطَّ

داعياً  -مصَّل اهلل عليه وسل-شاكيا زوجته وما اكن منها ، فقال رسول اهلل  -صَّل اهلل عليه سلم-بابين؟! فانطلق إىل انليب 
هلما بما يعود نفعه عليهما اجلميل فعلهما: )بارك اهلل لكما يف يللتكما( أي فيما فعلتماه فيها؛ بأن جيعله نتاجاً طيباً وثمرة 

 حسنة.
يف بعض أسفاره، فلما أرادوا دخول  -صَّل اهلل عليه وسلم-بعد ذلك واكنت يه وزوجها مع انليب  -ريض اهلل  عنها-ثم محلت 

ال يدخل املدينة ،  -صَّل اهلل عليه وسلم-بها املخاض، أي : شعرت ريض اهلل عنها بآالم الوالدة، واكن من اعدته املدينة رض
عند ذلك الشتغاهل بشأنها، وانطلق رسول  -ريض اهلل عنه-حىت يُرسل رسوال خيَبهم بقدوم القافلة، َفاْحتُبيَس َعلَيَْها أبو طلحة 

 . -صَّل اهلل عليه وسلم-اهلل 
إذا خرج وأدخل  -صَّل اهلل عليه وسلم-داع أبو طلحة ربه بقوهل: إنك تَلَْعلَُم يا رب أنه يعجبين أن أخرج مع رسول اهلل  ثم

: يا أبا طلحة، ما أجد اذلي كنت أجد. أي: ما أجد -ريض اهلل عنها-معه إذا دخل َوقَدي اْحتَبَْسُت بيَما تََرى، فقالت هل أم سليم 
 جده من قبل، ثم قالت هل: انطلق.ألم الوضع اذلي كنت أ

صَّل اهلل عليه -أن يذهب به إىل انليب  -ريض اهلل عنه-فلما قدموا املدينة رضبها املخاض، فودلت غالًما ، ثم أمرت أنًسا 
فيعود عليه خبري  -صَّل اهلل عليه وسلم-وأن ال يرضعه أحد من املرضعات ؛ يلكون أول ما يزنل يف جوفه ريق انليب  -وسلم

 ارين، وقد ظهر أثره يف هذا الغالم بتكثري بنيه الصاحلني األتقياء الفاحلني.  ادل
، اليت ال يرشكه أحد من -صَّل اهلل عليه وسلم-ومما خيتم به هذا الرشح أن اتلَبك بما انفصل من اجلسد من خصائص انليب 

اتلزنيل ووقفوا ىلع حقائق ادلين، لم يتَبكوا اذلين شاهدوا  -ريض اهلل عنهم-هذه األمة، وأكَب ديلل ىلع ذلك أن الصحابة 
 باخللفاء الراشدين، وال بغريهم من أهل العرشة.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلنائز < اتلعزيةاتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحاكم النساء < العالقة بني الرجل واملرأة
 آداب السفر. -اتلحنيك  -أحاكم املولود موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

نَس بن مالك  راوي احلديث:
َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 متفق عليه. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 يشتِك : يُعاين املرض. •
 هو أسكن ما اكن : املقصود: أنه مات. •
 جامعها.أَصاب منها :  •
يب : ادفنوه. •  واُروا الصَّ
 أَعرَّْستُُم : أوقع منكم مجاع. •
يب ودلك َحنََكه به. •  حنََّكه : اتلحنيك: َمْضُغ اليشء، ووضعه يف َفمِّ الصَّ
لت هل، ويف رواية: "ثم َتَطيَّبَت". •  تََصنََّعْت هل : تزيَّنت وجتمَّ
 وَقَع بها : جامعها. •
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ْين. •  أرأيت : أْخَبي
ْب : اطلب ثواب مصيبتك يف ابنك من اهلل  •  .-تعاىل-اْحتَسي
َيتَُهْم : العارية: ما تعطيه غريك ىلع أن يعيده إيلك. •  اَعري
رت باجلماع. • ْخُت : تقذَّ  تَلطَّ
 ال َيْطُرُقَها ُطُروقًا : ال يدخل عليها يلاًل. •
 الَمَخاُض : وجع الطلق والوالدة. •
 .-صَّل اهلل عليه وسلم -، فأقام معها وتأخر عن رْكبي الرسول اْحتَبََس عليها : حبس َنْفَسه عليها •
 اْحتَبَْسُت بما ترى : ُمنعت من ادلخول بسبب ما نََزل بأم سليم. •

 فوائد احلديث:
املأثور: "امهلل أجرين يف ، وأن فاعل ذلك ريج هل اإلخالف يف ادلنيا واألجر يف اآلخرة، كما يف ادلاعء -تعاىل-فضل الصَب والتسليم ألمر اهلل  .1

 مصيبيت واخلف يل خريا منها".
 يف احلديث مثال واقيع للمرأة املسلمة والزوجة الصاحلة يف عقلها الكبري وذاكئها الوقاد. .2
 ىلع موت ودلها مثال حيتذى به يف الصَب ىلع املصائب. -ريض اهلل عنها-صَب أم سليم  .3
 اتللطف يف اإلخبار عند وجود املصيبة. .4
 إرضاء الزوج ىلع حزنه، وهذا من وفاء الزوجة لزوجها. إيثار .5
 واحلرص ىلع مالزمته واستشارته. -صَّل اهلل عليه وسلم-ُحبُّ الصحابة للنيب  .6
 من السنة أن خيفف لك من الزوجني مصيبة اآلخر. .7
 اختيار األسماء الكريمة لألبناء، وأفضل األسماء عبداهلل وعبد الرمحن. .8
 هلل خرياً منه؛ فعندما احتسب أبو طلحة ودله أخلفه اهلل آخر، وأصلح هل ذريته وبارك فيها.من ترك شيئاً هلل عوضه ا .9
صَّل اهلل عليه -وأقرها الرسول  -ريض اهلل عنهما-تزيني املرأة لزوجها أدىع دلوام العرشة وتمكني املودة، كما صنعت أم سليم أليب طلحة  .10

 بداعئه هلما بالَبكة. -وسلم
مل مصالح زوجها والقيام ىلع خدمته، كما صنعت أم سليم حيث قربت هل العشاء فتعىش، وتهيأت هل ثم بلغته اخلَب حبكمة اجتهاد املرأة يف ع .11

 وحسن رأي.
اًل جواز املعاريض عند احلاجة إيلها، وأن ذلك ال يعدُّ من الكذب، ويه أن يقول الكًما حيتمل وجًها يقصده يف نفسه ويوهم السامع به احتما .12

 جوازها: أن ال تبطل حقاً، وال تمكن بلاطل، وأن حيتمل اللفظ ذلك املعىن يف اللغة. آخر، ورشط
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-، حيث اكن للمولود تسعة من الودل لكهم يقرأون القرآن، بَبكة داعء انليب -صَّل اهلل عليه وسلم-بركة داعء انليب  .13
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-إجابة دعوة انليب  .14
بُيني أن أخرج مع رسول اهلل كرامة أليب  .15 إذا خرج  -صَّل اهلل عليه وسلم-طلحة، فإن اهلل تعاىل استجاب هل داعئه: )إنك تَلَْعلَُم يَا رَبِّ أنه ُيْعجي

 وأدخل معه إذا دخل وقد اْحتَبَْسُت بما ترى(.
يب عند الوالدة. .16  مرشوعية حتنيك الصَّ
ذهابا  -صَّل اهلل وسلم-داعء ربه ؛ يلكون برفقة انليب  -ريض اهلل عنه-أبا طلحة  اللجوء إىل اهلل عند طلب مرغوب أو رصف مرهوب، فإن .17

 وإيابا وال يتخلف عنه.
 جواز اتلوسل باألعمال الصاحلة. .18

 املصادر واملراجع:
 ه. 1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار ، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل:  

 م.   1997 -ه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش: 
 ه. 1423تطريز رياض الصاحلني، تأيلف: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، انلارش: دار العاصمة للنرش واتلوزيع، الطبعة: األوىل، 

 ه. 1407ه، الطبعة الرابعة عرش  1397املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من 
 ه. 1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 

  يوجد بها بيانات نرش.ديلل الفاحلني، تأيلف: حممد بن عالن، انلارش: دار الكتاب العريب، نسخة الكرتونية ، ال
 ه.1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 (6612) لرقم املوحد:ا
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، وأيب بكر، وسنتني من خالفة -وسلمصَّل اهلل عليه -عن ابن عباس، قال: "اكن الطالق ىلع عهد رسول اهلل  احلديث:
ْمَضيْنَاُه 

َ
نَاٌة، فلو أ

َ
عمر، طالق اثلالث واحدة، فقال عمر بن اخلطاب: إن انلاس قد استعجلوا يف أمر قد اكنت هلم فيه أ

ْمَضاُه عليهم".
َ
 عليهم، فَأ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ريض -وخالفة أيب بكر وسنتني من خالفة عمر  -صَّل اهلل عليه وسلم-انليب أفاد هذا احلديث أن إيقاع الطالق ثالثًا زمن 
اكنت اثلالث املجموعة حتسب واحدة، ويه قول الرجل المرأته: أنتي طالق أنتي طالق أنتي طالق. أما قوهل: أنت  -اهلل عنه

حدة، لكن ملا استعجل انلاس يف طالق ثالثا. حبيث جيمعها يف اللفظ فقط فالصحيح أنه لغو وال عَبة به وحيسب طلقة وا
أن يوقف انلاس عن االستعجال  -ريض اهلل عنه-الطالق وأكرثوا من الوقوع فيه وصار منهم تالعب بهذا األمر أراد عمر 

 فيه فجعل اثلالث اليت حتسب واحدة ثالثا.
ا ال يستعملون اثلالث أصال، واكنوا قال العلماء: إن الطالق املوقع يف زمن عمر ثالثا اكن يوقع قبل ذلك واحدة؛ ألنهم اكنو

 يستعملونها نادرا، وأما يف زمن عمر فكرث استعماهلم هلا فأمضاه عليهم، و جعله ثالثا.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < الطالق السين والطالق ابلديعاتلصنيف: 
 -اهلل عنهماريض -عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

 رواه مسلم. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
عليه الصالة -: هذه الصيغة يعدها العلماء من املرفوع حكما؛ ألن الفعل حصل يف عهده  -صَّل اهلل عليه وسلم-ىلع عهد رسول اهلل  •

 فيكون حجة. -والسالم
 العجلة.أناة : األنَاة يه املهلة وترك  •
 لو أمضيناه : لو أجرينا وأنفذنا عليهم ما استعجلوه من اثلالث، لاكن ذلك مانعا هلم عن تتابع الطلقات. •
لفظ فقط؛ طالق اثلالث واحدة : املراد هنا قول الرجل المرأته: أنتي طالق أنتي طالق أنتي طالق. أما قوهل: أنت طالق ثالثًا. حبيث جيمعها يف ال •

 وال عَبة به وحيسب طلقة واحدة. فالصحيح أنه لَْغو
 فوائد احلديث:

 أن الطلقات اثلالثة بكلمة واحدة، ال حتسب إال طلقة واحدة، فإن لم تكن نهاية اثلالث، فله الرجعة.وهذا احلديث هو عمدة القائلني بهذا .1
 ادلائمة.القول واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم ، وهو اختيار علماء اللجنة 

ر بإيقاع العقوبة ىلع من يستحق. .2 ر اإلنسان حبرمان ما يستحق، كما أن هل أن يُعزِّ  أن لويل األمر أن يُعزِّ
ٍع أنه إمجاع قديم  لاكن قوهل صحيحاً متوجهاً؛ ألنه مىض عليه عهد الرسول  .3  -صَّل اهلل عليه وسلم-كون الطالق اثلالث واحدة لو ادىع ُمدَّ

 .-ريض اهلل عنهما-وصدر من خالفة عمر وخالفة أيب بكر 
 أن إرداف الطالق بالطالق سفٌه واستعجال لقوهل: قد اكن هلم فيه أناٌة. .4

، وأيب بكر، وسنتني من خالفة عمر، طالق اثلالث -صىل اهلل عليه وسلم-اكن الطالق ىلع عهد رسول اهلل 
 واحدة
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 املصادر واملراجع:
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب 

 .1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-وغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزانمنحة العالم يف رشح بل
َسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام  .م 2003 - ـه 1423 اخلامي

 مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل. -عناية عبد السالم السليمان  -فوزانتسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام: تأيلف الشيخ صالح ال
الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني

1427. 
  الزرقاين حتقيق: طه عبد الرءوف سعدرشح الزرقاين ىلع موطأ اإلمام مالك/ ملحمد بن عبد ابلايق

 .م2003 - ـه1424 األوىل،: الطبعة -القاهرة –انلارش: مكتبة اثلقافة ادلينية 
: الطبعة-الرياض –انلارش: دار الفلق -حتقيق وُتريج وتعليق: سمري بن أمني الزهري-بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين 

 .ه 1424 السابعة،
اإلدارة العامة  -وث العلمية واإلفتاء املجموعة األوىل. مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش. انلارش: رئاسة إدارة ابلح -فتاوى اللجنة ادلائمة 

 الرياض. -للطبع 
 (58138) الرقم املوحد:
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اٍل  احلديث: ، فقال: ما جاء  -ريض اهلل عنه-عن زر بن حبيش قال: أتيت َصْفَواَن ْبَن َعسَّ نْيي أسأهل عن املسحي ىلع اخلُفَّ
، فقال: إنَّ املالئكَة تَضُع  ؟ فقلت: ابتغاَء العلمي أجنحتَها لطالبي العلمي ريىًض بما يطلب، فقلت: إنه قد َحكَّ بك يا زيرُّ

، وكنَت امرًءا من أصحابي انليب  نْيي بعد الَغائيطي وابَلْولي لَُك  -صَّل اهلل عليه وسلم-يف صدري املسُح ىلع اخلُفَّ
َ
ْسأ

َ
فجئُت أ

نَّ  -رينأو ُمساف-هل سمعتَه يذكر يف ذلك شيئا؟ قال: نعم، اكن يأمُرنا إذا كنا َسْفًرا  هي َفاَفنَا ثاَلثََة أيَّاٍم َويَلَايلي أن ال نزَْنيَع خي
ن اَغئيٍط وَبْوٍل ونَْوٍم، فقلت: هل سمعتَه يذُكُر يف الَهَوى شيئا؟ قال: نَعم، ُكنَّا مع رَُسولي ا ن َجنَابٍَة، لكن مي صَّل -هللي إيالَّ مي

: يا حممُد، فأجابه رسوُل اهللي  يف َسَفٍر، فبينا حنن عنده إذ ناداه أعرايب -اهلل عليه وسلم صَّل اهلل عليه -بصوت هل َجُهورييٍّ
ْن صوته:  -وسلم وقد نُهيَت  -صَّل اهلل عليه وسلم-فقلت هل: َوحْيََك! اْغُضْض من صوتك فإنك عند انليب « َهاُؤمُ »حَنًْوا مي

ْغُضُض، قال األعرايب: املرُء حُييبُّ القوَم ولَمَّ 
َ
: -صَّل اهلل عليه وسلم-ا يَلَْحْق بهم؟ قال انليب عن هذا! فقال: واهللي ال أ

ياَمةي » َحبَّ يَوَم القي
َ
هي «. املرَُّء مع َمن أ اكيُب يف َعرْضي رُي الرَّ هي أو يَسي ثُنا حىت ذكر بَابًا من املْغريبي مسريُة َعرضي فما َزال حيدِّ

امي -أربعنَي أو سبعنَي اَعًما  َماَواتي واألرَض َمْفتُوًحا للتوبةي  -قال سفياُن أحُد الرواة: قيبََل الشَّ َخلََقُه اهلُل تعاىل يوَم َخلَق السَّ
نُْه. ْمُس مي  ال ُيْغلَُق َحىتَّ َتْطلَُع الشَّ

 حسن صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

جاء من أجله،  يسأهل عن املسح ىلع اخلفني، فسأهل عن السبب اذلي -ريض اهلل عنه-جاء زرُّ بن حبيش إىل صفوان بن عسال 
فقال زر: جئُت من أجل العلم، فأخَبه صفوان أن املالئكة تكف أجنحتها عن الطريان وتلزتم السكينة توقريا لطالب 

 العلم وريىًض بما يطلب.
 فقال زر: إنه قد صار عندي توقف وشك يف املسح ىلع اخلفني بعد ابلول أو الغائط هل هذا جائز أو ال؟

ا أمرهم إذا اكنوا مسافرين أن ال  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن ذلك جائز ألن انليب  -ريض اهلل عنه-ل فبني هل صفوان بن عسَّ
يزنعوا خفافهم إال إذا اكن سيغتسل من اجلنابة فال بد من نزع اخلف وحنوه، ولكن عند الوضوء من اغئط وبول ونوم فإنه 

 جيوز أن يمسح.
 شيئًا؟ -أي: املحبة-يقول يف اهلوى  -صَّل اهلل عليه وسلم-من انليب ثم إن زر بن حبيش سأل صفوان بن عسال: هل سمع 

 فقال: نعم، ثم ذكر قصة األعرايب اذلي اكن جهوري الصوت فجاء ينادي: يا حممد؛ بصوت مرتفع.
َها  -عز وجل-بصوت مرتفع؟ واهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-فقيل هل: وحيك أتنادي رسول اهلل  يُّ

َ
يَن آَمنُوا ال تَْرَفُعوا يقول: }يَا أ ي اذلَّ

ْعَمالُكُ 
َ
ْن حَتْبََط أ

َ
َْعٍض أ ُكْم بلي ِّ َوال جَتَْهُروا هَلُ بيالَْقْولي َكَجْهري َبْعضي ْصَواتَُكْم فَْوَق َصوْتي انلَّيبي

َ
ْنتُْم ال تَْشُعُروَن{ )احلجرات: أ

َ
ْم َوأ

 املدن وبعيدون عن العلم.(، ولكن األعراب ال يعرفون اآلداب كثرياً؛ ألنهم بعيدون عن 2
أكمل انلاس  -صَّل اهلل عليه وسلم-بصوت مرتفع كما سأل األعرايب؛ ألن رسول اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-فأجابه انليب 

بمثل ما خاطبه به، قال هل األعرايب: "املرء  -صَّل اهلل عليه وسلم-هديًا، يعطي لك إنسان بقدر ما يتحمله عقله، فخاطبه انليب 
لقوم وملا يلحق بهم"، يعين: حيب القوم ولكن عمله دون عملهم؛ ال يساويهم يف العمل، مع من يكون؟ أيكون معهم حيب ا
 أو ال؟ 

 : "املرء مع من أحب يوم القيامة".-صَّل اهلل عليه وسلم-فقال انليب 

َويَلَايِلِهنَّ أن ال نَْْنَِع ِخَفاَفَنا ثاَلثََة أيَّاٍم  -أو ُمسافرين-يأمُرنا إذا كنا َسْفرًا  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب
 إاِلَّ ِمن َجَنابٍَة، لكن ِمن ََغئٍِط وَبْوٍل ونَْومٍ 
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أو يسري الراكب بينهما أربعني أو  حىت ذكر بابا من املغرب بني طرفيه -صَّل اهلل عليه وسلم-ثم قال: فما زال حيدثنا انليب 
يوم خلق السماوات واالرض مفتوًحا لقبول اتلوبة حىت تطلع الشمس من  -عز وجل-سبعني اعما قيبَل الشام، خلقه اهلل 

 املغرب.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < املسح ىلع اخلفني وحنوهمااتلصنيف: 
 فضل اتلوبة واالستغفار. -احلث ىلع طلب العلم  -الغسل موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-صفوان بن عّسال  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ما جاء بك : ما محلك ىلع امليجء. •
 ابتغاء العلم : من أجل طلب العلم. •
 تضع أجنحتها : تكف أجنحتها عن الطريان، وتلزتم السكينة توقريا لطالب العلم وريىًض بصنعه. •
 حك يف صدري : حصل عندي شك. •
 الغائط : ما خيرج من دبر اإلنسان. •
 َسَفًرا : مجع سافر، وهو املسافر. •
 اإلنسان اكحلذاء.خفافنا : مجع خف، وهو ما يلبس يف قدم  •
 يأمرنا : األمر هنا لإلباحة واجلواز. •
 اجلنابة : ما يُوجب الغسل من مجاع أو إنزال. •
 اهلوى : احلب. •
 أعرايب : نسبة إىل األعراب، وهم ساكن ابلوادي. •
 اجلهوري : الشديد العايل. •
 حنوا من صوته : أي: بصوت مرتفع كصوته. •
 هاؤم : خذ. •
 ملن وقع يف سوء ال يستحقه.وحيك : لكمة ترحم وتوجع تقال  •
 اغضض : اخفض. •
ا يلحْق بهم : أي: لم يعمل مثل عملهم من حيث الكمال. •  لَمَّ
 اتلوبة : االعرتاف وانلدم واإلقالع والعزم ىلع أال يعاود اإلنسان ما اقرتفه. •

 فوائد احلديث:
 احلث ىلع طلب العلم وسؤال امللكَّف أهل العلم عما أشلك من أمر دينه. .1
 سح ىلع اخلفني، ومدته: للمسافر ثالثة أيام بليايلها، وللمقيم يوم ويللة.جواز امل .2
 مسح اخلفني يكون يف احلدث األصغر فقط. .3
 جواز مطابلة السائل للعالم عن ديلله أهو نص أم استدالل واجتهاده، وىلع العالم أال يتحرج من ذلك. .4
 اتلأدب مع العلماء والصاحلني، وخفض الصوت يف جمالس العلم. .5
 تعليم اجلاهل حسن األدب وقواعد السلوك. .6
 يف حلمه، وحسن خلقه، وخماطبته انلاس ىلع قدر علمهم وعقوهلم. -صَّل اهلل عليه وسلم-االقتداء بانليب  .7
 احلرص ىلع جمالسة الصاحلني والقرب منهم وحبهم. .8
 من شأن املحبة أن جتذب املحب إىل طريق من حيب وحتمله ىلع طاعته. .9
 األمل والرجاء، واتلبشري بانلجاة، واللطف يف املوعظة.فتح باب  .10
 ، وفتحه باب اتلوبة.-عز وجل-سعة رمحة اهلل  .11
 .-تعاىل-احلث ىلع اإلرساع يف اتلوبة وحماسبة انلفس والرجوع إىل اهلل  .12
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 املصادر واملراجع:
 م.1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش،  

 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب.
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.
 .اثلانية: الطبعة بلنان، –لرتاث العريب، بريوت املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء ا

 .م1975 - ـه1395 اثلانية،: الطبعة مرص، –سنن الرتمذي، نرش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب 
 - ـه1424بعة: األوىل، اململكة العربية السعودية، الط -اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان، لألبلاين، نرش: دار با وزير للنرش واتلوزيع، جدة 

 م.2003
اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط  

 م. 2001 - ـه 1421بن عبد املحسن الرتيك، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
د اكمل قره بليل  -اعدل مرشد  -املحقق: شعيب األرنؤوط  -أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين-رنؤوط، املؤلف: ابن ماجة سنن ابن ماجه ت األ حممَّ

 م. 2009 - ـه 1430دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل،  -َعبد اللّطيف حرز اهلل  -
 (4565) الرقم املوحد:
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يعتكف يف لك رمضان عرشة أيام،  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: اكن انليب -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 اذلي قُبيَض فيه اعتكف عرشين يوماً.فلما اكن العام 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

َعاً لعبادة اهلل يف لك رمضان عرشة أياٍم، واكن يعتكف يف العرش األوسط  -عليه الصالة والسالم-اكن انليبُّ  يلزُم املسجَد ُمنقطي
األواخر منه اعتكفها، ثم اعتكف يف العام اذلي ماَت فييهي عيرشين يوماً منه رجاء إدراك يللة القدر، فلما َعليَم أنها يف العرش 

 .-تعاىل-زيادة يف الطاعة واتلقرب هلل 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < االعتاكفاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 رواه ابلخاري. خريج:اتل
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 يعتكف : يمكث يف املسجد ويالزمه للعبادة. •
 قبض : تويف. •

 فوائد احلديث:
 جواز االعتاكف أكرث يمن عرشة أيام وقبل العرش األواخر من رمضان. .1
 رمضان.ىلع اعتاكف العرش األواخر من  -عليه السالم-حرص انليبي  .2
 مرشوعية االزدياد من الطاعة والعبادة يف آخر العمر يلختم للعبد خبري. .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 ه.1418الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل بهجة انلاظرين رشح رياض  -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلين وغريه، مؤسسة الرسالة -
ناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، هلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عا عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -

 ه.1422
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
بريوت، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد  -دار املعرفة-أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري - 

 عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز. -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب -ابلايق
 (2754) الرقم املوحد:

يعتكف يف لك رمضان عرشة أيام، فلما اكن العام اذلي قبض فيه اعتكف  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب
 عرشين يوما
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اجلَنَابَة َغَسل يديه، إذا اْغتََسَل من  -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت: )اكن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
تَُه،  ْرَوى برََشَ

َ
الة، ثمَّ اْغتََسل، ُثمَّ خُيَلُِّل بييََديه شعره، حىت إيَذا َظنَّ أنَّه قد أ أ وُُضوَءه للصَّ فَاض عليه املاء ثاَلَث ُثمَّ تَوَضَّ

َ
أ

ل أنا ورسول اهلل  ات، ثمَّ َغَسل سائر جسده. واكنت تقول: ُكنت أغتسي د، َنْغرَتيف  -وسلم صَّل اهلل عليه-مرَّ من إينَاء واحي
يًعا(. نه مَجي  مي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
بأنه إذا أراد الغسل من اجلنابة بدأ بغسل يديه، تلكونا  -صَّل اهلل عليه وسلم-غسل انليب  -ريض اهلل عنها-تصف اعئشة 

ذا شعر كثيف، فإنه  -صَّل اهلل عليه وسلم-الة، ولكونه نظيفتني حينما يتناول بهما املاء للطهارة، وتوضأ كما يتوضأ للص
خيلله بيديه وفيهما املاء حىت إذا وصل املاء إىل أصول الشعر، وأروى البرشة، صب املاء ىلع رأسه ثالث مرات ثم غسل بايق 

 جسده.
 ومع هذا الغسل الاكمل، فإنه يكفيه هو واعئشة، إناء واحد، يغرتفان منه مجيعا.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسلاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 إذا اغتَسل : أراد االغتسال. •
ُل بييََديْهي َشْعَرُه : اتلخليل إدخال األصابع بني أجزاء الشعر.ُثمَّ  •

 خُيَلِّ
تَُه : أوصل املاء إىل أصول الشعر، والبرشة املرادة هنا: ظاهر اجلدل املستور بالشعر. • ْرَوى برََشَ

َ
نَُّه قَْد أ

َ
 أ
 إذا ظن : الظن يراد به هنا معىن الرجحان. •
فَاَض َعلَيْهي : أسال املاء ىلع شع •

َ
 ره.أ
َن اجْلَنَابَةي : "من": للسببية، و"اجلنابة" اجلماع أو إنزال املين. •  مي
الةي : كوضوئه للصالة. •  وُُضوَءُه ليلصَّ
هي : بايق جسده، أو مجيعه. •  َسائيَر َجَسدي
يعاً : أخذنا املاء بأيدينا، والغرض: إثبات اعئشة  • نُْه مَجي  عن قرب ومعرفة. -اهلل عليه وسلمصَّل -كيفية غسله  -ريض اهلل عنها-َنْغرَتيُف مي

 فوائد احلديث:
 وجوب الغسل من اجلنابة، سواء أكان ذلك إلنزال املين أم ملجرد اإليالج. .1
 الغسل الاكمل، ما ُذكر يف هذا احلديث، من تقديم غسل ايلدين، ثم الوضوء، ثم ُتليل الشعر الكثيف، وترويته، ثم غسل بقية ابلدن. .2
 ": يدل ىلع تكرار هذا الفعل منه عند لك غسل من اجلنابة.قوهلا: " اكن إذا اغتسل  .3
 اتلخليل يكون بمجموع األصابع العرشة، ال باخلمس فقط. .4
 جواز نظر أحد الزوجني لعورة اآلخر، وغسلهما من إناء واحد. .5
يه تقديم أعضاء الوضوء عدا تقديم غسل أعضاء الوضوء بما فيها الرجلني يف ابتداء الغسل ىلع الغسل مْن اجلنابة، ووردت صفة أخرى و .6

 غسل الرجلني فإنه مؤخر إىل بعد االنتهاء من غسل ابلدن لكه.
 جواز اغرتاف اجلنب من إناء املاء اذلي يغتسل منه. .7
 ومعارشته ألهله. -صَّل اهلل عليه وسلم-حسن خلق انليب  .8

 إذا اغتسل من اجلنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصالة ثم اغتسل -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
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 املصادر واملراجع:
 ه1381الفكر، دمشق، ، دار 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط 

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
  ـه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 ه1426، ، مكتبة الصحابة، اإلمارات1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
در عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا

 ه 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 ه. 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
 (3316) الرقم املوحد:
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يسائه،  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن انليب »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث: قَْرَع بنَْي ن
َ
ْن خَيُْرج أ

َ
إذا أراد أ

تُُهنَّ  ، فَخرَْجُت -صَّل اهلل عليه وسلم-خَيُْرج َسْهُمها َخَرج بها انليب فأيَّ قَْرَع بَيْنَنَا يف َغْزَوٍة َغَزاها، فََخرج فيها َسْهيمي
َ
، فَأ

َل احليجاُب  -صَّل اهلل عليه وسلم-مع انليب  نْزي
ُ
 «.َبْعد ما أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ُ َعلَيْهي وََسلَّمَ -هذا احلديث أن انليب يف  -ريض اهلل عنها-ُتَب اعئشة  من كمال عدهل بني نسائه اكن إذا أراد أن  -َصَّلَّ اَّللَّ
يمِض إىل سفر يقرع بينهن تطييبًا لقلوبهن، فإذا خرج نصيب امرأة منهن أخذها معه، وأنه أقرع بني زوجاته يف إحدى 

فرت معه، ثم ذكرت أن هذه احلادثة حصلت بعد أن أنزل فسا -أي اعئشة-غزواته، ويه غزوة بين املصطلق، فخرج سهمها 
 األمر باحلجاب. -تعاىل-اهلل 

ومعلوم أنه يف السفرة اتلايلة يقرع بني بقية نسائه؛ ألن من خرج سهمها يف املرة السابقة أخذت حقها، فإذا لم يبق إال واحدة 
 تعني خروجها يف السفرة األخرية دون اقرتاع.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < العرشة بني الزوجنياتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحاكم النساء < العالقة بني الرجل واملرأة
 لمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < عدهل صَّل اهلل عليه وس

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ْن خَيُْرج : أي يمِض إىل سفر. •
َ
 إذا أراد أ

خيتار لك من املتقارعني شيئًا معينًا، فيسىم أقرع بني نسائه : من القرعة، ويه استهام يتعني به نصيب اإلنسان، وهلا طرق كثرية منها أن  •
 سهمه أي نصيبه، وتوضع يف واعء مغلق، ثم يستخرج منها واحد، فمن خرج سهمه اكن هو صاحب القرعة.

 أيتهن : أي أية أمرأة منهن. •
 سهمها : السهم ما يوضع عالمة ىلع احلظوظ، فمن خرج سهمه اذلي وضع ىلع انلصيب، فهو هل. •
 غزاها : أي خرج فيها إىل حماربة عدوه، ويه غزوة بين املصطلق.يف غزوة  •

 فوائد احلديث:
 وجوب العدل بني الزوجات حىت يف السفر. .1
 أن الزوج إذا لم يرد أن يسافر بزوجاته مجيًعا، فإن املتعني عليه هو القرعة بينهن، فاليت خيرج سهمها خيرج بها معه يف سفره. .2
 ملستحق.أن القرعة طريق رشيع تلميزي ا .3
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-كمال عدل انليب  .4
 أن الزوج ال يقِض األيام اليت سافرها بلقية زوجاته، بل يستأنف القسمة من جديد. .5

-إذا أراد أن خيرج أقرع بني نسائه، فأيتهن خيرج سهمها خرج بها انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-انليب اكن 
 -صىل اهلل عليه وسلم
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 املصادر واملراجع:
 ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، تأيلف مسلم بن احلجاج انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
ية، إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري،  أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكَبى األمري

 ه 1323ة: السابعة، مرص، الطبع
بيدي، جمموعة من املحققني، انلارش: دار  تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب بمرتىض، الزَّ

 اهلداية
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام،  َسة، توضيح األحاكم مي  - ـه 1423انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي

 م 2003
 م 2006 ـه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

م إرساء بنت عرفة، طفتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني
ُ
، املكتبة 1، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، مرص، 
 ه 1431 ـهـ  1427منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، 

 م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية. الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  
 م.1988 -1408 -الرياض  -مكتبة اإلمام الشافيع  -اتليسري برشح اجلامع الصغري، للمناوي. دار النرش  

 (58132) الرقم املوحد:
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إذا توضأ أدار املاء ىلع  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: اكن انليب  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  احلديث:
. ْرَفَقيْهي  مي

 صحيح. احلديث:درجة 
 املعىن اإلمجايل:

 يبني احلديث أن من واجبات الوضوء غسل ايلدين إىل املرفقني، واتلأكيد ىلع تعميم املرفقني يبني دخوهلما يف غسل ايلدين.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < صفة الوضوءاتلصنيف: 
 اتلفسري.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 رواه ادلارقطين وابليهيق. اتلخريج:

 بلوغ املرام من أدلة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أدار املاء : أجرى املاء، وعممه ىلع مجيع املرفقني. •
 مرفق، وهو: موصل اذلراع يف العضد.مرفقيه : تثنية  •

 فوائد احلديث:
 اكن يدير املاء ىلع مرفقيه. -صَّّل اهلل عليه وسلّم-احلديث ديلل ىلع وجوب غسل املرفقني يف الوضوء؛ ألن انليب  .1

 املصادر واملراجع:
 ه. 1424، مؤسسة الرسالة، بريوت، بلنان، 1سنن ادلارقطين، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، ط 

 .عطا القادر عبد حممد: حتقيق ،1994 – 1414مكة املكرمة ،  -سنن ابليهيق الكَبى، أمحد بن احلسني بن يلع أبو بكر ابليهيق، مكتبة دار ابلاز 
 .ه1422، األوىل الطبعة، الرياض –السلسلة الصحيحة، املؤلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مكتبة املعارف 

خراجه: تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن بإ
 م.2006ه/1427، 1، ط عبد السالم السليمان

، توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة
 ه.1423

 الرياض. -ه، دار ابن اجلوزي 1427، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 
 (8383) الرقم املوحد:

 إذا توضأ أدار املاء ىلع مرفقيه -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
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 «.إذا دخل اخلاَلء وَضع َخاَتَمه -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن انليب »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث:
 ضعيف احلديث:درجة 

 املعىن اإلمجايل:
صبعه ووضعه قبل أن يدخل اخلالء، واتلعبري بالفعل عن  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 

ُ
إذا أراد دخول اخلالء أخرجه من أ

يَْطاني -تعاىل-إرادته سائغ كقوهل  َن الشَّ ي مي ْذ بياَّللَّ َت الُْقْرآَن َفاْستَعي
ْ
إيَذا قََرأ

(. ]انلَّحل : : )فَ يمي [ يعين: إذا أردت قراءة القرآن، 98الرَّجي
ذ باهلل.  فاْستَعي

يضعه قبل  -صَّل اهلل عليه وسلم-واحلكمة أن خاتمه اكن منقوًشا عليه: "حممد رسول اهلل"، كما يف ابلخاري؛ وهلذا اكن انليب 
 دخوهل حمل قضاء احلاجة.

أو أسمائه وصفاته مكروه عند العلماء رمحهم اهلل إال إذا اكن دخوهل به  -تعاىل-وال شك بأن دخول اخلالء بيشء فيه ذكر اهلل 
حلاجٍة كَخشية رسقته أو نسيانه، فال بأس أن يدخل به اخلالء، لكن عليه أن خَيفيه فيجعله يف َجيْبيه، وإن اكن َخاتًما فإنه 

ه، وهذا االستثناء مبينٌّ  -تعاىل-يُديره وجيعل ذيْكر اهلل    ىلع قاعدة: أنَّ الكراهة تزول مع احلاجة.داخل َكفِّ
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < آداب قضاء احلاجةاتلصنيف: 
نَس بن مالك  راوي احلديث:

َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 رواه أبو داود وابن ماجه والرتمذي والنسايئ. اتلخريج:
 املرام.بلوغ  مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 اخلاَلء : املاكُن اخلَايل، وُيراد به املاكُن الُمَعدُّ لقضاء احلَاجة. •
 َخاَتَمه : َحلْقٌة ذات فَصٍّ من غريها، فإن لم يكن بها فصٌّ فيه َفتَْخة. •

 فوائد احلديث:
قضاء احلاجة وغري ذلك من لوازم البرََش، فهذا فيه رَدٌّ ىلع الُغالة يف برٌَش يَطرأ عليه ما يَطرأ ىلع البرََش من  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .1

ه  بوبية يشء، وال أنهم ُخليقوا من غري ما ُخلق منه البرََش. -صَّل اهلل عليه وسلم-َحقِّ فات الرُّ  ويف َحق غريه من الرُّسل، وأنهم ليس هلم من صي
اكن يدخل اخلاَلء، واخلاَلء: يُطلق ىلع املاكن اخلايل، وىلع املاكن الُمعد  -هلل عليه وسلمصَّل ا-مرشوعية االستتار عند قضاء احلاجة؛ ألن انليب  .2

 لَقَضاء احلَاجة.
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-َُتَتُّم انليب  .3
 محن.؛ كعبد اهلل، وعبد الر-تعاىل-فيه جواز اُتاذ اخلاتم للرَُّجل، وأن يَْكتُب عليه، ولو اكن اسُمه فيه اسٌم من أسماء اهلل  .4
ْكر هلل  .5 ، أما الُمصحف: فَيحُرم إدخاهل، بل جُيعل يف ماكن الئق به؛ -تعاىل-كأسماء اهلل  -عز وجل-كراهة دخول اخلالء بكل ما اكن فيه ذي

ر إىل ادلخول به َخوفًا من رَسقته إذا وَضَعه خارًجا، فإنه جيوز هل يف هذه احلا ل ادلخول به تعظيًما لكتاب اهلل واحرتاًما هل، لكن إذا اْضَطّ
 للرضورة مع إخفائه.

ْم َشَعائيرَ  .6 ْن َتْقوَى  فيه تعظيم ذكر اهلل تعاىل وأسمائه تعاىل، وإبعادها عن لكِّ ما َيَمسُّ قدسيتها وكرامتها؛ قال تعاىل: ) َوَمْن ُيَعظِّ َها مي ي فَإينَّ اَّللَّ
 [. 32الُْقلُوبي (، ]احلج : 

 إذا دخل اخلالء وضع خاتمه -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
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 املصادر واملراجع:
ْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.   جي  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ

 سنن ابن ماجة، تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء الكتب العربية.
 ادته، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، أرشف ىلع طبعه: زهري الشاويش.ضعيف اجلامع الصغري وزي

 م. 2006 _ ـه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح َسة،  توضيح األحاكم مي  - ـه 1423البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي

 م. 2003
رمضان،  فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد

م إرساء بنت عرفة.
ُ
 وأ

 (10052) الرقم املوحد:
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وأبو بكر وُعمر يصلون  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن انليب »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر  احلديث:
 «.العيدين قبل اخلُْطبة

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

وخلفائه الراشدين، أن يصلوا بانلاس صالة العيد، يف الفطر واألضىح، وخيطبوا،  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن من اعدة انليب 
، وانكر عليه انلاس ويقدموا الصالة ىلع اخلطبة، وقد استمر العمل ىلع ذلك حىت جاء مروان فخرج وخطب قبل الصالة

 خمالفة السنة، واستمر بنو أمية ىلع ذلك ثم أاعد بنو العباس السنة.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < صالة العيديناتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 اكن : تدل ىلع االستمرار. •
 -صَّل اهلل عليه وسلم-، وفائدة ذكرهما بيان أن احلكم لم ينسخ وأنه سنة انليب -صَّل اهلل عليه وسلم-أبوبكر وُعمر : خلفاء انليب  •

 .-ريض اهلل عنهما-وخليفتيه 
 العيدين.يصلون العيدين : يصلون صالة  •
العيدان : هما عيد الفطر وهو ايلوم األول من شوال من لك سنة، وعيد األضىح وهو العارش من ذي احلجة من لك سنة، وهو يوم انلحر،  •

 وحيتفل فيهما املسلمون ويصلون صالة العيد ويستمعون خطبة العيد.
 فوائد احلديث:

 تقديم الصالة ىلع اخلطبتني. .1
 طبة هلا.مرشوعية صالة العيدين واخل .2

 املصادر واملراجع:
 م.2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة،  

 ه.1426تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل، 
 ه.1422ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح 

 .بريوت –صحيح مسلم، أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 األحاكم، ألمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل.تأسيس 

 (5322) الرقم املوحد:

 وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل اخلْطبة -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
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يصيل من الليل ثالث عرشة ركعة  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن انليب »، قالت: -ريض اهلل عنها-اعئشة عن  احلديث:
تر، وركعتا الفجر  «.منها الوي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

الليل ومنها الوتر اكن يداوم ىلع صالة ثالث عرشة ركعة يف  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنها-ُتَب اعئشة 
صَّّل اهلل -سواء أكان ذلك يف رمضان أو غريه، وكذلك اكن يداوم ىلع ركعيت الفجر، واملراد باملداومة اإلكثار، ملا ورد من أنه 

إذا دخل العرش األواخر من رمضان جيتهد فيه ما ال جيتهد يف غريه، فهو حممول ىلع اتلطويل يف الركعات دون  -عليه وسلّم
 يصيل ثالث عرشة، ويصيل إحدى عرشة، وجاء أنه يصيل أقل من ذلك. -صَّّل اهلل عليه وسلّم- العدد، وقد اكن الزيادة يف

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوعاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

 يف قيام الليل، وما ورد يف هذا احلديث أحد هذه الصفات. -صَّل اهلل عليه وسلم-األفضل العمل جبميع الروايات اثلابتة عن انليب  .1
 ، فقد صَّل عرش ركعات مثىن مثىن وصَّل ثالث ركعات وتراً.-السالمعليه -أن هذا احلديث يبني إحدى كيفيات صالة الليل اليت فعلها  .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل  

 ه.1423عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن 
 مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل. -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام تأيلف: الشيخ صالح الفوزان، عناية عبد السالم السليمان 

 (11269) الرقم املوحد:

 يصيل من الليل ثالث عرشة ركعة منها الوتر، وركعتا الفجر -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
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وسلم يغتسل من أرَبع: من اجلََنابة، ويوم  -صَّل اهلل عليه-قالت: اكن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
 احليَجامة، ومن ُغْسل امليِّت.اجلمعة، ومن 

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

بتفصيلها  -ريض اهلل عنها-اكن يغتسل من أرَبع، ثم بدأت  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنها-ُتَب اعئشة 
 فقالت:

اجلَنَابة، واحلديث ضعيف، لكن الغسل من اجلنابة واجٌب ّدلَّ اكن يغتسل من  -صَّل اهلل عليه وسلم-"من اجلَنَابة": أي أنه 
نة وإمجاع  العلماء، من ذلك قوهل   : )وإن كنتم جنبًا فاطهروا(.-تعاىل-ىلع ذلك الكتاب والسُّ

 اكن يغتسل لصالة اجلمعة ال لليوم، ووقته من طلوع الفجر الصادق إىل -صَّل اهلل عليه وسلم-"ويوم اجلُمعة" أي أن انليب 
اذلهاب إيلها، واألفضل تأخريه إىل وقت اخلروج إيلها، واحلديث ضعيف، لكن الغسل من للجمعة مستحب، ّدلَّ ىلع ذلك 

نة وحِك عليه اإلمجاع إمجاع  العلماء، ومن ذلك قوهل  : )غسل اجلمعة واجب ىلع لك حمتلم( متفق -صَّل اهلل عليه وسلم-السُّ
 ب االصطاليح.عليه، واملعىن انه متأكد، وليس الوجو

اكن إذا احتجم اغتسل بعد احلجامة، وهذا ال  -صَّل اهلل عليه وسلم-، أن انليب -ريض اهلل عنها-"ومن احليَجامة" تعين بذلك 
 احتجم وصَّل ولم يتوضأ". -صَّل اهلل عليه وسلم-"أنه  -ريض اهلل عنه-يصح؛ لضعفه، ويف حديث أنس 

ل امليت هذه املوجبات ب -ريض اهلل عنها-ثم َختَمت  وهو من يبارش -قوهلا: "ومن ُغْسل امليِّت" يعين: أن اإلنسان اذلي ُيَغسِّ
ال يأمن أن يُصيبه يشء من رشاش اتلَّغسيل، وقد يكون عليه جناسة فيقع يشء منها ىلع الغاسل،  -َتْقلييبه وََدلَْكُه ولو حبائل

تصور حصوهلا، واحلديث ضعيف، والغسل من تغسيل فاغتساهل بعد تغسيله للميت فيه ُتلص من تلك األشياء اليت قد ي
 امليت مستحب ال واجب.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسلاتلصنيف: 

 احلجامة. -اجلمعة  -اجلنائز موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -اهلل عنهماريض -اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه أبو داود وأمحد. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ماع أو إنزال الَمين بشهوة. •  اجلَنَابة : اجلي
 احليَجامة : إخراج ادلم من اجلدل بصفة خمصوصة. •

 فوائد احلديث:
 اجلمعة، ومن احليَجامة، ومن ُغْسل امليِّت.يف احلديث داللة ىلع مرشوعيَّة االغتسال من اجلَنَابة، ويوم  .1

يغتسل من أربع: من اجلنابة، ويوم اجلمعة، ومن احلجامة، ومن غسل  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
 امليت
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 املصادر واملراجع:
 سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. 

رشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل م
 م.2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

 م.1985مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 
 طبعة وبدون تاريخ.سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون 

َسة  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي  م.2003ه، 1423توضيح األحاكم مي
 رشح سنن أيب داود، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية.

 (10038) الرقم املوحد:
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اع إىل مَخْسة »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث: ل، بالصَّ اكن انليب صَّل اهلل عليه وسلم يغسل، أو اكن يْغتَسي
 «.وَيتَوضأ بالُمدِّ أمداد، 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يغتسل بالصاع إىل مخسة أمداد" أي اكن يقتصد يف  -صَّل اهلل عليه وسلم  -فيقول: "اكن انليب  -ريض اهلل عنه-حيدث أنس 
أمداد، وربما زاد ىلع ذلك، فاغتسل املاء اذلي يتطهر به، فغابلاً ما اكن يقترص يف غسله ىلع قدر صاع من املاء، وهو أربعة 

 خبمسة أمداد ىلع حسب حاجة جسمه.
 وقوهل "ويتوضأ باملد" وهو رطل وثلث.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < سنن وآداب الوضوءاتلصنيف: 

نَس بن مالك  راوي احلديث:
َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 متفق عليه. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 لرتات(. 3( مثقااًل من الَب اجليد، وباللرت )480الصاع : مكيال معروف، واملراد به الصاع انلبوي، ويبلغ وزنه) •
 ( ملل . 750ع الصاع باتفاق الفقهاء، ومقداره ) املد : وحدُة كيٍل رشعية، ويه ملء كيف اإلنسان املعتدل إذا مألهما ومد يده بهما، واملد رب •

 فوائد احلديث:
 يدل ىلع مرشوعية االقتصاد يف ماء الوضوء والغسل، وعدم اإلرساف ولو اكن املاء متيرساً. .1
 .-صَّّل اهلل عليه وسلّم-احلديث ديلل ىلع استحباب اتلقليل يف ماء الوضوء ومثله الغسل، وأن هذا هو هدي انليب  .2
 ينبيغ لإلنسان أن يكون مقتصداً يف العبادة، ال يزيد عليها ال كمية وال كيفية. .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط 

 ُسبل السالم، للصنعاين، دار احلديث.
 ه.1427، 1السليمان، طتسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان، بعناية: عبدالسالم 

 ه.1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1رشح الشيخ ابن عثيمني، حتقيق صبيح رمضان وآخر، ط
م للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط  ه.1427، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1منحة العالَّ

ر األرناؤوط، مكتبة دار ابليان، دمشق، مكتبة املؤيد، منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري حلمزة حممد قاسم، راجعه: الشيخ عبد القاد
 ه. 1410الطائف ، ط 

 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 ث العريب، بريوت.صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتا

 (8387) الرقم املوحد:

 اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يغسل، أو اكن يغتسل، بالصاع إىل مخسة أمداد، ويتوضأ باملد



 

265 
 

اكن إيالء أهل اجلاهلية السنة والسنتني، ثم َوقََّت اهلل اإليالء »أنه قال:  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس  احلديث:
 «.فمن اكن إيالُؤه دون أربعة أشهر فليس بإيالء

 قال اهليثيم يف جممع الزوائد: رجاهل رجال الصحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 -صَّل اهلل عليه  وسلم-اكنوا قبل بعثة انليب وهم من -أن أهل اجلاهلية  -ريض اهلل عنهما-أفاد هذا األثر عن ابن عباس 
يوقعون اإليالء ىلع زوجاتهم بالسنة والسنتني،كما أنهم اكنوا يطلقون أكرث من ثالث، فلكما شارفت العدة ىلع االنتهاء راجعها 

مة يعتَب بها الرجل ثم يطلقها، وهكذا اكن اإليالء ىلع هذا الوجه فيه مرضة شديدة ىلع النساء، فجعل اهلل لألزواج مدة معلو
ًا ويه أربعة أشهر، فمن زاد ىلع ذلك فإما أن يطلق وإما أن يرجع إىل امرأته، وما اكن دون أربعة أشهر فليس بإيالء، بل  ُمويلي

 يفعله الزوج مع أهله تأديبًا واستصالحا هلا وال يأخذ حكم اإليالء.
___________________________ 

 فقه األرسة < اإليالءالفقه وأصوهل < اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

 رواه ابليهيق وسعيد بن منصور والطَباين. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 اجلاهلية : هم من قبل انلبوة سموا به لكرثة جهاالتهم. •
َد اهلل فوقََّت اهلل : من اتلوقيت، أي  •  وقته. -تعاىل-َحدَّ

 فوائد احلديث:
 أن املدة اليت وقتها اهلل للك موٍل من الرجال أربعة أشهر، فإذا انقضت جيَبه احلاكم ىلع الفيئة أو الطالق. .1
طل اإلسالم ما اكن عليه اجلاهليون من ظلم وقسوة يف حق الضعيف منهم، من امرأة أو بنت؛ فاكن من قسوتهم إيالؤهم السنة والسنتني، فأب .2

 ذلك، وأبىق منه ما قد تدعو احلاجة إيله، وهو توقيته بأربعة أشهر.
 بالنساء، وأن اإلسالم قد أعطى املرأة ما تستحقه من األحاكم الرشعية. -سبحانه-عناية اهلل  .3
ا ما زاد ىلع ذلك، فإنه ظلٌم وقد اإليالء فيه تأديب للنساء العاصيات انلازشات ىلع أزواجهن؛ فأبيح منه بقدر احلاجة وهو أربعة أشهر، أم .4

ل الزوجني لكيهما.  حيمل املرأة ىلع ارتكاب املعصية، إن لم حَيْمي
 األثر ديلل ىلع قاعدة لكية يف الرشيعة، ويه وجوب خمالفة سنن املرشكني والاكفرين. .5
 اهلا إن اكن مفسدة حمضة.سماحة هذه الرشيعة وعداتلها، وتهذيبها العادات اجلاهلية، إن اكنت قابلة للتهذيب، أو إبط .6

 املصادر واملراجع:
 ه.1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل،  

َسة،   م.2003 - ـه1423توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلامي
 مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل. -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف الشيخ صالح الفوزان، عناية عبد السالم السليمان 

الطبعة األوىل،  -املكتبة اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني
 ه.1427

 م.2003 - ـه1424بلنان، الطبعة اثلاثلة،  –املحقق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت  -السنن الكَبى للبيهيق
 .م1982 - ـه1403 األوىل، الطبعة اهلند، –ادلار السلفية -سنن سعيد بن منصور، أليب عثمان سعيد بن منصور، املحقق: حبيب الرمحن األعظيم 

 م.1994 - ـه1414جممع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو احلسن نور ادلين اهليثيم، املحقق: حسام ادلين القديس، مكتبة القديس، القاهرة، 
 (58153) الرقم املوحد:

 اكن إيالء أهل اجلاهلية السنة والسنتني، ثم وقَّت اهلُل اإليالَء، فمن اكن إيالؤه دون أربعة أشهر فليس بإيالء
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ه ينتظرون  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: اكن أصحاب رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث: ىلع َعهدي
ئُوَن. َق رُُءوُسُهْم، ثم يصلُّون وال َيتَوَضَّ  العشاء حىت َُتْفي

 صحيح. احلديث:درجة 
 املعىن اإلمجايل:

ينتظرون صالة العشاء اآلخرة، وينامون نوًما غري مستغرق ثم يصلون  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن الصحابة يف حياة انليب 
ر عليه الرسول  فهذا يعتَب من اإلقرار، واإلقرار يعتَب  -صَّل اهلل عليه وسلم-بال وضوء، ومن فعل فعاًل ىلع عهده ولم ُينْكي

ولم ينكره فإنه  -صَّل اهلل عليه وسلم-أحد وجوه السنة انلبوية اليت يه عبارة عن قول أو فعل أو تقرير، فما يفعل ىلع عهده 
، إما لعلمه -صَّل اهلل عليه وسلم-ُيَعدُّ من السنة اتلقريرية؛ ألنه لو اكنت صالتهم باطلة أو فعلهم هذا غري جائز نلبههم عليه 

 .-صَّل اهلل عليه وسلم-طة الويح إيله به. هذا خبالف ما يفعل بعد وفاته به، وإما أن يكون بواس
َق رُُءوُسُهْم "  " َُتْفي

أي: تَميل من َغلبة انلُّعاس. ويف رواية : "حىت إين ألسمع ألحدهم غطيطاً، ثم يقومون فيصلون وال يتوضئون "، ويف رواية 
 أخرى : " يضعون جنوبهم "

 ئُوَن "" ثم يصلُّون وال َيتَوَضَّ 
صَّل اهلل عليه -أي يقومون إىل الصالة من غري أن حيدثوا وضوًءا؛ ألن نومهم لم يكن مستغرقاً، وألنه لو اكن ناقضاً ملا أقرهم 

 ىلع ذلك.  -وسلم
: ) ولكن  -صَّل اهلل عليه وسلم-وقلنا بذلك مجعاً بني األدلة، فقد ثبت أن انلوم ناقض للوضوء ،اكلغائط وابلول كما يف قوهل 

 من اغئط وبول ونوم ( 
ه فمن نام فليتوضأ( ويف حديث -ريض اهلل عنه-كما يف حديث يلع  -صَّل اهلل عليه وسلم-وأيضا قوهل  : )العني واكء السَّ

ه، فإذا نامت العينان استطلق الواكء "- اهلل عنهريض-معاوية   : "العني واكء السَّ
فيف هذه األدلة إثبات أن انلوم ناقض للوضوء، ويف حديث ابلاب وما جاء معه من روايات فيه داللة ىلع أن انلوم ال ينقض 

 الوضوء. 
نلوم لم يكن مستغرقاً؛ فقد تسمع ألحدهم وىلع ذلك: يؤول حديث ابلاب وكذا رواية : "الغطيط ووضع اجلُنوب" ىلع أن ا

غطيطاً وهو يف مبادئ نومه قبل استغراقه، ووضع اجلَنب ال يستلزم منه االستغراق، كما هو ظاهر ، وبهذا جتتمع األدلة، وُيعمل 
 بها مجيعا ًوإذا أمكن اجلمع بني األدلة، فهو أوىل من إهدار بعضها.

مه، حبيث فقد إدراكه باللكية، فهذا يلزمه الوضوء، وإن لم يكن مستغرقاً فال يلزمه وحاصله: إذا نام اإلنسان واستغرق يف نو
 الوضوء، وإن اكن األوىل واألحوط أن يتوضأ احتياطاً للعبادة.

 وإن َشك هل اكن نومه مستغرقاً أم ال ؟ لم ينتقض وضوؤه؛ ألن األصل بقاء الطهارة وال يزول ايلقني بالشك.
: " وأما انلوم اذلي يشك فيه: هل حصل معه ريح أم ال؟ فال ينقض الوضوء؛ ألن -رمحه اهلل-يمية قال شيخ اإلسالم ابن ت

 الطهارة ثابتة بيقني فال تزول بالشك. "
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < نواقض الوضوءاتلصنيف: 
نَس بن مالك  راوي احلديث:

َ
 -ريض اهلل عنه-أ

ىلع عهده ينتظرون العشاء حىت خَتِْفق رؤوسهم، ثم يصلون  -وسلمصىل اهلل عليه -اكن أصحاب رسول اهلل 
 وال يتوضؤون
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 رواه مسلم وأبو داود واللفظ هل. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
ه : الَعهد: الزمن، يُقال: اكن ذلك ىلع عهد فالن، أي: ىلع زمانه. •  َعهدي
 ينتظرون : يرتقَّبون حضوره ألداء الصالة. •
َق : أي: تَميل من انلُّعاس. •  َُتْفي
 احلديث:فوائد 

 ال ينقض الوضوء. _غري املستغرق  _انلوم اليسري  .1
ر يف نفس الصحايب الراوي أن انلَّوم ناقض للوضوء، إال هذا الَقْدر اذلي شاهده. .2  انلوم الكثري ناقض للوضوء؛ ملا تقرَّ
 تقض وضوؤهم.الطهارة من احلََدث رشط لصحة الصالة؛ ألن نيف الوضوء يف هذه احلالة ديلل ىلع وجوبها فيما لو ان .3
ر العشاء، ويقول: إنه  -صَّل اهلل عليه وسلم-استحباُب تأخري صالة العشاء عن أول وقتها؛ فقد جاء يف الصحيحني أنه  .4 اكن يستحب أن يؤخِّ

ُشقَّ ىلع أميت.
َ
 لََوْقتُها، لوال أْن أ

( من 362( ومسلم )647فقد جاء يف ابلخاري ) ىلع ابلقاء يف املسجد انتظاًرا للصالة، وفضل انتظارها؛ -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .5
 قال: "ال يزال أحدكم يف صالٍة ما دامت الصالة حتبسه". -صَّل اهلل عليه وسلم-حديث أيب هريرة؛ أن انليب 

 جواز انلعاس والرقودي يف املسجد، السيَّما النتظار الصالة. .6
 فيه أن اإلمام أملك بإقامة الصالة. .7
 هذا الوقت تسىم بصالة العشاء خالفا ملا عليه األعراب من تسميتها بالَعتََمة. فيه أن الصالة اليت تصَّل يف .8
: "كنَّا َنْعزيل ىلع عهد رسول -ريض اهلل عنه-حجة، ويؤكد ذلك: حديث أيب سعيد  -صَّل اهلل عليه وسلم-فيه أن فعل الصحابة يف عهد انليب  .9

 َه عنه نلَهانا عنه القرآن" متفق عليه.، والقرآن يزنل لو اكن يشء يُن-صَّل اهلل عليه وسلم-اهلل 
 املصادر واملراجع:

 .بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  
ْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.    جي  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ

سالم صحيح وضعيف سنن أيب داود، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، مصدر الكتاب: برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية من إنتاج مركز نور اإل
 اث القرآن والسنة باإلسكندرية.ألحب

 م. 2006 -ه  1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املك َسة، توضيح األحاكم مي  - ـه 1423ّرمة الطبعة: اخلامي

 م. 2003
رمضان،  فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد

م إرساء بنت عرفة.
ُ
 وأ

 ه. 1431 - ـه 1427زان، انلارش: دار ابن اجلوزي الطبعة: األوىل، منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفو
 سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

 (8394) الرقم املوحد:
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ن  -وسلمصَّل اهلل عليه -قالت: اكن رسوُل اهللي  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث: َن الليلي مي اَلُة مي إذا َفاَتتُْه الصَّ
َة َرْكَعًة. ْو َغرْييهي، َصَّلَّ من انلََّهاري ثينيَْتْ َعرْشَ

َ
 وََجٍع أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صَّل اهلل عليه -ألنه إذا ترك قيام الليل من وجع أو غريه صَّل من انلهار ثنيت عرشة ركعة؛  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
اكن يوتر بإحدى عرش ركعة، فإذا مىض الليل ولم يوتر نلوم أو شبهه؛ فإنه يقِض هذه الصالة، لكن ملا فات وقت  -وسلم

 الوتر صار املرشوع أن جيعله شفعا.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوعاتلصنيف: 
 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صَّل اهلل عليه وسلم يف الصالة

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 وقتها.فاتته الصالة : مىض  •
 وجع : مرض أو ألم. •
 أو غريه : كغلبة نوم أو عذر أهم منه. •

 فوائد احلديث:
وض عن صالة الليل جلََْب فضيلتها. .1  صالة انلهار هنا عي
 ادليلل ىلع جواز قضاء انلوافل. .2
 الوتر يقىض يف انلهار بزيادة ركعة، فيصري شفعا. .3

 املصادر واملراجع:
 الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب.ديلل الفاحلني لطرق رياض  

 م.1987ه 1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: 

 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط
 : اثلانية.الطبعة بلنان، –املعجم الوسيط، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
 (4829) الرقم املوحد:

ْو َغرْيِهِ، َصىلَّ من انلََّهارِ ثِْنيَتْ  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسوُل اهللِ 
َ
اَلةُ ِمَن الليِل ِمن وََجٍع أ إذا فَاَتْتُه الصَّ

ةَ َرْكَعةً   َعرْشَ
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فيغسل يديه، ثم يُفرغ اكن رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم إذا اغتسل من اجلَنَابَة يبدأ »عن اعئشة، قالت:  احلديث:
، حىت إذا رأى  َعري بيمينه ىلع شماهل فيغسل َفرَْجه، ثم يتوضأ وضوءه للصالة، ثم يأخذ املاء فيُدخل أصابعه يف أصول الشَّ

 َحَفَن ىلع رأسه ثالث َحَفَنات، ثم أفاض ىلع سائر جسده. ثم غسل رجليه
َ
 «.أن قد اْستََْبَأ

 صحيح. درجة احلديث:
 :املعىن اإلمجايل
بأنه إذا أراد الغسل من اجلنابة بدأ بغسل يديه؛ تلكونا  -صَّل اهلل عليه وسلم-ُغسل انليب  -ريض اهلل عنها-تصف اعئشة 

 نظيفتني حينما يتناول بهما املاء للطهارة، وتوضأ كما يتوضأ للصالة.
ا وصل املاء إىل أصول الشعر، وأوصل ذا شعر كثيف، فإنه خيلله بيديه وفيهما املاء، حىت إذ -صَّل اهلل عليه وسلم-ولكونه 

 املاء إىل مجيع  البرشة، أفاض املاء ىلع رأسه ثالث مرات ثم غسل بايق جسده ثم أّخر غسل رجليه يف انلهاية.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسلاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-الصديق اعئشة بنت أيب بكر  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 إذا اغتسل من اجلنابة : يعين أراد ذلك. •
 استَبأ : أوصل ابللل إىل مجيعه. •
 َحَفَن : أخذ املاء بيديه مجيًعا، واحلفنة ملء الكفني مجيًعا. •
 املين أو اجلماع، وقوهل من اجلنابة يعين ألجل اجلنابة.اجلَنَابَُة : اجلنابة إنزال  •
 سائر : بايق جسده. •
 أصول الشعر : املراد هنا أسافله اليت تيل البرشة. •

 فوائد احلديث:
 وجوب الغسل من اجلنابة، سواء أكان ذلك إلنزال املين أم ملجرد اإليالج. .1
 ايلدين، ثم الوضوء، ثم ُتليل الشعر الكثيف، وترويته، ثم غسل بقية ابلدن.الغسل الاكمل، ما ذكر يف هذا احلديث، من تقديم غسل  .2
 قوهلا: "اكن إذا اغتسل": يدل ىلع تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من اجلنابة. .3
 جواز نظر أحد الزوجني لعورة اآلخر وغسلهما من إناء واحد. .4
بة، عدا غسل الرجلني فإنه خمري بني غسله مع الوضوء كما يف رواية أخرى، تقديم غسل أعضاء الوضوء يف ابتداء الغسل ىلع الغسل من اجلنا .5

 وبني تأخريه إىل بعد االنتهاء من غسل ابلدن لكه.
 مرشوعية ُتليل الشعر. .6
 حجة كأقواهل. -عليه الصالة والسالم-احلديث ديلل ىلع أن أفعاهل  .7

إذا اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه ىلع شماهل  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصالة
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 املصادر واملراجع:
نارص انلارص، الطبعة األوىل، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن  

 ه.1422
 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

، مكتبة الصحابة، 10حممد صبيح بن حسن حالق، طبعة  تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه:
 ه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 

 1392الطبعة: اثلانية،  -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب  -حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي -املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج
 م 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية، -احلريميلفيصل املبارك  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم

 ه1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
 ه 1424 السابعة،: الطبعة. الرياض –دار الفلق  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر 

َسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -سامتوضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الب-  م 2003 - ـه 1423 اخلامي
دار العاصمة للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية  -اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ال بن امللقن  املحقق: عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح 

 م. 1997 - ـه 1417الطبعة: األوىل، 
 (10032) املوحد:الرقم 
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إذا انرَْصف من صالته اْستَْغَفر ثالثا،  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل قال:  -ريض اهلل عنه-عن ثَْوَبان  احلديث:
الم، َتبَاَرْكَت يا ذا اجلاَلل واإلْكَرام»وقال:  نك السَّ الم ومي  «.اللُهمَّ أنت السَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

الصالة: أستغفر اهلل، أستغفر اهلل، أستغفر اهلل. ثم يقول هذا ادلاعء: يف احلديث بيان استحباب قول املصيل بعد االنتهاء من 
. ْكَرامي اَلُم، َتَباَرْكَت يَا َذا اجْلاََللي َواإْلي نْك السَّ اَلُم َومي نَْت السَّ

َ
 اللَُّهمَّ أ

 وهناك أدعية أخرى وردت يف أحاديث أخرى مما يقال عقب الصالة.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالةاتلصنيف: 
 األدعية واألذاكر.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -صَّل اهلل عليه وسلم وريض عنه-ثوبان موىل رسول اهلل  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 املرام.بلوغ  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ات واآلفَات. • الم من اتلَّغريُّ الم : السَّ  السَّ
 َتبَاَرْكَت : أي: َثبَت اخلرَي عندك وَكرُث. •
أن. • ظم الَقْدر والشَّ  اجلاَلل : اتلَّنَايه يف عي

 فوائد احلديث:
 فيه الرَّد ىلع من قال: أن املصيلِّ يُكَب بعد الصالة. .1
الم" هلل فيه إثبات اسم:  .2 نيا واآلخرة. -تعاىل-"السَّ المة لعباده من رُشور ادلُّ الم من لك نقص وَعيب، وهو واهب السَّ  وصفته، فهو السَّ

 املصادر واملراجع:
 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة:  

لفية، بنارس اعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري، إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، اجلامعة السمر
 ه.1404اهلند، الطبعة: اثلاثلة 

 سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
َسة توضيح ا ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي  م.2003ه، 1423ألحاكم مي

: األوىل بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة
 م. 2014، ه1435

 (10947) الرقم املوحد:

إذا انرصف من صالته استغفر ثالثا، وقال: امهلل أنت السالم ومنك  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 السالم، تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام



 

272 
 

إذا تال: )غري املغضوب عليهم  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 ، حىت يسمع من يليه من الصف األول.«آمني»وال الضالني(، قال: 

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
يسمعه أصحابه، واتلأمني إذا فرغ من قراءة الفاحتة أن يؤمن ويرفع بذلك صوته حىت  -عليه الصالة والسالم-اكن من هديه 

صَّل اهلل -أن انليب  -ريض اهلل عنه-مستحب، واحلديث ضعيف لكن معناه وارد يف األحاديث الصحيحة فعن أيب هريرة 
قال: "إذا أمن اإلمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر هل ما تقدم من ذنبه" وقال ابن شهاب  -عليه وسلم

 يقول: آمني. متفق عليه. -صَّل اهلل عليه وسلم-ل اهلل الزهري: واكن رسو
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 رواه أبو داود وابن ماجه. اتلخريج:
 بلوغ املرام. احلديث:مصدر منت 

 معاين املفردات:
 آمني : اسم فعل للطلب واالتلماس معناه: امهلل استجب، عند خاتمة الفاحتة لدلاعء اذلي فيها. •

 فوائد احلديث:
 مرشوعية اتلأمني لإلمام بعد قراءة الفاحتة، وأن َيُمدَّ بها صوته. .1
 استحباب اجلهر بها يف الصالة اجلهرية. .2

 واملراجع:املصادر 
 بريوت. -سنن أيب داود، لإلمام أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  

َسة،  ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة اخلامي يُح األحاَكمي مي  م.2003 - ـه1423توضي
 م.1992 ـه/ 1412اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -الضعيفة، للشيخ األبلاين، دار املعارف، الرياض سلسلة األحاديث 

الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم
 ه.1427

 فيصل عيىس ابلايب احلليب. -اجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية سنن ابن م
 (10914) الرقم املوحد:

إذا تال: )غري املغضوب عليهم وال الضالني(، قال: آمني، حىت يسمع  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 من يليه من الصف األول
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ْحيَا الليَل،  -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت: اكن رسول اهلل   -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
َ
إذا َدَخَل الَعرْشُ أ

َر. ْْئَ ْهلَُه، وََجدَّ وََشدَّ المي
َ
ْيَقَظ أ

َ
 وأ

 صحيح. احلديث:درجة 
 املعىن اإلمجايل:

إذا دخل العرش األواخر من رمضان أحيا الليل لكه بأنواع الطااعت، وأيقظ أهله للصالة،  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
 واجتهد يف العبادة زيادة ىلع اعدته، وتفرغ هلا واعزتل نساءه.

___________________________ 
 وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < العرش األواخر من رمضانالفقه اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 العرش : املراد: العرش األواخر من شهر رمضان. •
 الطااعت.أحيا الليل : أي: بأنواع  •
 أيقظ أهله : أي: للصالة تنبيها هلم ىلع فضل تلك األوقات. •
 وَجدَّ : أي: اجتهد يف العبادة. •
ْئر : املْئر: اإلزار، وهو كناية عن اعزتال النساء.وقيل: املراد تشمريه للعبادة. •  شدَّ المي

 فوائد احلديث:
 الرتغيب باغتنام األوقات الفاضلة باألعمال الصاحلة. .1
 ء الليل يف رمضان ال سيما العرش األواخر منه.يستحب إحيا .2
 من أراد االجتهاد يف العبادة فعليه صون نفسه عما يثبطه أو يضعفه أو يرصفه عنها. .3
 احلكيم من جعل اخلري َيُعمُّ أهله. .4
 ينبيغ ىلع العبد أن يكون حريًصا ىلع أهله بأمرهم بالعبادة، ويصطَب عليهم، ويقيهم نار جهنم بذلك. .5

 املصادر واملراجع:
 - ـه1428وىل، األ: الطبعة الفحل، ياسني ماهر: حتقيق بريوت، –رياض الصاحلني، للنووي، نرش: دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق  - 

 م.2007
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، البن عالن، نرش دار الكتاب العريب. -
 م.1987 - ـه1407الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش، نزهة املتقني رشح رياض  -
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط -
 ه.1422: األوىل، صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة -
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب  -

 (4944) الرقم املوحد:

ْهلَُه، وََجدَّ َوَشدَّ الِمْْئَرَ إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
َ
ْيَقَظ أ

َ
ْحَيا الليَل، وأ

َ
 َدَخَل الَعرْشُ أ



 

274 
 

إذا َسَكَت املؤذن باألوىل من  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
هي األيمن، حىت صالة الفجر قام، فركع ركعتني  قِّ خفيفتني قبل صالة الفجر، بعد أن يَْستَبنَي الفجر، ثم اضطجع ىلع شي

 «.يأتيه املؤذن لإلقامة
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اكن إذا أذن املؤذن لصالة الفجر يقوم فيصيل ركعتني ثم يضطجع ىلع  -صَّل اهلل عليه وسلم-يبني احلديث الرشيف أن انليب 
 شقه األيمن حىت يأتيه املؤذن لإلقامة.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < السنن الرواتباتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اضطجع : يقال: ضجعت جنيب وأضجعته، واملعىن وضع جنبه باألرض. •
ّقه األْيَمن : جنبه، وهو ما حتت إبطه األيمن. •  شي

 فوائد احلديث:
 يدل احلديث ىلع استحباب الضجعة ىلع اجلانب األيمن، قبيل صالة الصبح. .1
اجلانب األيرس، فإذا نام الرجل ىلع اجلانب األيرس، استثقل نوًما؛ ألنَّه يكون يف من فوائد االضطجاع ىلع الشق األيمن أنَّ القلب معلق يف  .2

 دعة واسرتاحة، فيثقل نومه، فإذا نام ىلع شقه األيمن، فإنَّه يقلق وال يستغرق يف انلوم؛ لقلق القلب.
 ملسجد ملن صَّل راتبة الفجر فيه.اكن يضطجع يف بيته، وعليه فال ترشع يف ا -صَّّل اهلل عليه وسلّم-ظاهر احلديث أن انليب  .3
 يف هذه االسرتاحة اليسرية راحة واستجمام لصالة الفجر، واهلل أعلم. .4
 أن األفضل يف صالة انلافلة كونها يف ابليوت. .5
 استحباب اتلخفيف يف سنة الفجر. .6
 إتيان املؤذن إىل اإلمام الراتب وإعالمه حبضور الصالة. .7

 املصادر واملراجع:
 ه.1422يب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل صحيح ابلخاري، أل 

 ه.1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 
 ه، دار ابن اجلوزي.1427، 1تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، 

 األوىل،: الطبعة، سوريا –اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح، ابن امللقن الشافيع، ت: دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث، دار انلوادر، دمشق 
 .م 2008 - ـه 1429

بلنان، طبعة أوىل: -ن يوسف بن يلع شمس ادلين الكرماين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوتالكواكب ادلراري يف رشح صحيح ابلخاري، حممد ب
 م.1937 - ـه1356

، بريوت –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني 
 .م 1987 - ه 1407 الرابعة: الطبعة

 (11257) الرقم املوحد:

قام، فركع ركعتني إذا سكت املؤذن باألوىل من صالة الفجر  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 خفيفتني قبل صالة الفجر، بعد أن يستبني الفجر، ثم اضطجع ىلع شقه األيمن، حىت يأتيه املؤذن لإلقامة
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اكن »قال:  -وهو غري َكُذوٍب -قال: حدثين الَباء  -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن يزيد اخلطيم األنصاري عن  احلديث:
ني أحٌد منا ظهره حىت يقع رسول اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  صَّل اهلل -إذا قال: سمع اهلل ملن محده: لم حَيٍ
 «.ساجًدا، ثم نقع سجوًدا بعده -عليه وسلم

 صحيح. :درجة احلديث
 املعىن اإلمجايل:

اكن يؤم أصحابه يف الصالة فاكنت أفعال  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-يذكر هذا الصحايب الصدوق الَباء 
إذا رفع رأسه من الركوع وقال: "سمع اهلل ملن محده" رفع  -صَّل اهلل عليه وسلم-املأمومني تأيت بعد أن يتم فعله، حبيث اكن 

 ابه بعده وإذا هبط ساجدا ووصل إىل األرض يقعون ساجدين بعده.أصح
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموماتلصنيف: 
اءي بْني اَعزيٍب  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-الََْبَ

 متفق عليه اتلخريج:
 األحاكم.عمدة  مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 الَباء : بتخفيف الراء: ابن اعزب صحايب مشهور. •
وهو غري كذوب : جرى هذا الالكم ىلع اعدتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى، ال ىلع قصد اتلعديل فإن الصحابة لكهم  •

 عدول ال حيتاجون إىل تزكية.
 لم حين : لم ينث. •
 سجوًدا : مجع ساجد. •

 فوائد احلديث:
 صفة متابعة الصحابة للرسول يف الصالة، وأنهم ال ينتقلون من القيام إىل السجود حىت يسجد. .1
ثرياً، أنه ينبيغ أن تكون املتابعة هكذا، فال تتقدم اإلمام، فإنه حمرم يبطل الصالة، وال توافقه، فإنه مكروه ينقص الصالة، وال تتأخر عنه ك .2

 بل تليه مبارشة.
 ث ديلل ىلع طول الطمأنينة بعد الركوع.يف احلدي .3

 املصادر واملراجع:
بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  - 

 ه.1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1392الطبعة اثلانية -السعادةمطبعة -اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري -
 ه.1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -

 (6097) الرقم املوحد:

إذا قال: سمع اهلل ملن محده: لم حين أحد منا ظهره حىت يقع رسول  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 ساجًدا، ثم نقع سجوًدا بعده -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 
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ُ حني إذا قام إىل  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب ُهَريَْرَة  احلديث: الصالة يَُكَبِّ
، ثم يقول وهو قائم: ْكَعةي َدُه، حني يَْرَفُع  ُصلْبَُه من الرَّ يَمْن مَحي َع اَّللَّ ل ُ حني يركع، ثم يقول: َسمي ربنا ولك  يقوم، ثم يَُكَبِّ

ُ حني  يَْسُجُد، ثم يُكَ  ُ حني يَْرَفُع  رأسه، ثم يَُكَبِّ ُ حني َيْهويي، ثم يَُكَبِّ ُ حني يَْرَفُع  رأسه، ثم يفعل احلمد، ثم يَُكَبِّ َبِّ
ُ حني يقوم من اثلِّنْتَنْيي  بعد اجللوس،  ثم يقول: أبو هريرة  إين ألَشبَُهكم »ذلك يف صالته لكها حىت يقضيها، وُيَكَبِّ

 «.-صَّل اهلل عليه وسلم-صالة برسول اهلل 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 -سبحانه وتعاىل-بالقول والفعل، يف هذا احلديث الرشيف بيان شعار الصالة، وهو إثبات الكَبياء هلل الصالة لكها تعظيم هلل 
 والعظمة، فما جعل هذا شعارها وسمتها، إال ألنها رشعت تلعظيم اهلل وتمجيده.

 فحني يدخل فيها، يكَب تكبرية اإلحرام، وهو واقف معتدل القامة.
 لركوع يكَب.وبعد أن يفرغ من القراءة ويهوى ل

 فإذا رفع من الركوع، قال: "سمع اهلل ملن محده" واستتم قائماً، ثم محد اهلل وأثىن عليه يف القيام.
يه إىل السجود، ثم يكَب حني يرفع رأسه من السجود، ثم يفعل ذلك يف صالته لكها، حىت يفرغ منها، وإذا قام  ثم يكَب يف ُهوي

 التشهدين، كَب يف حال قيامه، فخص الشارع لك انتقال باتلكبري إال الرفع من الركوع.من التشهد األول يف الصالة ذات 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
ُ حني يقوم : يقول اهلل أكَب وقت قيامه للصالة ويه تكبرية االحرام. •  يَُكَبِّ
َع : استجاب اهلل. •  َسمي
َدُه : ملن وصفه اهلل بصفات الكمال حبا وتعظيما. •  ملن مَحي
 ُصلْبَُه : ظهره. •
 الظهر.من الركعة : أي من الركوع، وهو احنناء  •
 ربنا ولك احلمد : أي ربنا أطعناك ولك احلمد . •
 َيْهويي : خير ساجدا. •
 حني يَْرَفُع رأسه : أي من السجود، وهو اهلوي إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني. •
 من الركوع واتلحميد بعد القيام منه . يفعل ذلك : أي اتلكبري عند الركوع والسجود والرفع منه والتسميع عند الرفع •
 يف صالته : يف بقية صالته. •
 يقضيها : ينتيه منها. •
 اثلِّنْتنَْيي : الركعتني األويلني. •
 بعد اجللوس : أي اجللوس للتشهد األول. •

 فوائد احلديث:
 مرشوعية تكبرية اإلحرام، وأن تكون يف حال القيام. .1
 حال االنتقال من القيام إىل الركوع.مرشوعية تكبرية الركوع، وأن يكون يف  .2
 التسميع لإلمام واملنفرد، ويكون يف حال الرفع من الركوع. .3

ُ حني يركع، ثم يقول:  -اهلل عليه وسلمصىل -اكن رسول اهلل  ُ حني يقوم، ثم يَُكَبي إذا قام إىل الصالة يَُكَبي
ْكَعةِ   َسِمَع اَّللَّ لَِمْن مَحَِدهُ، حني يَْرَفُع  ُصلَْبُه من الرَّ
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 اتلحميد للك من اإلمام واملأموم واملنفرد يف حال القيام. .4
 الطمأنينة بعد الرفع من الركوع. .5
 اتلكبري حال الرفع من السجود إىل اجللوس بني السجدتني . .6
 يف مجيع الركعات. -تكبرية اإلحرامعدا  -أن يفعل ما تقدم .7
 اتلكبري عند القيام من التشهد األول إىل القيام يف الصالة ذات التشهدين. .8
 املفهوم من لفظ )حني( أن اتلكبري يقارن االنتقال، فال يتقدمه، وال يتأخر عنه، وهذا هو املرشوع. .9
 أن جتديد اتلكبري يف لك ركعة وحركة بمثابة جتديد انلية. .10

 واملراجع: املصادر
 ه1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط 

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط
 ه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 ه1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، طتنبيه 
در عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا

 ه 1408قرطبة، ، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة 2األرناؤوط، ط
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 ه. 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
 (3105) الرقم املوحد:
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،  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب  سعيد اخلُْدريي  احلديث: إذا قام من الليل َكَبَّ
ك، وال هلإ َغرْيك»ثم يقول:  ك وتبارك اْسُمك، وتعاىل َجدُّ ثالثا، ثم يقول: « ال هلإ إال اهلل»، ثم يقول: «ُسبَْحانك اللَّهم وحبَْمدي

يطان الرَّجيم من هَ »ثالثا، « اهلل أكَب كبريا» ميع العليم من الشَّ ه، وَنْفثيهأُعوُذ باهلل السَّ  ، ثم يقرأ.«ْمزيه، وَنْفخي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

" أي: كَب تكبرية اإلحرام، ويه ُركن ال تنعقد  -صَّل اهلل عليه وسلم-معىن احلديث: "اكن رسول اهلل  إذا قام من اللَّيل َكَبَّ
ا ال  ، وما تستحقه من اتلَّزنيه عن لك نقص الصالة إال بها "ثم يقول: ُسبَْحانك اللَّهم" أي: أنَزهك عمَّ يَليق بك، وجباللك يا ربِّ

 وعيب.
سبحك، فهو اعرتاف من 

ُ
ك" ثناء ىلع اهلل سبحانه وتعاىل وشكر هل ىلع هذا اتلوفيق، أي: فلوال توفيقك وهدايتك لم أ "وحبَْمدي

    .-سبحانه وتعاىل-الَعبد بفضل اهلل تعاىل، واعرتاف منه بعجزه لوال توفيق اهلل 
موات واألرض، ولك ذلك  "وتبارك اْسُمك" من الَبكة، ويه الَكرثة واالتساع، واملعىن: كرث وَكُمل واتسع، وكرثت براكته يف السَّ

 تنبيه ىلع اختصاصه سبحانه باخلريات.
: الَعظمة، أي: ارتفعت وعلَت عظمتُك، وجلت فوق لكِّ عظمة، وعال شأنُك ىلع لكِّ  ك" اجلَدُّ شأن، وقهر سلطانُك "وتعاىل َجدُّ

بوبية أو األلوهية، أو يف يشء من أسمائه  ه تبارك وتعاىل أن يكون معه رَشيك يف الُملك أو الرُّ ىلع لكِّ سلطان، فتعاىل جدُّ
وصفاته، ذلا قال بعدها: "وال هلإ َغرْيك" ال معبود حبق سواك، فأنت املستحق للعبادة، وحدك ال رشيك لك، بما وَصفت به 

 صفات احلميدة، وبما أْسَدْيتَه من انلعم اجلسيمة.  نفسك من ال
 فهذا االستفتاح فيه اثلَّناء ىلع اهلل تعاىل وتزنيهه عن لكِّ ما ال يليق به، وأنَّه تبارك وتعاىل مزنٌَّه عن لكِّ َعيب ونقص.

نة من غري  وهو أحد أدعية االستفتاحات الواردة يف ابلاب واألفضل أن يأيت بهذا تارة وبغريه تارة، حىت جيمع بني أدلة السُّ
 إهمال بلعضها.

 ومن تلك الصيغ أن يقول: "ال هلإ إال اهلل ثالثًا" يعين: يكرر قول: "ال هلإ إال اهلل" ثالث مرات. 
نَّ َما يَْدُعونَ -تعاىل-ومعىن: "ال هلإ إال اهلل" ال معبود حق إال اهلل، قال 

َ
َ ُهَو احْلَقُّ َوأ نَّ اَّللَّ

َ
ُل{ ]احلج: : }َذليَك بيأ ْن ُدونيهي ُهَو ابْلَاطي  مي

62] 
 ثم يقول: "اهلل أكَب كبرًيا ثالثًا" أي أنه سبحانه أكَب من لك يشء. 

يم بقوهل: يطان الرَّجي  ثم بعد أن يستفتح صالته يستعيذ باهلل من الشَّ
ميع العليم. ميع العليم" ومعناه: أتلجئ وأعتصم وألوذ باهلل السَّ  "أُعوُذ باهلل السَّ

يطان" الُمتمرد الَعايت، من شياطني اجلِّن واإلنس، "الرَّجيم" الَمرُْجوم الَمطرود، والُمبَْعد عن رمحة اهلل، فال تسلِّط ه يلع "من الشَّ
يين وُدْنيَاي، فَمن استعاذ باهلل  ، فقد أوى إىل -تعاىل-بما يرضين، يف ديين ودنياي، وال يصدين عن فعل ما ينفعين، يف أمر دي

 يد، واعتصم حبول اهلل وقوته، من َعدوه اذلي يريد قطعه عن ربِّه، وإسقاطه يف َمَهاوي الرشَّ واهلالك.ُركن شد
يطان قد يصيب اإلنسان باجلنون، فرشعت االستعاذة منه. ع، اذلي َيْعرَتي اإلنسان؛ ألن الشَّ  "من َهْمزيه" هو اجلُنُون والرصَّ

َْب؛ ألنَّ الشيطان ينفخ يف ه" الكي ر غريه عنده، فزتداد عظمته وكَبياؤه. "وَنْفخي  اإلنسان بوسوسته، فيَْعُظم يف َعني نفسه، وحَيقي
ر، الاليت يعقدن اخليوط، وينفنث ىلع لك عقدة،  واحي اثات يف الُعقد هنَّ السَّ حر، وهو رَش السحرة، فإنَّ انلَّفَّ حىت  "وَنْفثيه" هو السِّ

 ينعقد ما يردن من السحر.

إذا قام من الليل كَب، ثم يقول: سبحانك امهلل وِبمدك وتبارك  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 اسمك، وتعاىل جدك، وال هلإ غريك
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 القرآن وأوهل فاحتة الكتاب. "ثم يقرأ "أي: يقرأ
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالةاتلصنيف: 
 األذاكر واألدعية.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدريي  راوي احلديث:
 والنسايئ وأمحد.رواه أبو داود وابن ماجه  اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ُسبَْحانك : أي: أنَزِّهك عن انلَّقائص. •
موات واألرض. • كة، ويه الَكرثة واالتَساع، واملعىن: َكرث وَكُمل واتسع، وكرثت براكته يف السَّ  تبارك اْسُمك : من الََبَ
ا ال  •  يليق جبالهل.تعاىل : تَعاظم، وارتفع، وتزنَّه عمَّ
: الَعظمة: أي: تعاَظم شأنك، وارتفع قَْدرُك. • ك : اجلَدُّ  َجدُّ
م به.-تعاىل-أُعوُذ باهلل : أي: أجلأ إىل اهلل  •  ، وأْعتَصي
رد، واللَّعن عن رمحة اهلل  •  .-تعاىل-الرَّجيم : أي: الَمرجوم بالطَّ
ع، اذلي َيْعرَتي اإلنسان؛ ألن  •  الشيطان قد يصيب اإلنسان باجلنون.َهْمزيه : هو اجلُنُون والرصَّ
ه : بوسوسته بتعظيم اإلنسان نلفسه، وحَتقري غريه عنده، فزيَْدريه، ويتَعاَظم عليه. •  َنْفخي
حر. •  َنْفثيه : انلَّفث: فعل السِّ

 فوائد احلديث:
 مرشوعية داعء االستفتاح يف الصالة، فرًضا اكنت الصالة أو نفاًل. .1
 ر فيكون من باب العبادات املتنوعة، والصحيح أن العبادات املتنوعة أن اإلنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة.مرشوعية االستفتاح بهذا اذلِّك .2
، -ريض اهلل عنه-حيث جهر جهًرا سمعه أبو سعيد  -صَّل اهلل عليه وسلم-جواز اجلَهر اليسري بداعء االستفتاح وليس كجهر القراءة؛ لفعله  .3

 اكن يستفتح به جهًرا يلعلم انلاس. -ريض اهلل عنه-وأيضا جاء عن عمر 
كر ثم َتَعوَّذ ثم قرأ ولو  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنه ال جُيمع بني أذاكر االستفتاح يف صالة واحدة؛ ألن أبا سعيد أخَب بأن انليب  .4 استفتح بهذا اذلِّ

نة فدل هذا ىلع أنه ال يرُشع اجلمع بني عدة استفتاحات  يف صالة واحدة. اكن مَجع معه غريه بليَّنته السُّ
 هل. -سبحانه وتعاىل-، واعرتاف منه بيعجزه لوال توفيق اهلل -تعاىل-االعرتاف من الَعبد بفضل اهلل  .5
 عن لك ما ال يليق به؛ لقوهل: )سبحانك(. -تبارك وتعاىل-تزنيه اهلل  .6
كة بذكرها؛ لقوهل: "وتبارك اسمك". -تعاىل-أن أسماء اهلل  .7  ُمبَاركة، حتل الََبَ
ك". -تبارك وتعاىل-ة اهلل أن َعَظم .8 ىن؛ لقوهل: "وتعاىل َجدُّ نَاه فوق لك غي  فوق لك َعظمة، وغي
 باأللوهية، وأنه ال هلإ غريه وأن لك ما سواه باطل. -تبارك وتعاىل-انفراد اهلل  .9
يطان الرَّجيم .10 يغة الواردة يف احلديث، وإن اقترص ىلع قوهل: "أعوذ باهلل من الشَّ  " أجزأه.استحباب االستعاذة بالصي
ياطني، وليست مثل  االستعا .11  نة.أن االستعاذة من األمور اخلَفيَّة ال تكون إال هلل؛ ألنه ال َيْقدر عليها إال اهلل، اكالستعاذة من الشَّ
ميع ، العليم( من أسماء اهلل  .12  .-تعاىل-إثبات أن هذين االْسَمني الكريَمني )السَّ
يم، أي يَرجم اإلنسان باملعايص.احلََذر من الشيطان الرَّجيم وذلك من  .13 ف بأنه رَجي رنا باالستَعاذة منه.اثلاين: ألنه وُصي مي

ُ
 وجهني:األول: ألننا أ

يطان َهْمَزا وَنْفَخا وَنْفثَا، ولوال أن هل ذلك ما صح أن يُْستَعاذ من هذه اثلالثة. .14  أن للشَّ
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 املصادر واملراجع:
 بريوت. -انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج  

 م.1987 - ـه1408الفتاوى الكَبى البن تيمية، تأيلف: أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية، انلارش: دار الكتب العلمية الطبعة: األوىل، 
م بن تيمية احلراين، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، انلارش: جممع امللك فهد لطباعة املصحف جمموع الفتاوى، تأيلف: أمحد بن عبد احللي

 الرشيف، املدينة انلبوية، اململكة العربية السعودية.
كتبة نزار مصطىف رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح، تأيلف: رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب، حتقيق: د. عبد احلميد هنداوي، انلارش: م

 م.1997 - ـه 1417الطبعة: األوىل،  -الرياض  -مكة املكرمة  -ابلاز 
 ه. 1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح  َسة، توضيح األحاكم مي  - ـه 1423البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي
 م. 2003

 م. 2006 ـه1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
ح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صال

م إرساء بنت عرفة.
ُ
 وأ

 .1985 – 1405 -بريوت، الطبعة : اثلاثلة  -مشاكة املصابيح، للتَبيزي. حتقيق األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم 
 بريوت. -بد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود، لإلمام أيب داود حتقيق: حممد حميي ادلين ع

دولة  -مية مطالع األنوار ىلع صحاح اآلثار، البن قرقول، حتقيق: دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث، انلارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسال
 م. 2012 - ـه1433قطر، الطبعة: األوىل، 

 (10905) الرقم املوحد:
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إيَذا قَام من اللَّيل  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن حذيفة بن ايلمان  احلديث:
َواكيُُشوُص َفاُه   «.بيالسِّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
للنظافة وكراهته للراحئة الكريهة أنه اكن إذا قام من نوم الليل الطويل اذلي هو مظنة  -صَّل اهلل عليه وسلم-من حمبة انليب 

مغابلة انلوم ىلع القيام؛ ألنَّ من بالسواك، يلقطع الراحئة، ويلنشط بعد  -صَّل اهلل عليه وسلم-تغري راحئة الفم دلك أسنانه 
 خصائص السواك أيضا اتلنبيه واتلنشيط.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < سنن الفطرةاتلصنيف: 

 طهرالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صَّل اهلل عليه وسلم يف اتل
 الصالة. -الوضوء موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ن اللَّيل : من نوم الليل للصالة. •  إذا قَام مي
 يَُشوُص : يدلك أو ينيق أو يغسل مع ادللك. •
 فَاه : فمه. •
َواك : باملسواك. •  بالسِّ

 فوائد احلديث:
 تأكيد مرشوعية السواك بعد نوم الليل، وعلته أن انلوم مقتض تلغري راحئة الفم، والسواك هو آلة تنظيفية، وهلذا فإنه يسن عند لك تغري. .1
 تأكد مرشوعية السواك عند لك تغري كريه للفم، أخذا من املعىن السابق. .2
 ، ومن اآلداب السامية.-صَّل اهلل عليه وسلم-ىلع وجه العموم، وأنها من سنة انليب  مرشوعية انلظافة .3
 التسوك يف الفم لكه، فيشمل: األسنان، واللثة، واللسان. .4

 املصادر واملراجع:
مكتبة الصحابة،  ،10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط 

 ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 
 ه.1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط

عبد القادر  عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم:
 ه.1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 ه.1423ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد 

 (3063) الرقم املوحد:

 إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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بري  احلديث: إذا قَعد يَْدُعو، وضع  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن الزُّ
ه  ذي ه ايلُْمىَن، وَيده اليرُْسَى ىلع فخي ذي هي الوُْسَطى، يَده ايلُْمىَن ىلع فخي بَّابَة، ووَضع إْبَهاَمه ىلع إيْصبَعي هي السَّ اليرُْسَى، وأَشار بيإيْصبَعي

ه الْيرُْسَى ُرْكبَتَه م َكفَّ  «.وُيلْقي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ريض -إذا َقعد يَْدُعو" يعين: جلس للتَّشهد، يؤيده حديث ابن عمر  -صَّل اهلل عليه وسلم-معىن احلديث: "اكن رسول اهلل 
 : )اكن إذا َقَعد للتَّشهد، وضع يَده اليرُْسَى ىلع ُرْكبَتهي اليرُْسَى..(، رواه مسلم. -اهلل عنهما

الم علينا وىلع عباد والتَّشهد هو قراءة: "اتلَّحيات هلل والصلوات والطَّ  الم عليك أيها انلَّيب ورمحة اهلل وبراكته، السَّ يبات، السَّ
 اهلل الصاحلني.."، وُسيم ُداعء الشتماهل ىلع ادلاعء؛ فإن قوهل: "الَسالم عليك"، "والَسالم علينا" داعء.

ه  ذي ه ايلُْمىَن، وَيده اليرُْسَى ىلع فخي ذي اليرُْسَى"، أي: أنه إذا جلس للتَّشهد بَسط يَده ايلُمىن ىلع قوهل: "وضع يَده ايلُْمىَن ىلع فَخي
ذ َمنُْعها من الَعبث، ووضع ايلَد ىلع  كبة أو الَفخي ده ايلُمىن واليرُسى كذلك؛ واحلكمة يف وضعها عند الُركبة أو ىلع الرُّ فَخي

كبة؛ ألن من الزم وضع ايلَد ىلع الَفخذ أن تص ذ ال خُيالف وضعها ىلع الرُّ كبة، ويف رواية وائل الَفخي ل أطراف األصابع إىل الرُّ
ذه وُركبته -صَّل اهلل عليه وسلم-عند النسايئ وغريه أن انليب  -ريض اهلل عنه-ابن ُحْجر  ه اليرُسى ىلع فَخي : "وضع َكفَّ

ذه ايلُمىن" وقوهل  رفقه األيمن ىلع فَخي رفقه األ-ريض اهلل عنه-اليرُسى، وجعل َحدَّ مي ذه ايلُمىن"، : "وجعل َحدَّ مي يمن ىلع فَخي
كبة.  فإذا جعل املصيلِّ حدَّ مرفقه ىلع فخذه فإنه بال شك أن أطراف األصابع تصل إىل الرُّ

كبة، وبعضهم يقول بعطف أصابعها -رمحه اهلل-قال انلووي  كبة أو ىلع الرُّ : "قد أمجع العلماء ىلع استحباب وضعها عند الرُّ
كبة، وهو معىن قوهل: "وي  لقم َكفه اليرُسى ُرْكبَتَه".ىلع الرُّ

وقوهل: "وضع يَده" الُمراد بايَلد هنا: من أطراف األصابع إىل املرفقني، وظاهر احلديث: سواء اكن ذلك يف التَّشهد األول أو 
 اثلاين.

بَّابة؛ ألنَّه يُشار به يت بالسَّ بَّابة يه: األْصبيع اليت تيَل اإلْبَهام، وُسمَّ بَّابَة" السَّ هي السَّ ، وتسىم أيًضا قوهل: "وأَشار بيإيْصبَعي بِّ ا عند السَّ
بَّ  -تعاىل-بالُمَسبِّحة؛ ألنه يُشري بها إىل توحيد اهلل  ابة عند التَّشهد ُسنة، ثبت وتزَنيهه، وهو: التَّسبيح، واإلشارة باإلصبع السَّ

ني قَعوده للتَّشهد إىل أن يَفرغ منه؛ لظاهر حديث ابلاب، فإن قوهل:  بذلك األحاديث الصحيحة، والسنة أن يشري بها من حي
ه ايلُْمىَن، وَيده اليرُْسَى ىلع فخي  -صَّل اهلل عليه وسلم-"اكن رسول اهلل  ذي ه اليرُْسَى، إذا قَعد يَْدُعو، وضع يَده ايلُْمىَن ىلع فخي ذي

بَّابَة..".  هي السَّ  وأَشار بيإيْصبَعي
اكن إذا َقعد يف  -صَّل اهلل عليه وسلم-: أن رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-من حديث عبد اهلل بن عمر  -أيضاً -ويف مسلم 

بَّابة".التَّشهد وضع يَده اليرُسى ىلع ُرْكبَتيه اليرُْسَى، ووضع يَده ايلُمىن ىلع ُركبته ايلُمىن، وَعقَ   د ثالثة ومخسني وأشار بالسَّ
عند أيب داود وفيه :" ثم جلس فافرتش ريجله اليرُسى، ووضع يَده اليرُسى ىلع  -ريض اهلل عنه-ومثله: حديث وائل بن ُحْجر 

رفقه األيمن ىلع فَخذه ايلَمىن، وقَبيض ثنتني وَحلَّق َحلَقة، ورأيته يقول هكذا، وَحلَّ  يرْشٌ اإلْبَهام فخذه اليرسى، وَحدَّ مي ق ب
بَّابة".  والوُْسَطى وأشار بالسَّ

وايات األخرى"، وبهذا أفىت الشيخ ابن باز -رمحه اهلل-قال ابن َحجر   -رمحه اهلل-: "من أول جلوسه للتََّشهد كما دلت عليه الرِّ
 واللجنة ادلائمة.

هي الوُْسَطى" يعين: َحلَّق باإلبْ  بَّابة. قوهل: "ووَضع إْبَهاَمه ىلع إيْصبَعي  َهام والوْسطى وأشار بالسَّ

إذا قعد يدعو، وضع يده ايلمىن ىلع فخذه ايلمىن، ويده اليَّسى ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه ىلع إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليَّسى ركبتهفخذه اليَّسى، وأشار 
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بَابة؛ وذلك بأن جيعلها قائمة يف مجيع األحوال املتقدمة؛ واحلكمة يف اإلشارة بها إ " يعين: يُشري بالسَّ هي ىل أن قوهل: "وأَشار بيإيْصبَعي
 واحد؛ يلجمع يف توحيده بني القول والفعل واالعتقاد.  -سبحانه وتعاىل-الَمعبود 

 مر مرفواع يف مسند اإلمام أمحد: "ليه أشدُّ ىلع الشيطان من احلديد".ويف حديث ابن ع
" ظاهر احلديث: أنه ال حُيركها؛ ألن اإلشارة غري اتلحريك. هي  قوهل: "وأَشار بيإيْصبَعي

ه اليرُسى ويقبض عليها، حىت تَصري ه الْيرُْسَى ُرْكبَتَه" أي: يدخل ُرْكبَته يف راَحة َكفِّ م َكفَّ   ُركبته اكللُّقمة يف يده. قوهل: "وُيلْقي
يف مسلم: "أن انليب  -ريض اهلل عنه-واحلال اثلانية: أن يبسط يده اليرُسى ىلع ُركبته من غري قَبض كما يف حديث ابن عمر 

اكن إذا جلس يف الصالة وضع يديه ىلع ُركبتيه... ويده اليرُْسى ىلع ُركبته باسطها عليها"، وبناء  -صَّل اهلل عليه وسلم-
نَّة، واألوىل واألفضل أن يفعل عل يه: تكون ُسنة وضع ايلدين عند التشهد وردت ىلع وجهني، وبأيهما أخذ فقد أصاب السُّ

 .-صَّل اهلل عليه وسلم-هذا تارة وهذا تارة؛ عمال جبميع ما ثبت عنه 
___________________________ 

 الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة اتلصنيف: 
بري  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن الزُّ

 رواه مسلم. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
• . بِّ بَّابة؛ ألنَّه يُشار بها عند السَّ بَّابَة : يه األْصبيع اليت تيَل اإلْبَهام، وُسميت بالسَّ  السَّ

 فوائد احلديث:
 الُقعود للتَّشهد يف الصالة.مرشوعية  .1
َذين. .2  استحباب وضع ايلَدين أثناء التَّشهد ىلع الَفخي
صفة ايلدين أثناء التشهد: فاليرسى يبسطها ىلع فخذه اليرسى، وأما ايلد ايلمىن فيقبض اخلنرص وابلنرص، وحيلق الوسط مع اإلبهام، ويدع  .3

 السبابة ىلع وضعها، مستعدةً لإلشارة باتلوحيد والعلو.
 يف احلديث اإلشارة باإلصبع يف التَّشهد األول واثلاين. .4
 فيه أن اإلَشارة باإلْصبيع من أول التَّشهد إىل آخره. .5
كبة اليرُسى يف التَّشهد األول اثلاين. .6  استحباب الَقبض ىلع الرُّ

 املصادر واملراجع:
 ه. 1423يق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلا 

األوقاف  مطالع األنوار ىلع صحاح اآلثار، إبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول، حتقيق: دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث، انلارش: وزارة
 م.2012ه،  1433والشؤون اإلسالمية، دولة قطر، الطبعة: األوىل، 

 ه.1392رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية املنهاج 
مكة  رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح، رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، انلارش: مكتبة نزار مصطىف ابلاز،

 م.1997ه، 1417الطبعة: األوىل  املكرمة، الرياض،
 م.2002ه، 1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 

بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن 
 م.2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

َسة  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي  م.2003ه، 1423توضيح األحاكم مي
حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، 

 ه.1427الطبعة: األوىل 
 ه.1428، 1422الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع، حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 

 ن باز، مجعها: حممد بن سعد الشويعر، قدم هلا: عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد آل الشيخ.فتاوى نور ىلع ادلرب، عبد العزيز بن عبد اهلل ب
لعلمية فتاوى اللجنة ادلائمة، املجموعة اثلانية، مجاعة من العلماء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش، انلارش: رئاسة إدارة ابلحوث ا

 واإلفتاء، اإلدارة العامة للطبع، الرياض.
 (10941) الرقم املوحد:
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، واكن  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عباس  احلديث: ْجوََد انلاسي
َ
أ

ْجوََد ما 
َ
ن رمضاَن َفيُداريُسه القرآن، فَلَرسوُل اهلل أ نَي يَلْقاُه جَبيُل، واكن يَلْقاُه يف لكِّ يللة مي صَّل -يكوُن يف رمضاَن حي

 «.أْجوَُد باخلري من الريح الُمرَسلة -اهلل عليه وسلم
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
أكرثهم جوداً، بماهل وبدنه وعلمه ودعوته ونصيحته ولك ما ينفع  أجود انلاس"، أي: -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 

اخللق، "واكن أجود ما يكون يف رمضان"؛ ألن رمضان شهر اجلود، جيود اهلل فيه ىلع العباد، والعباد املوفقون جيودون ىلع 
ن رمضان فيدارسه القرآن"، واكن إخوانهم،"حني يلقاه جَبيل"، أي: وقت لقائه إياه، وقوهل: "واكن جَبيل يلقاه يف لك يللة م

يزنل عليه جَبيل يف رمضان لك يللة يدارسه القرآن من أجل أن يثبته يف قلبه، وأن حيصل  -صَّل اهلل عليه وسلم-انليب 
حني يلقاه جَبيل فيدارسه القرآن أجود باخلري  -صَّل اهلل عليه وسلم-اثلواب باملدارسة بينه وبني جَبيل، فاكن رسول اهلل 

وجيود به حىت إنه أرسع من الريح املرسلة، يعين: اليت  -عليه الصالة والسالم-ريح املرسلة، أي: أنه يسارع إىل اخلري من ال
 أجود باخلري من هذه الريح يف رمضان. -صَّل اهلل عليه وسلم-فيه رسيعة اعصفة، ومع ذلك فالرسول  -عز وجل-أرسلها اهلل 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < رمضاناتلصنيف: 

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < الصفات اخلُلُقية < كرمه صَّل اهلل عليه وسلم
 املالئكة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 ه.متفق علي اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أجود انلاس : أكرث انلاس جوداً، واجلود، لغة: الكرم، ورشاعً: بذل املحبوب من مال أو عمل. •
 إلنزال الغيث العام. -تعاىل-الريح املرسلة : ريح الرمحة اليت يرسلها اهلل  •

 فوائد احلديث:
 وسعة كرمه وخاصة يف رمضان، فإنه شهر الطااعت ومواسم اخلريات. -وسلمصَّل اهلل عليه -بيان جود انليب  .1
 احلث ىلع اجلود يف لك وقت، وتستحب الزيادة عن االجتماع بأهل الصالح، ويف شهر رمضان. .2
 استحباب اإلكثار من قراءة القرآن يف رمضان. .3
 ينىس ويذهب.ينبيغ ىلع طالب العلم والعلماء مدارسة العلم فيما بينهم حىت ال  .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
 ه.   1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 

 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، مصطىف سعيد اخلن، مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، سنة
 .1987 – 1407النرش: 

ق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، انلارش: دار املعرفة للطباعة ديلل الفاحلني لطر
 .م 2004 - ـه1425 الرابعة،: الطبعة، بلنان –والنرش واتلوزيع، بريوت 

 م. 1997 -ه 1418:  بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش
 ه.1430كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، السعودية، الطبعة األوىل، 

 (6179) الرقم املوحد:

 أجود انلاس -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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َقلََّما يُريد َغْزَوًة َيْغُزوها  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن كعب بن مالك  احلديث:
يف َحرٍّ َشديٍد، واستقبل َسَفراً بعيداَ  -وسلمصَّل اهلل عليه -إال َورَّى بغريها، حىت اكنت غزوة تبوك، َفَغَزاَها رسول اهلل 

هي ا ْهبََة َعُدوِّهم، وأخَبهم بيوَْجهي
ُ
بُوا أ هَّ

َ
يتَأ ْمَرهم، يلي

َ
 «.ذلي يُريدُ وَمَفاَزا، واستقبل َغْزَو َعُدوٍّ كثري، َفََجَّلَّ للمسلمني أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف الغزوات والرسايا، إذا أراد أن يغزو أوهم العدو فيسأل عن جهة وطريق معني  -السالمعليه -أفاد احلديث أنَّ هديه 
ويقصد أخرى يلكون أنكى للعدو، وحىت يمنع اجلواسيس من نقل أخبارهم، وإنما يريد أن يصل إيله، بدون استعداد منهم، 

-َبهم بها وبني هلم جهته اليت يريدها ونرص اهلل إال غزوة تبوك، لم خيفي أمرها ىلع أصحابه لكونها اكنت بعيدة وشاقة، فأخ
 املسلمني ىلع الاكفرين. -تعاىل

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاداتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-كعب بن مالك  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 صحيح ابلخاري وهو يف بلوغ املرام خمترصاً. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ورى بغريها : سرتها وأوهم أن املراد غريها يف غزوه العدو؛ ئلال يسبقه اجلواسيس وحنوهم باتلحذير. •
 مفازة : مهلكة، سميت بذلك تفاؤاًل بالفوز والسالمة. •
 فجَّلَّ : فأظهر. •
 أهبة يالقون بها عدّوهم ويعتّدوا ذللك.يلتأهبوا أهبة عدّوهم : أي يلكونوا ىلع  •
 وأخَبهم بوجهه اذلي يريد : أي جبهته اليت يريدها ويه جهة تبوك. •

 فوائد احلديث:
 العسكرية، وتدابريه احلربية. -صَّل اهلل عليه وسلم-هذا احلديث الرشيف يبني جانبًا من جوانب قيادة انليب  .1
أنَّه يريد وجهة الرشق مثاًل، فصار يسأل جهرة عن تلك الطريق، ومواردها، وطرقها، والقبائل اليت  إذا أراد غزو بدلة، أو قبيلة يف الشمال، أظهر .2

 يف طريقه إيلها؛ يلوهم أنَّه يقصد تلك الطريق.
 اد منه.الغرض من هذا: أن يفاجأ عدوه ىلع غرة وغفلة، قبل أن يُنَذر، ويعلم عن قصده إيله فيستعد، وإنما يريد أن يصل إيله، بدون استعد .3
 يف تدبري اجليوش. -صَّل اهلل عليه وسلم-حكمة انليب  .4
 جواز اتلورية. .5

 قلما يريد غزوة يغزوها إال ورى بغريها، حىت اكنت غزوة تبوك -وسلمصىل اهلل عليه -اكن رسول اهلل 
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 املصادر واملراجع:
، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  - 

 ه.1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم، لإلمام  -
 بدون تاريخ. -بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب  -عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، بدر ادلين العيين  -

الطبعة: السابعة،  - القتييب املرصي، املطبعة الكَبى األمريية، مرصإرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين
 ه. 1323

 .1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة دار ابن  اجلوزي، الطبعة األوىل  -
َسة، توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام، مكتبة األسدي، مكة  -  م. 2003 - ـه 1423املكرمة، الطبعة: اخلامي
 مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل. -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام: تأيلف الشيخ صالح الفوزان -
قاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم، الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية بال -

1427. 
 األوىل،: الطبعة -سوريا –دار انلوادر، دمشق  -اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح، ابن امللقن، املحقق: دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث -

 .م 2008 - ـه 1429
 (64603) الرقم املوحد:
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ل  -صَّل اهلل عليه وسلم-يا ابن أخيت اكن رسول اهلل »: -ريض اهلل عنها-عن عروة قال: قالت اعئشة  احلديث: ال يُفضِّ
ْن غَ  ْن لكِّ امرأة مي ْن ُمْكثيه عندنا، واكن قَلَّ يوٌم إال وهو َيُطوف عليْنا مجيًعا، َفَيْدنُو مي رْي بعضنا ىلع بعض يف الَقْسم، مي

يٍس، حىت َيبْلُ  قَها رسول « غ إىل اليت هو يوُمها َفيَبييُت عندهاَمسي قَْت أْن يُفاري نَي أَسنَّْت وَفري ولقد قالت َسوْدة بنت َزْمَعة: حي
منها، قالت: نَقول  -صَّل اهلل عليه وسلم-: يا رسول اهلل، يَْويمي لعائشة، َفَقبيل ذلك رسول اهلل -صَّل اهلل عليه وسلم-اهلل 

نَْزل اهلل 
َ
راه قال: }وإن امرأة خافت من بعلها نشوًزا{ ]النساء:  -تعاىل-يف ذلك أ

ُ
ها أ ْشبَاهي

َ
 [.128ويف أ

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف القسم بني زوجاته، حيث لم يفضل بعضهن ىلع بعض فيه، فقد ذكرت  -صَّل اهلل عليه وسلم-هذا احلديث فيه بيان عدهل 
بًلا ما يطوف لك يوم ىلع نسائه لكهن، فيالطفهن ويداعبهن، من غري مجاع لطمأنة أنه اكن اغ -ريض اهلل عنها-فيه اعئشة 

-ريض اهلل عنها-أنفسهن، وحسن عرشته معهن، ثم اكن خيص اليت هو يف يومها باملبيت عندها، وملا كَبت سودة بنت زمعة 
فر بهذا الرشف والفضل، وهو كونها أرادت أن تبىق يف عصمته وأن تظ -صَّل اهلل عليه وسلم-، وخشيت أن يفارقها انليب 

ا للمؤمنني وزوجة من زوجات سيد املرسلني  ، فقالت: إين أهب نوبيت لـعائشة، فقبل ذلك رسول -صَّل اهلل عليه وسلم-أمًّ
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-اهلل 

ْن -تعاىل-أن قوهل  -ريض اهلل عنها-ثم ذكرت اعئشة  ٌة َخاَفْت مي
َ
َما{ نزلت : }َوإيني اْمَرأ ْو إيْعَراًضا فَال ُجنَاَح َعلَيْهي

َ
َها نُُشوًزا أ َبْعلي

 يف مثل هذه احلال، وأشباهها.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < العرشة بني الزوجنياتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 رواه أبو داود وأمحد. اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 .-ريض اهلل عنهم مجيًعا-يا ابن أخيت : تعين به عروة بن الزبري، وأمه أسماء بنت أيب بكر أخت اعئشة  •
 مكثه عندنا : إقامته عند الواحدة من زوجاته يف منازهلن. •
 علينا يف بيوتنا.يطوف علينا : يعين يدور  •
 من غري مسيس : املراد باملسيس هنا: هو اجلماع. •
 فيدنو : يعين يقُرب من إحداهن قْرب تأنيس ومداعبة ومالعبة بدون مجاع. •
َت. •  أَسنَّت : َكَبي
 فَريقت : بكرس الراء، أي خافت. •

 فوائد احلديث:
 من ُحْسن اخللق ومالطفة األهل. -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن عليه انليب يف القسم بني زوجاته، وذكر ما  -صَّل اهلل عليه وسلم-بيان عدهل  .1
اكن يطوف لك يوم ىلع نسائه لكهن، فيالطفهن ويداعبهن، من غري مجاع، وأنه اكن خيص اليت هو يف يومها  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .2

 باملبيت عندها.
 وال تلك الليلة هلا، وجواز مداعبتها من دون مجاع.جواز دخول الرجل ىلع املرأة اليت ليس هلا ذلك ايلوم،  .3
 بيان وجوب العدل يف القسم بني الزوجات، وأن امليل إىل بعضهن ظلم، والظلم حمرم. .4
 -يف هذه احلال-أن عماد الَقسم املبيت يف الليل، وأن انلهار تابع، ويستثىن من ذلك ما إذا اكن معاش الرجل يف الليل، فيكون  عماد القسم  .5

 هار.انل
ا يف الزوجة فليس هلا أن تسقط حقه إال برضاه. .6  جواز هبة املرأة نوبتها لرضتها ويعتَب رىض الزوج يف ذلك؛ ألن هل حقًّ

ل بعَضنا ىلع بعض يف القسم، من مكثه عندنا، واكن قل يوم  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل  ال يُفضي
 إال وهو يطوف علينا مجيعا، فيدنو من لك امرأة من غري مسيس، حىت يبلغ إىل اليت هو يومها فيبيت عندها
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ا، أن املرأة إذا خافت النشوز من زوجها، وأرادت أن تبىق يف عصمته، وأن ال يطلقها، فإنه يمكن أن تتفق معه ىلع أن تتنازل عن حقها لغريه .7
 عصمته.وأن تبىق يف 

 املصادر واملراجع:
ْستاين، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، ص  جي  .بريوت –يدا سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السِّ

 م.2001 - ـه1421عة: األوىل، اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطب -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي   - ـه 1423َسة، توضيح األحاكم مي

 م. 2003
 م. 2006 - ـه 1427فوزان، الطبعة: األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل ال

م إرساء بنت عرفة، ط
ُ
، املكتبة 1فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، مرص، 
 أيب داود، حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر، العظيم آبادي، دار الكتب عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن

 .ه 1415 اثلانية،: الطبعة، بريوت –العلمية 
 رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية.

 ه. 1431 ـهـ  1427الفوزان، انلارش : دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح 
: دار هجر، ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام، تأيلف احلسني بن حممد بن سعيد الاليّع، املعروف بالَمغرييب، املحقق: يلع بن عبد اهلل الزبن، انلارش

 م. 2003 - ـه 1424الطبعة: األوىل، 
 م. 2002 - ـه 1423وزيع، الكويت، الطبعة: األوىل، واتل للنرش غراس مؤسسة، األبلاين ادلين نارص حممد الرمحن عبد أبو، األم –صحيح أيب داود 

 (58129) الرقم املوحد:
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ُد يف  -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت: اكن رسول اهلل   -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث: ُد يف رمضان ما ال جَيْتَهي جَيْتَهي
ري منه ما ال  ُد يف غريه.غريه، ويف الَعرْشي األَواخي  جَيْتَهي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف شهر رمضان، وهو: أنه اكن جَيْتَهد فيه  -صَّل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث، عن عبادته  -ريض اهلل عنها-ُتَب اعئشة 
له اهلل ىلع سائر الشهور، فإذا دَ  خلت الَعرْش األواخر اجتهد فيها أكرث ما ال جَيْتَهد يف غريه من الشهور؛ ألنه شهر ُمبارك، َفضَّ

مما اكن عليه يف أول الشهر؛ ألن فيها يللة القدر اليت يه َخرْيٌ من ألف شهر، وألنها ختام الشهر املبارك فيختمها بصالح 
 األعمال.

___________________________ 
 رمضانالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < العرش األواخر من اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 جيتهد : يبذل جهده يف العبادة ووجوه اخلري واإلقبال ىلع اهلل تعاىل. •
 فوائد احلديث:

ِّ ووجوه  .1  الطااعت يف شهر رمضان اعمة والعرش األخرية منه خاصة.احلث ىلع اإلكثار من الَبي
 إحياء يلايل العرش األخرية بالعبادة وادلاعء رجاء موافقة يللة القدر. .2
 استحباب اْغتينَام األوقات الفاضلة بالطااعت. .3
 فضل شهر رمضان ىلع غريه من الشهور، وفضل العرش األخرية منه ىلع غريه. .4
 من أعمال اخلري يف مواسم الَب حرًصا ىلع زيادة األجر. -لسالمعليه الصالة وا-زيادة انليب  .5

 املصادر واملراجع:
 ه. 1430كنوز رياض الصاحلني، تأيلف: محد بن نارص بن العمار، انلارش: دار كنوز أشبيليا، الطبعة األوىل:  

 ه. 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397األوىل: نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة 
 ه.1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –اث العريب صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرت
 ه. 1428رياض الصاحلني، تأيلف : حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل ، الطبعة: األوىل، 

 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي
 (3755) الرقم املوحد:

ََيَْتِهُد يف رمضان ما ال ََيَْتِهُد يف غريه، ويف الَعرْش األوَاِخر منه ما ال  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 ََيَْتِهُد يف غريه
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خيطب خطبتني  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن انليب »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن ُعمر بن اخلطاب  احلديث:
خَيُْطُب ُخْطبَتَنْيي وهو قائم،  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل »: -ريض اهلل عنه -رواية جلابر ويف « يقعد بينهما

 «.يفصل بينهما جبلوس
 صحيح. درجة احلديث:

 رواية جابر: صحيحة.
 املعىن اإلمجايل:

حكمته خيطب انلاس يوم اجلمعة من  -صَّل اهلل عليه وسلم-يوم اجلمعة جممع كبري شامل ألهل ابلدل لكهم، وذلا اكن انليب 
خطبتني، يوجههم فيهما إىل اخلري، ويزجرهم عن الرش واكن يأيت باخلطبتني وهو قائم ىلع املنَب؛ يلكون أبلغ يف تعليمهم 

 ووعظهم، وملا يف القيام من إظهار قوة اإلسالم وأبهته.
عن اثلانية، ثم يقوم فيخطب اثلانية؛ ئلال يتعب فإذا فرغ من اخلطبة األوىل، جلس جلسة خفيفة؛ ليسرتيح، فيفصل األوىل 

 اخلطيب، ويمل السامع.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اجلمعةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر 
 عليه، وحديث جابر بن عبداهلل أخرجه ابليهيق.متفق  اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اكن : تدل ىلع االستمرار. •
 اخْلُْطبَة : بضم اخلاء ُخطبة اجلمعة، أي: املوعظة اليت تلىق فيها ىلع املنَب. •
 يفصل بينهما. : يفصل بني اخلطبتني. •

 فوائد احلديث:
صالها بال خطبة، ولو اكن  -صَّل اهلل عليه وسلم-اخلطبتني يف اجلمعة قبل الصالة، وأنهما رشطان لصحة صالة اجلمعة، فلم ينقل أنه وجوب  .1

 جائزا لفعله ولو مرة بليان اجلواز.
 مرشوعية قيام اخلطيب يف اخلطبتني. .2
 مرشوعية اجللوس اليسري بني اخلطبتني؛ للفصل بينهما. .3

 خَيْطُب خْطَبَتنْيِ وهو قائم، يفصل بينهما جبلوس -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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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، 

 م.2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 م.2005ه، 1426وىل تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األ

 ه.1435اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز، حتقيق: سعيد القحطاين، مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية، الرياض، الطبعة: األوىل 
 ه.1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل 

 .م 1992 - ـه 1412 اثلانية،: الطبعة- احلريميل املبارك فيصل–خالصة الالكم 
 ه. 1427تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل 

يم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترق
 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية املجتىب من السنن ) السنن الصغرى (، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو 

 م.1986ه، 1406
 م.2000ه، 1412سنن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين، دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل 

 م.2001رعب، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: األوىل، تهذيب اللغة، حممد بن أمحد األزهري أبو منصور، حتقيق: حممد عوض م
 ـه 1405الطبعة: اثلانية -وتبري –املكتب اإلساليم -حممد نارص ادلين األبلاين إرشاف: زهري الشاويش -إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل 

 م.1985 -
 (5399) الرقم املوحد:
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يَْستَْفتيُح الصالةَ باتلكبري، والقراءَة  -صَّل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل اكن »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
كوع « احلمد هلل رب العاملني»بـ ن الرُّ بُْه ولكن بنَْي ذلك، واكن إذا رفَع رأَسه مي ْص رأسه ولم يَُصوِّ واكن إذا ركع لم يُْشخي

جْ  َدة لم يَْسُجْد حىت يَْستَويَي قاعدا، واكن يقول يف لكِّ َركَعتَني لم يَْسُجْد حىت يَْستَويَي قائيما، واكن إذا رفع رأسه من السَّ
، وَينََْه أن  يَْطاني ُب ريْجلَُه ايلُْمىن، واكن َينََْه عن ُعْقبَةي الشَّ يَّة، واكن َيْفريُش ريْجلَُه اليرُْسى وَينْصي يْفرَتيَش الرَُّجُل اتلَّحي

بُعي ، واكن خَيْتيمُ  َاش السَّ َراَعيْهي افرتي  «. الصالة بالتَّسلييمذي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
نرشا للسنة وتبليغا للعلم، بأنه اكن  -صَّل اهلل عليه وسلم-بهذا احلديث اجلليل صالة انليب  -ريض اَّلَل عنها-تصف اعئشة 

 يفتتح الصالة بتكبرية اإلحرام، فيقول: )اهلل أكَب(.
 أوهلا )احلمد هلل رب العاملني(. ويفتتح القراءة بفاحتة الكتاب، اليت

 واكن إذا ركع بعد القيام، لم يرفع رأسه ولم خيفضه، وإنما جيعله مستوياً مستقيماً.
 واكن إذا رفع من الركوع انتصب واقفاً قبل أن يسجد.

 واكن إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حىت يستوي قاعداً.
 "اتلحيات هلل والصلوات والطيبات.. الخ".واكن يقول بعد لك ركعتني إذا جلس: 

 واكن إذا جلس افرتش رجله اليرسى وجلس عليها، ونصب رجله ايلمىن.
واكن ينَه أن جيلس املصيل يف صالته كجلوس الشيطان، وذلك بأن يفرش قدميه ىلع األرض، وجيلس ىلع عقبيه، أو ينصب 

عنه، كما ينَه أن يفرتش املصيل ذراعيه ويبسطهما يف السجود قدميه، ثم يضع أيلتيه بينهما ىلع األرض، الكهما منيه 
اكفرتاش السبع، وكما افتتح الصالة بتعظيم اهلل وتكبريه، ختمها بطلب السالم للحارضين من املالئكة واملصلني ثم ىلع 

 مجيع عباد اَّلَل الصاحلني، واألولني واآلخرين، فعَّل املصيل استحضار هذا العموم يف داعئه.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 رواه مسلم. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 اكن : تدل هنا ىلع االستمرار. •
 يبتدئ.يْستَْفتيُح :  •
 الصالة : صالة الفريضة وانلافلة. •
 باتلكبري : قول اهلل أكَب ويه تكبرية اإلحرام. •
راءة : يستفتح قراءة القرآن. •  القي
 باحلمُد هلل : سورة الفاحتة. •
ْص : لم يرفع. •  لم يُْشخي
به : لم خيفضه خفضاً بليغاً. •  لم يَُصوِّ
 .بني ذلك : بني الرفع واتلزنيل يلكون مستويا ىلع الظهر •
 يستوي : يستقر. •
 من السجدة : السجدة األوىل. •

يَْسَتْفتُِح الصالة باتلكبري، والقراءة بـ احلمد هلل رب العاملني، واكن إذا  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
ْبُه ولكن بني ذلك  ركع لم يُْشِخْص رأسه ولم يَُصوي
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 يف لك ركعتني : يف آخر لك ركعتني. •
 اتلحية : أي اتلحيات هلل إىل آخر التشهد. •
 َيْفريُش ريْجلَُه : يبسط قدمه يلجلس عليها اكلفراش، وذلك عند قراءة اتلحية يف الركعتني. •
يَْطان : ويه أن يفرتش قدميه وجيلس ىلع ع •  قبيه، وأضيفت للشيطان إما تقبيحا هلا، وإما أنَّها من فعله وأمره.ُعْقبَةي الشَّ
 ينصب ايلمىن : يوقف قدمه ايلمىن، وجيعلها منتصبة. •
َراَعيْهي : يبسطهما ىلع األرض يف السجود، واذلراع: العظم اذلي بني املرفق والكف. •  يْفرَتيَش الرَُّجُل ذي
بُعي : أي  • َاَش السَّ  اكفرتاشه، وأضيف للسبع تقبيحا وتنفريا، والسبع لك حيوان مفرتس.افرْتي
 خيتم الصالة : ينهيها. •
 بالتسليم : بقول السالم عليكم ورمحة اهلل. •

 فوائد احلديث:
 ، هو حاهل ادلائمة؛ ألن اتلعبري بـ "اكن" يفيد ذلك.-عليه الصالة والسالم-ما ذكرته اعئشة هذا من صفة صالة انليب  .1
تكبرية اإلحرام اليت حترم لك قول وفعل ينايف أقوال الصالة وأفعاهلا، وأن غري هذه الصيغة ال يقوم مقامها لدلخول يف الصالة وتعيني وجوب  .2

 اتلكبرية من األمور اتلعبدية، ويه أمور توقيفية.
 وجوب قراءة الفاحتة بدون بسملة، ويأيت استحباب قراءتها رّساً إن شاء اهلل. .3
 واألفضل فيه االستواء، بال رفع، وال خفض.وجوب الركوع،  .4
 وجوب الرفع من الركوع، ووجوب االعتدال يف القيام بعده. .5
 وجوب السجود، ووجوب الرفع منه، واالعتدال قاعداً بعده. .6
هدان اكملغرب مرشوعية افرتاش املصيل رجله اليرسى ونصب ايلمىن يف اجللوس يف الصالة، أما يف التشهد األخري يف الصالة اليت فيها تش .7

 والعشاء فاملرشوع اتلورك، وقد وردت بذلك أحاديث أخرى.
 انليه عن مشابهة الشيطان يف جلوسه، وذلك بأن جيلس ىلع عقبيه ويفرش قدميه ىلع األرض، أو ينصبهما وجيلس بينهما ىلع األرض. .8
 ه عنوان الكسل والضعف.انليه عن مشابهة السبع يف افرتاشه، وذلك بأن يبسط املصَّل ذراعيه يف األرض، فإن .9
 وجوب ختم الصالة بالتسليم، وهو داعء للمصلني واحلارضين والغائبني الصاحلني بالسالمة من لك الرشور وانلقائص. .10
 يؤخذ من قوهل: "واكن إذا رفع رأسه من السجود ...احلديث" وجوب الطمأنينة فيها. .11

 املصادر واملراجع:
 م. 2006 - ـه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة،  -الصحابة، األمارات تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة  

 ه.1426تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة مكتبة الصحابة، االمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل 
 ه.1422انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة: األوىل  صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص

 ريوت.ب –صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 تأسيس األحاكم، ألمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل.

 األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت.املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة 
 (5216) الرقم املوحد:
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ُر من الشهر حىت نظن أن ال يصوم  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث: ُيْفطي
َر منه شيئا، واكن ال تََشاُء أن   تراه من الليل ُمَصلييًا إال رأيتَه، وال نائما إال رأيتَه.منه، ويصوم حىت نظن أن ال ُيْفطي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ُر من  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن حال انليب  -ريض اهلل عنه-معىن احلديث: خيَب أنس  يف صيامه وقيامه، فيخَب أنه اكن ُيْفطي
ر منه شيئًا؛ لكرثة صيامه فيه، و الشهر حىت يظن املرء أنه ال يصوم منه شيئا؛ لكرثة  فطره فيه، ويصوم حىت  يُظن أنه ال ُيْفطي

ال َيتََقيَد بوقت معني يف صالة القيام، بل يصيل تارة يف أول الليل، وتارة يف وسطه، وتارة  -الصالة والسالم-كذلك اكن عليه 
 إال رأيته، فاكن َعَمله اتَلوَسط بني اإلفَْراطي واتلفريط. يف آخره، حبيث ال حُتب أن تراه من الليل مصليًا إال رأيته، وال نائًما

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوعاتلصنيف: 

 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صَّل اهلل عليه وسلم يف الصوم
 الصيام.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

نَس بن مالك  راوي احلديث:
َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 رواه ابلخاري. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 ال تشاء : ال حتب. •

 فوائد احلديث:
 صوم انلفل املطلق ال خيتص بزمان إال ما نيه عنه. .1
 العبادة وخاصة صيام انلفل واتلهجد مع  اتَلوسط يف ذلك، حبيث ال يضيع احلقوق أو ُيَقرصِّ يف الواجبات.احلث ىلع اإلكثار من  .2
هر، وال قام الليل لكه. -صَّل اهلل عليه وسلم-لم يَصم رسول اهلل  .3  ادَلّ
 .-عليه وسلمصَّل اهلل -، ومن لك الشهر صام رسول اهلل -صَّل اهلل عليه وسلم-من لُكِّ الليل قام رسول اهلل  .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1428رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل  - 
 ه.1415وىل بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي، ادلمام، الطبعة: األ -
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش   -
فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد  -

 ه.1422ابلايق(، الطبعة: األوىل عبد 
 (3769) الرقم املوحد:

ُيْفِطُر من الشهر حىت َنُظنَّ أن ال يَصوم منه، ويَصوم حىت َنُظنَّ أن ال  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 تََشاُء أن تَرَاه من الليل  ُمَصليًيا إال َرأْيَتُه، وال نَائًِما إال رأْيَتهُيْفِطر منه شيًئا، واكن ال 
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. -وسلمصَّل اهلل عليه -قالت: اكَن رسوُل اهللي  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:  َيَتحّرى صوَم اإلثننيي واخلميسي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أنه اكن جيتهد ويتقصد صوم االثنني  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-ُتَب  أم املؤمنني اعئشة 
-أن يُعرض عمله وهو صائم، وألنه  -عليه وسلمصَّل اهلل -، فأحبَّ -تعاىل-واخلميس؛ ألن األعمال تعرض فيهما ىلع اهلل 

 يغفر فيهما للك مسلم إال املتشاحنني كما ورد يف األحاديث األخرى. -تعاىل
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوعاتلصنيف: 
 -عنهماريض اهلل -اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 يتحرى : اتلحري القصد واالجتهاد يف الطلب، والعزم ىلع ُتصيص اليشء بالفعل والقول. •

 فوائد احلديث:
 استحباب صيام االثنني واخلميس لعظم فضلهما. .1
 أوقات اإلجابة والقبول، وملؤها بالطاعة والعبادة.يستحب حتري  .2

 املصادر واملراجع:
 م. 1997 - ـه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:   

 ه.1430ة، الطبعة األوىل، كنوز رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، السعودي
ية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلان

 ه.   1395
فيصل عيىس ابلايب  -ارش: دار إحياء الكتب العربية سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انل

 احلليب.
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

 .م1986 – ـه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –اإلسالمية السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نرش: مكتب املطبواعت 
 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة، بريوت –إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم 

 .م1985
بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري، فيض القدير رشح اجلامع الصغري، زين ادلين حممد املدعو 

 .1356مرص، الطبعة: األوىل،  -انلارش: املكتبة اتلجارية الكَبى 
 (6183) الرقم املوحد:

 يتحرى صوم اإلثنني واخلميس -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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يَشة  احلديث:  القرآن  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اَعئ
ُ
جريي، َفيَقَرأ ُئ يفي حي َيتَكِّ

 «.وأنا َحائيض
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اكن يتكئ يف حجرها، فيقرأ القرآن ويه حائض، مما يدل ىلع  -اهلل عليه وسلمصَّل -أن انليب  -ريض اهلل عنها-ذكرت اعئشة 
 أن بدن احلائض طاهر، لم ينجس باحليض.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضةاتلصنيف: 

 أحاكم القرآن.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ُئ : يعتمد. •  َيتَّكي
ْجريي : حضين. •  حي
 وأنا حائض : واتكاؤه يف حجري مع كوين حائًضا. •
 احلديث:فوائد 

جر زوجته. .1  جواز اتكاء الرجل يف حي
 ، ومعارشته ألهله.-صَّل اهلل عليه وسلم-حسن خلق انليب  .2
 جواز قراءة القرآن يف حجر احلائض؛ ألنها طاهرة ابلدن واثلياب. .3

 املصادر واملراجع:
مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق،  

 ه.1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 ه.1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

قيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحت
 ه.1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 (3478) الرقم املوحد:

 يتكئ يف حجري، فيقرأ القرآن وأنا حائض -وسلمصىل اهلل عليه -اكن رسول اهلل 
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ي بْن َعبَّاس  احلديث: َفر بني  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن َعبْد اَّللَّ جَيْمُع يف السَّ
، وجيمع بني املغرب والعشاءصالة الظهر   «.والعرص؛ إذا اكن ىلع َظْهري َسرْيٍ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

من بني سائر الرشائع السماوية بالسماحة واليرس وإزاحة لك حرج ومشقة  -صَّل اهلل عليه وسلم-تمتاز رشيعة نبينا حممد 
 اتلخفيفات: اجلمع يف السفر بني الصالتني املشرتكتني يف الوقت.عن امللكفني أو ُتفيفهما، ومن هذه 

إذا سافر وجدَّ به السري يف سفره،  -صَّل اهلل عليه وسلم-فاألصل وجوب فعل لك صالة يف وقتها، لكن اكن من اعدة انليب 
 أو تأخرياً، يراىع يف ذلك األرفق به اجلمع بني الظهر والعرص: إما تقديماً، أو تأخرياً، واجلمع بني املغرب والعشاء: إما تقديماً 

وبمن معه من املسافرين، فيكون سفره سبباً يف مجعه الصالتني، يف وقت إحداهما؛ ألن الوقت صار وقتاً للصالتني لكتيهما؛ 
 وألن السفر موطن مشقة يف الزنول والسري، وألن رخصة اجلمع ما جعلت إال للتسهيل فيه.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة أهل األعذاراتلصنيف: 

 اجلمع يف الصالة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 جيمع بني صالة الظهر والعرص : يضم إحداهما إىل األخرى فيصليهما يف وقت إحداهما. •
 ىلع َظْهري َسرْيٍ : أي: إذا اكن سائرا ال نازال. •

 فوائد احلديث:
 املرض.جواز اجلمع ألجل السفر وهناك أعذار غري السفر تبيح اجلمع، منها: املطر، واملرض، واالستحاضة، وهو نوع من  .1
 عند مجهور العلماء، أن ترك اجلمع أفضل من اجلمع، إال يف مَجيَْعْ عرفة ومزدلفة، ملا يف ذلك من املصلحة. .2
 كياًل. 80أنَّ السفر اذلي يباح فيه اجلمع وكذلك القرص، هو ما ال يزيد عن أربعة أيام، وتبعد  .3
 الفجر فال جتمع إىل غريها.أن جواز اجلمع خيتص بالظهر مع العرص، واملغرب مع العشاء، وأما  .4
 ظاهره يدل ىلع اجلمع إذا اكن سائرا يف السفر، لوال ورود غريه من األحاديث تدل ىلع اجلمع حال الزنول. .5
 جواز مجع اتلقديم واتلأخري بني الصالتني. .6
 يرس الرشيعة اإلسالمية. .7

 املصادر واملراجع:
ن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمح 

 م.2006 - ـه1426القاهرة، الطبعة العارشة، 
 م.2005 - ـه1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة األوىل، 

 ه.1381ماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، اإلملام برشح عمدة األحاكم، إس
 تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، الطبعة األوىل.

د فؤاصحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة األوىل، 

 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 (5323) الرقم املوحد:

،  -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل اكن  َيمع يف السفر بني صالة الظهر والعرص، إذا اكن ىلع َظْهِر َسرْيٍ
 وَيمع بني املغرب والعشاء
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حييبُّ احلَلْواء والعسل، فاكن إذا صَّلَّ العرص داَر  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن اعئشة، قالت: اكن رسول اهلل  احلديث:
ا اكن حيْتَبيس، فسألُت عن ذلك، فقيل يل: أْهَدْت ىلع  ، فَدَخل ىلع حفصة، َفاْحتَبََس عندها أكرَث ممَّ نسائه، َفيَْدنُو منهنَّ

ًة من عسل، فَسَقْت رسول اهلل  منه رْشبة، فقلُت: أَما واهلل نلَْحتالَنَّ هل،  -صَّل اهلل عليه وسلم-هلا امرأة من قومها ُعكَّ
َكلَْت َمَغافيرَي؟ فإنه سيقول لك: فذكرُت ذلك لَسوْدَ 

َ
، فقويل هل: يا رسول اهلل، أ ، فإنه َسَيْدنُو منكي ة، وقلُت: إذا دخل عليكي

يح؟ واكن رسول اهلل «ال» يْشتَدُّ عليه أْن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك:  -صَّل اهلل عليه وسلم-، فقويل هل: ما هذه الرِّ
ه أنتي يا صفية، فلما دَخل ىلع ، فقويل هل«َسَقتيْن حفصة رشبة عسل» : َجرََسْت حَنْلُُه الُْعْرُفَط، وسأقول ذلك هل، وقويلي

، فلما َدنا  سودة قالت: تقول سودة: واذلي ال هلإ إال هو لقد كدُت أن أبادئه باذلي قلتي يل، وإنه لعَّل ابلابي فرًقا منكي
كَ -صَّل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

َ
َسَقتيْن »، قالت: فما هذه الريح؟ قال: «ال»لَْت َمَغافيرَي؟ قال: ، قالت: يا رسول اهلل، أ

، قلُت هل: مثل ذلك، ثم دخل ىلع صفية، فقالت بمثل «حفصة رشبة عسل ، قالت: َجرََسْت حَنْلُُه الُْعْرُفَط، فلما دخل يلعَّ
، قالت: تقول سودة: سبحان « بهال حاجَة يل»ذلك، فلما دخل ىلع حفصة، قالت: يا رسول اهلل، أال أْسقييك منه؟ قال: 

.  اهلل، واهلل لقد َحَرْمنَاُه، قالت: قلُت هلا: اْسُكيتي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
ُ َعلَيْهي وََسلَّمَ -يف هذا احلديث أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-ذكرت اعئشة  اكن حيب لك يشء حلو من األطعمة،  -َصَّلَّ اَّللَّ

حيب العسل، وأنه اكن إذا انرصف  من صالة العرص دخل ىلع نسائه، فيقرب من إحداهن بأن يقّبلها ويبارشها من وأنه اكن 
، فأقام عندها أكرث من العادة، فسألْت عن ذلك، وعرفت أن قريبة -ريض اهلل عنها-غري مجاع، وأنه دخل مرة ىلع حفصة 

-ريض اهلل عنها-منها، فغارت  -صَّل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  حلفصة أهدت هلا قربة صغرية من عسل، وأنها اكنت تسيق
-، واتفقت مع سودة وصفية ىلع أنه إذا دخل ىلع إحداهن أن تسأهل إن اكن أكل مغافري، وهو صمغ كريه الراحئة، واكن انليب 

فرفضه، ويف رواية: أنه يكره أن توجد منه ريح غري طيبة، فلما دخل ىلع حفصة عرضت عليه العسل  -صَّل اهلل عليه وسلم
 حلف أن أال يرشبه مرة أخرى.

العسل، فقيل إنما رشبه عند زينب، وقيل سودة، وبعض  -صَّل اهلل عليه وسلم-واختلفت الروايات يف املرأة اليت سقت انليب 
ال يمتنع أهل العلم رجح أن صاحبة العسل زينب، وأن اليت تظاهرت مع اعئشة حفصة، ومحله بعضهم ىلع تعدد القصة إذ 

 تعّدد السبب لليشء الواحد، فتكون قصة أخرى.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < أحاكم األطعمة واألرشبةاتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذور < انلذور

 املحمدية < الصفات اخلُلُقية < حلمه صَّل اهلل عليه وسلمالسرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل 
ةي النَِّساءي  -اتلفسري موضواعت احلديث الفرعية األخرى:  رْشَ اَلقي  -عي ْيَماني َوانلُُّذوري  -اخْلُلْعي َوالطَّ

َ
. -األ  احلييَلي

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 عليه.متفق  اتلخريج:

 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 احللواء : املراد باحللواء هنا لك يشء حلو، وذكر العسل بعدها تنبيًها ىلع رشفه ومزيته. •
 عكة من عسل : آنية  أصغر من القربة. •

حيب احللواء والعسل، فاكن إذا صىل العرص دار ىلع نسائه، فيدنو  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل اكن رسول 
 منهن، فدخل ىلع حفصة، فاحتبس عندها أكرث مما اكن حيتبس
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 إىل املقصود.نلحتالن هل : أي نلطلنب هل احليلة، ويه احلذق يف تدبري األمور وتقليب الفكر حىت يهتدي  •
 مغافري : مجع مغفور، وهو صمغ حلو هل راحئة كريهة، ينفخه شجر يقال هل: العرفط، وهو باحلجاز. •
 جرست حنله : جرست انلحل جترس جرًسا إذا أكلت تلعسل ويقال للنحل جوارس. •
 العرفط : العرفط  شجر ينضح الصمغ املعروف باملغافري، وهو خبيث الراحئة. •
 من لومكي يا اعئشة.فرقا منكي : خوفًا  •
 أبادئه : أبتدئه بالالكم. •
 حرمناه : منعناه منه. •

 فوائد احلديث:
 جواز أكل ذليذ األطعمة والطيبات من الرزق، وأن ذلك ال ينايف الزهد واملراقبة، ال سيما إذا حصل اتفاقًا. .1
 جيوز هل الوطء.جيوز ملن قسم بني نسائه أن يدخل يف انلهار إىل بيت غري املقسوم هلا حلاجة وال  .2
 جيوز للرجل أن يأكل ويرشب يف بيت إحدى زوجاته يف غري يومها ما لم يكن الغداء املعروف أو العشاء املعروف. .3
 اكن حيب األطعمة احللوة ومنها العسل. -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .4
 ىلع أن ال يوجد منه يشء من ذلك. للراحئة الطيبة، وكراهته للريح اخلبيثة، وحرصه -صَّل اهلل عليه وسلم-حب انليب  .5

 املصادر واملراجع:
 ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل،  

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
 .ه1392 اثلانية،: الطبعة بريوت، –املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 
بن أمحد الشافيع، ت: دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث، دار اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح، ابن امللقن رساج ادلين أبو حفص عمر بن يلع 

 .م 2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة، سوريا –انلوادر، دمشق 
ية، إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري،  أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكَبى األمري

 ه 1323طبعة: السابعة، مرص، ال
، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 1379بريوت،  -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، أمحد بن يلع بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافيع، دار املعرفة 

 حممد فؤاد عبد ابلايق، قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب.
اض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت، املحقق: ادلكتور حيىي إسماعيل، انلارش: دار الوفاء للطباعة إكمال املعلم بفوائد مسلم لعي

 م. 1998  - ـه 1419والنرش واتلوزيع، مرص، الطبعة: األوىل، 
حلب، الطبعة:  -طايب، املطبعة العلمية معالم السنن، وهو رشح سنن أيب داود، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف باخل

 م. 1932 - ـه 1351األوىل 
 (58130) الرقم املوحد:
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يدعو: اللَُّهمَّ  إين أعوذ بك من  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب ُهَرْيَرَة  احلديث:
، ومن فتنة  الي عذاب القَب، وعذاب انلار، ومن فتنة الَْمْحيَا َوالَْمَماتي جَّ يحي ادلَّ  «.الَْمسي

ْرَبٍع، يقول: اللُهمَّ إين أعوذ بك من عذاب َجَهنَّم...»ويف لفظ ملسلم: 
َ
ْذ باهلل من أ َد أحدكم فَلْيَْستَعي ثم ذكر «. إذا تََشهَّ

 حنوه.
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

نستعيذ باهلل يف تشهدنا يف الصالة من تلك األربع، من عذاب باهلل من أربع، وأمرنا أن  -صَّل اهلل عليه وسلم-استعاذ انليب 
القَب، وعذاب انلار، ومن شهوات ادلنيا وشبهاتها، ومن فتنة الَْمَمات، استعاذ منها؛ لعظم خطرها، وفنت القَب اليت يه سبب 

الني اذلين يظهرون ىلع انلاس بصورة احلق، وهم متلبسو جَّ ن بابلاطل، وأعظمهم فتنة، اذلي عذابه، ومن فنت املحيا فتنة ادلَّ
ال؛ وذللك خصه باذلكر. جَّ  صحت األخبار خبروجه يف آخر الزمان، وهو املسيح ادلَّ

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالةاتلصنيف: 

 جال.املسيح ادل -الفنت  -ايلوم اآلخر موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يدعو : يدعو اهلل يف الصالة. •
 اللَُّهمَّ : يا اهلل. •
 أعوذ : بمعىن أجلأ، وأعتصم بك يا رب. •
يؤمله حبرارته اكنلار، أو بثقله اكلصدمات باألثقال، أو الرتدي من الشواهق، أو بضيقه وغري ذلك، وهذا بالنسبة عذاب : هو تعرُّض اإلنسان ملا  •

 لعذاب ادلنيا، أما عذاب القَب وعذاب اآلخرة فهو يشء ال يستطاع وصفه.
 ًرا بها، أي: بالفتنة اليت يتعرض هلا.فتنة : الفتنة: يه ابللوى اليت خيتَب بها العبد؛ لرُيى ثباته ىلع احلق، أو حتوهل عنه متأث •
، أو املحيا : أي: احلياة وفتنة املحيا ما يتعرض هل اإلنسان يف حياته من تقلبات قد توقعه يف املعصية أو الكفر، والفتنة: تكون إما بالغىن •

 بالفقر واحلاجة، وإما باملرض وغري ذلك.
املوت من أمر اخلاتمة، وإما أن يكون املراد به: بعد املوت عند نزول القَب من  فتنة املمات : حيتمل أن يكون املراد به: ما يكون عند •

 تعرُّض العبد لفتنة السؤال وحنوه.
ال، وىلع نيب اهلل عيىس  • جَّ يح : وهذا اللفظ يطلق ىلع ادلَّ ال قيد به، أما عيىس  -عليه السالم-الَْمسي جَّ ب  -عليه السالم-فإذا أريد به ادلَّ فلُقِّ

ال: فألنه يمسح األرض به؛ ألنه جَّ لكها إال  -أي يسري فيها-ال يمسح ذا اعهة إال برئ، أو ألنه خرج من بطن أمه ممسوًحا أي مدهوناً، وأما ادلَّ
 مكة واملدينة.

ال : من ادلجل، وهو اتلضليل؛ وذلك ألنه يضلل انلاس، فزيعم أنه ربهم، ويأمر السماء فتمطر، واألرض فتنبت؛ فتنة من  • جَّ اهلل لعباده ادلَّ
 والعياذ باهلل .

َد يف اجللوس األخري يف الصالة. • َد : قرأ التََشهُّ  تََشهَّ
 جهنم : اسم للنار العظيمة املعدة للكفار يف اآلخرة. •

 فوائد احلديث:
َ بها، والشتماهلا ىلع  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن هذه االستعاذة من مهمات األدعية وجوامعها؛ لكون انليب  .1 االستعاذة من رشور ادلنيا ُعيني

 واآلخرة وأسبابها؛ وذلا أمر بتكريرها يف هذه املواطن الفاضلة؛ لرجاء اإلجابة فيها.
 ثبوت عذاب القَب وأنه حق، واإليمان به واجب؛ الستفاضة األخبار عنه بل تواترها. .2

يدعو: اللَُّهمَّ إين أعوذ بك من عذاب القَب، وعذاب انلار، ومن فتنة  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
الِ  جَّ  الَْمْحَيا وَالَْمَماِت، ومن فتنة الَْمِسيِح ادلَّ
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 إثبات عذاب انلار. .3
 اتلحفظ من شبهات احلياة وشهواتها اآلثمة؛ فإنها سبب الرشور. .4
 شدة خطر الفنت اليت يتعرض هلا العبد يف حياته وبعد موته، وأنه ال يستطيع اخللوص منها إال حبول وقوة من اهلل. .5
ال وعظم فتنته. .6 جَّ  إثبات خروج ادلَّ
ال سيم  -عليه السالم-أن املوافقة يف االسم بني املؤمن والاكفر ال ترض؛ وذلك ألن نيب اهلل عيىس  .7 جَّ يح، وادلَّ يح، وإذا أريد سيم الَْمسي الَْمسي

 ادلجال بنُيِّ بالوصف، واهلل أعلم.
اهلادمون للفضيلة  -يف احلقيقة-اتلبرص بداعة السوء، ونارشى اإلحلاد والفساد؛ فإنهم خيرجون ىلع انلاس باسم املصلحني املجددين، وهم .8

 وادلين.
 يف صحيح مسلم. مرشوعية هذا ادلاعء عقب التشهد األخري، كما هو رصيح بتقييده بهذا املاكن .9
مرشوطة يؤخذ منه أن املرشوع للعبد أن يتقرب أواًل إىل اهلل بفعل ما أمره، ثم يسأهل بعد ذلك فهو أوىل بأن جياب، وذلك أن إجابة اهلل لعبده  .10

بَاديي َعينِّ فَإي  لََك عي
َ
اعي إيَذا َداَعني باستجابة العبد هل بطاعته، كما أشار إىل ذلك القرآن حيث يقول اهلل تعاىل: }َوإيَذا َسأ يُب َدْعَوةَ ادلَّ جي

ُ
يٌب أ ينِّ قَري

نُوا يبي لََعلَُّهْم يَرُْشُدوَن{. يبُوا يلي َويْلُْؤمي  فَلْيَْستَجي
 ىلع أمته. -صَّل اهلل عليه وسلم-شفقة انليب  .11

 املصادر واملراجع:
 ه.1381الطبعة: األوىل اإلملام برشح عمدة األحاكم، إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق،  

 ه.1414تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية 
، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

 ه. 1426، مكتبة اتلابعني، القاهرة -اإلمارات 
 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،

 ه.1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 ه.1426: األوىل تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -صَّل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
 ه.1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

يل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماع
 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 ه.1423الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
 (3103) الرقم املوحد:
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راءَة » -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث: يَْستَْفتيح الصالة باتلَّكبري، والقي
كو سه من الرُّ

َ
بْه ولكن بنَْيَ ذلك، واكن إذا رفع رأ ص رأسه، ولم يَُصوِّ ع بـ }احلَْمُد هلل ربِّ الَعاملني{، واكن إذا ركع لم يُْشخي

ْجَدة، لم يَسجد حىت يَْستَويَي جالسا، واكن يقول يف لك ركعتني لم  يَسجد، حىت يَْستَويَي قائما، واكن إذا رفع رأسه من السَّ
يطان، وَينََْه أن يَ  ُب ريْجلَُه ايلُْمىَن، واكن َينََْه عن ُعْقبَةي الشَّ يََّة، واكن َيْفريش ريْجلَه اليرُْسَى َوَينْصي جل ْفرَتيَش الرَّ اتلَّحي

، واكن خَيْتيم الصالة  بالتَّْسلييم بُعي َاَش السَّ َراَعيْهي افرْتي  «.ذي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
؛ نرًشا للسنة وتبليًغا للعلم، بأنه اكن -صَّل اهلل عليه وسلم-بهذا احلديث اجلليل صالة انليب  -ريض اَّلَل عنها-تصف اعئشة 

 يقول: )اهلل أكَب(.يفتتح الصالة بتكبرية اإلحرام، ف
 ويفتتح القراءة بفاحتة الكتاب، اليت أوهلا )احلمد هلل رب العاملني(.

 واكن إذا ركع بعد القيام، لم يرفع رأسه ولم خيفضه، وإنما جيعله مستوياً مستقيماً.
 واكن إذا رفع من الركوع انتصب واقفاً قبل أن يسجد.

 توي قاعداً.واكن إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حىت يس
 واكن يقول بعد لك ركعتني إذا جلس: "اتلحيات هلل والصلوات.. الخ".

 واكن إذا جلس افرتش رجله اليرسى وجلس عليها، ونصب رجله ايلمىن.
واكن ينَه أن جيلس املصيل يف صالته كجلوس الشيطان، وذلك بأن يفرش قدميه ىلع األرض وظهر قدميه لألرض، وجيلس 

ينصب قدميه، ثم يضع أيلتيه بينهما ىلع األرض، كما ينَه أن يفرتش املصيل ذراعيه يف السجود اكفرتاش ىلع عقبيه، أو 
السبع، وكما افتتح الصالة بتعظيم اهلل وتكبريه، ختمها بالسالم ىلع احلارضين من املالئكة واملصلني، ثم ىلع مجيع عباد 

 حظة هذا العموم يف داعئه.اَّلَل الصاحلني، واألولني واآلخرين، فعَّل املصيل مال
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةاتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أخطاء املصلني

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

ص : لم يرفع رأسه. •  لم يُْشخي
بْه : أي: لم خيفضه خفًضا أنَْزل من ُمْستَوى َظْهريه. •  لم يَُصوِّ
يَّة : التَّشهد. •  اتلَّحي
َذيه. • ب َساقَيه وفَخي يلَتَيه يف األرض، وَينْصي

َ
 ُعْقبَة : هو: أن يَلصق أ

بُع : هو أن  • َاَش السَّ َاشي ذيراعيه.افرْتي بُع يف هيئة إْقَعائه، وافرْتي اجد ذيراعيه يف األرض، فيَُشابه السَّ  يَبسط السَّ
ه وَبلغ آخره، والُمراد به ُهنا: أتم الصالة وأكملها. • ء: أتمَّ  خَيْتيم : َختَم اليشَّ
الم عليكم ورمحة اهلل. •  بالتَّْسلييم : قول: السَّ

 فوائد احلديث:

يستفتح الصالة باتلكبري، والقراءة بـ }احلمد هلل رب العاملني{، واكن  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه ولكن بني ذلك
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يف أقواهل وأفعاهل وعباداته ومعامالته؛ ألن أَخص انلاس به زوجاته؛ فإنهن  -صَّل اهلل عليه وسلم-ألحوال انليب  -هاريض اهلل عن-َضبط اعئشة  .1
 يَعلمن من األحوال ابلاطنة ما ال يَعلمه َغريهن.

رص اعئشة  .2 ته أن يقتدوا به -صَّل اهلل عليه وسلم-ىلع نرش ُسنَّة انليب  -ريض اهلل عنها-حي َُعلِّم أمَّ صَّل اهلل عليه -يف صالته، عماًل بقوهل ؛ تلي
".-وسلم  : "صلوا كما رأيتموين أصيلِّ

فرًدا فرًضا أو استفتاح الصالة بتكبرية اإلحرام، ويه ُركن من أراكن الصالة ال َتنَْعقد الصالة إال بها، سواء اكن الُمصيل إماًما أو مأموًما أو من .3
 نفال.

 تلَّكبري: "اهلل أكَب"، فال جُيزئ غريها.أن تكبرية اإلحرام ال تَنعقد إال بلفظ ا .4
ورة اليت تُقرأ بعد الفاحتة ىلع الفاحتة. .5  عدم مرشوعية تقديم السُّ
 ذَلَكرت ذلك. -صَّل اهلل عليه وسلم-أنه ال جَيهر بداعء االستفتاح وال باتلََّعوذ وال بالبَْسَملة؛ ألنه لو اكن جَيهر بها  .6
كوع، وهو ركن من أراكن ا .7  لصالة.مرشوعية الرُّ
كوع أن يَُسوِّي َظهره مع رأسه، فال يرفع رأسه وال يزُنهل عن َظهره، ولكن بنَْي ذلك؛ حبيث يَستوي رأسه مع مؤخر .8 نة يف الرُّ  ة ظهره.أن السُّ
كوع، وهو ُركن من أراكن الصالة. .9 فع من الرُّ  مرشوعية الرَّ
جود، وهو من أراكن الصالة. .10  مرشوعية السُّ
جدة اثلانية حىت يَعتدل جالًسا، وهو ركن من أراكن الصالة.وجوب االعتدال بعد الرَّ  .11 جدة األوىل، فال يَسجد السَّ  فع من السَّ
جدتني، وهو من أراكن الصالة. .12  مرشوعية اجللوس بني السَّ
 التَّشهد يف لك ركعتني، سواء اكنت الصالة: ثنائية أو ثالثية أو ُرَباعية، وهو من واجبات الصالة. .13
 املرشوع يف َجلسة الصالة: أن يَفرتش الُمصيل ريجله اليرُسى، وَينصب ايلُمىن.أن  .14
 إثبات َجلسة اإلقيعاء للشيطان؛ لقوهلا: )واكن ينَه عن عقبة الشيطان(. .15
يطان يف هيئات الصالة. .16  انلَّيه عن ُمَشابهة الشَّ
بع؛ ملا فيه  .17 راعني يف الصالة، اكفرتاش السَّ  من املشابهة باحليوانات وقد نُهينا عن ذلك.انلَّيه عن افرتاش اذلِّ
 ديلل ىلع مرشوعية التَّسليم يف الصالة، وأنه من أراكن الصالة. .18
ها؛ حيث َساقت هذا احلديث الطويل. .19 لم اعئشة وحْفظي  َسَعة عي

 املصادر واملراجع:
 ه.1423حياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إ 

 ه.1392املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: اثلانية 
 سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

َسة توضيح األحاكم  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي  م.2003ه، 1423مي
الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، 

 م.2006ه، 1427: األوىل بريوت، الطبعة
ية، فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالم

 ه.1427الطبعة: األوىل 
 م.2005ه، 1426الطبعة: األوىل تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
 م.2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

 (10906) الرقم املوحد:



 

304 
 

يد ما شاء  -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث: يُصيلِّ الُضىح أربعا، وَيزي
 اهلل.

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

ىح أربع ركعات يُسلَّم من لك  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنها-يف هذا احلديث ذكرت اعئشة  اكن يصيلِّ الضُّ
 قد يزيد ىلع أربع ركعات؛ ىلع حسب ُقدرته ونشاطه. -صَّل اهلل عليه وسلم-ركعتني، ثم ذكرت أن انليب 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < صالة الضىحاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 بلوغ املرام من أدلة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

ىح من فعله فيه إثبات صالة  .1  .-صَّل اهلل عليه وسلم-الضُّ
ىح غري مقيدة بعدد. .2  أن صالة الضُّ

 املصادر واملراجع:
 .بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  

 إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة َسة،  توضيح األحاكم مي  - ـه1423األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة اخلامي
 م.2003

 م.2006 -ه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة األوىل، 
 (11280) الرقم املوحد:

 يصيل الضَّح أربعا، ويزيد ما شاء اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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َهت  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن جابر  احلديث: لَته، حيث تَوَجَّ يُصيلِّ ىلع راحي
بْلةفإذا أراد الَفرييضة نَزل فاْستَقبل   «.القي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

لته، بل يصيل عليها، وهذا إذا اكن يف َسَفر، ويؤيده ما رواه  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن انليب  ول من فوق راحي ال يَتلكف الزنُّ
لته، حيث  -صَّل اهلل عليه وسلم-ابن عمر وغريه أن انليب  فر ىلع راحي -تَوََجهت به. رواه ابلخاري، فإذا اكن اكن يُصيل يف السَّ

بلة، فإذا اكنت  -صَّل اهلل عليه وسلم اَكبه، سواء اكن يف َجهة القبلة أو غري جهة القي ىلع راحلته، فإنه يُصيل حيث اكن وْجه ري
بْلة، ويف حديث  -ابن عمر الصالة مفروضة، ويه الصلوات اخلمس فإنه يزَنل عن َدابته، ويصيل ىلع األرض ُمستقباًل القي

ابة-: )ولم يكن يَْصنَُعه -ريض اهلل عنهما  يف املْكتُوبة( متفق عليه. -أي الصالة ىلع ادلَّ
لته، أو مرض  فصالة الفريضة ال بد من إيقاعها ىلع األرض، إال لُعذر رَشيع كَمطر أو َخوف عدو فال بأس أن يؤديها ىلع راحي

ة  فيصليها ىلع رسيره جالًسا، وباألخص إذا خيش خروج مَّ
ُ
وقتها، ويؤيده أدلة اتليسري واتلخفيف ورفع احلرج عن هذه األ

: )إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما -صَّل اهلل عليه وسلم-: )ال يكلف اهلل نفًسا إال وسعها( وقوهل -تعاىل-ومن ذلك قوهل 
 استطعتم(.

___________________________ 
 العبادات < الصالة < رشوط الصالةالفقه وأصوهل < فقه اتلصنيف: 

يَن موضواعت احلديث الفرعية األخرى:  ريي الُْقْرآني بالسنة   -َصاَلةي الُْمَسافيري  املشقة جتلب اتليسري. -َتْفسي

 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
نىث. •

ُ
احلة من اإلبل: ما يُرحل ويركب عليه، سواء اكنت ذكًرا أو أ لَته : الرَّ  راحي

 فوائد احلديث:
فر، ولو بال ُعذر. .1 احلة يف السَّ  جواُز صالة انلَّافلة ىلع الرَّ
 التَّسهيُل واتلَّخفيف يف انلَّوافل ترغيبًا يف اإلكثار منها. .2
اح .3 ه حيث جهة َسريه.أنه ال يلزُم املصيلِّ ىلع الرَّ بْلة، بل يتوجَّ  لة استقباُل القي
لَته لم تصح ص .4 هة اليت اجتهت به راحي لته، فلو صَّلَّ إىل غري اجلي هة اليت تَوََجهت به راحي لة يُصيل إىل اجلي احي  الته.أن الُمصيل ىلع الرَّ
 الل به.َذَكره لالستد -ريض اهلل عنه-حجة؛ ألن جابرا  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن فعل انليب  .5
ص لدليلل الَقويل، وهو قوهل تعاىل: )ومن حيث خرجت فََولِّ وجهك َشطر املسجد احلَرام(، ]  -صَّل اهلل عليه وسلم-فيه أن فعل انليب  .6 خُمصِّ

 [.149ابلقرة : 
 أن صالة املكتوبة ال جتوز ىلع الراحلة إال مع وجود العذر. .7

يصيل ىلع راحلته، حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 القبلة
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 املصادر واملراجع:
 ه.1422إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن  

 م. 2006 ـهـ  1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد  َسة، توضيح األحاكم مي  - ـه 1423اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي

 م. 2003
رمضان،  فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد

م إرساء 
ُ
 بنت عرفة.وأ

 سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
 م. 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 

 (10643) الرقم املوحد:
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يُعلمنا االْستيَخاَرَة يف  -عليه وسلمصَّل اهلل -قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  احلديث:
، ثم يْلَُقْل: امهلل إين »األمور لكها اكلسورة من القرآن، يقول:  يَضةي َكْع ركعتني من غري الَفري إذا َهمَّ أحُدكم باألمر، فلرَْيْ

لَُك من َفضلك العظيم، فإنك َتقْ 
َ
ْسأ

َ
رَُك بيُقْدَرتيَك، وأ ْستَْقدي

َ
َك، وأ لْمي ريَُك بيعي ْستَخي

َ
ُم أ ُر، وتعلُم وال أعلُم، وأنت َعالَّ قْدي

َ
ُر وال أ دي

ْمريي
َ
. امهلل إن كنَت تعلم أن هذا األمر خرٌي يل يف ديين وَمَعايشي واَعقيبَةي أ ، فاقُْدرُْه »أو قال: « الُغيُوبي ليهي ْمريي وآجي

َ
لي أ اَعجي

ُْه يل، ثم بَاريْك يل فيه. وإن كنت تعلُم أن هذا األمر رشٌّ يل ْمريييل ويرَسِّ
َ
ْمريي »أو قال: «  يف ديين وَمَعايشي واَعقيبَةي أ

َ
لي أ اَعجي

يني به رْضي
َ
َ اخلرَي حيث اكن، ثم أ فيْني عنه، واقُْدْر يلي ، وارْصي فُْه َعينِّ ؛ فارْصي ليهي  «.ويَُسيمِّ َحاَجتَهُ »قال: « وآجي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 حيرص ىلع تعليم صحابته كيفية صالة االستخارة، كحرصه ىلع تعليمهم السورة من القرآن. -وسلمصَّل اهلل عليه -اكن انليب 
أن يصيل اإلنسان ركعتني من غري صالة الفريضة ثم بعد السالم يسأل اهلل أن يرشح  -صَّل اهلل عليه وسلم-فأرشد انليب 

اتها، إذ ال حييط خبري األمرين إال العالم بذلك، وليس صدره خلري األمرين أو األمور، فإن اهلل يعلم كيفيات األمور وجزئي
ذلك إال هلل، ويسأل من اهلل القدرة ىلع خري األمرين، ويسأهل من فضله العظيم، فإنه يقدر ىلع لك ممكن تعلقت به إرادته، 

 واإلنسان ال يقدر.
علمه اهلل؛ فإن اهلل ال يشّذ عن علمه من  يعلم لك يشء يلك وجزيئ، واإلنسان ال يعلم شيئا من ذلك إال ما -عز وجل-واهلل 

 الغيوب يشء.
 أن دنيوي، وال ديينّ  نقص عليه يرتتب وال خري -ويسميه–ثم يسأل ربه عز وجل إن اكن يعلم أن هذا األمر اذلي عزم عليه 

 .وييرسه هل يقدره
ويرصف هذا األمر عنه، وأن يقدر هل اخلري وإن اكن يعلم أن هذا األمر سيرتتب عليه نقص دييّن أو دنيوي، أن يرصفه عنه، 

 حيث اكن ثم جيعله راضيا بقضاء اهلل وقدره به.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < صالة االستخارةاتلصنيف: 
 ابليع. -انلاكح  -الصالة  -القضاء والقدر  -اتلوحيد  -األدعية  -العلم موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 االستيَخارة : طلب خري األمرين ملن احتاج هل واتلوفيق هل. •
َن الُقرآني : إشارة  • وَرةي مي  إىل االعتناء اتلام بها.اَكلسُّ
 َهمَّ : قصد وأراد، فاألوىل يف االستخارة أن تكون عند بداية ابلحث وإرادة الفعل. •
َكع َرْكَعتنَي : فليصل ركعتني، وهذا من قبيل إطالق ابلعض وإرادة اللك. •  فَلرَْيْ
رَُك : أطلب منك أن جتعل يل قدرة ىلع ذلك األمر. • ْستَْقدي

َ
 أ
ْمريي : آخر أمري وخاتمته. •

َ
 واََعقيبَُة أ

له : العاجل القريب واآلجل املتأخر ابلعيد، ومجلة )أو قال( شك من الراوي، ويمكن لدلايع أن يتخري من اجلملتني. • مريي وآجي
َ
ل أ  اَعجي

 فَاقُْدرُْه يلي : هيِّئه. •
 بَاريك يلي فييه : بنموه وسالمة آثاره من مجيع القواطع. •
  اخلرََي : يرس يل ما فيه ثواب ورضا منك وأقدرين ىلع فعله.َواقُْدْر يلي  •
يني بيهي : اجعلين راضيا بما قدرته يل. • رْضي

َ
 أ

 يعلمنا االستخارة يف األمور لكها اكلسورة من القرآن -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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 َويَُسيمِّ َحاَجتَُه : يذكر حاجته اليت يستخري من أجلها، مثال امهلل إن كنت تعلم أن زوايج بفالنة خري يل. •
 فوائد احلديث:

  تعليم أصحابه هذه الصالة؛ ملا فيها من منفعة وخري عظيم.ىلع -صَّل اهلل عليه وسلم-شدة حرص انليب  .1
 استحباب االستخارة وادلاعء املأثور بعدها. .2
االستخارة تستحب يف األمور املباحة اليت حيصل فيها الرتدد، وال تكون يف األمر الواجب أو املستحب؛ ألن األصل فعلهما، لكن يمكن  .3

 قة يف العمرة أو احلج.أن يستخري فيما يتعلق بها، اكختيار الرف
 تستحب االستخارة يف لك أمر وإن حُقر يف ظن صاحبه؛ ألن احلقري قد يصبح عظيما ويرتتب عليه أمور عظيمة. .4
 ال تكون االستخارة يف ترك احلرام أو املكروه. .5
 ضة".: "فلريكع ركعتني من دون الفري-صَّل اهلل عليه وسلم-األمر بصالة االستخارة ليس ىلع الوجوب؛ لقوهل  .6
 : "ثم يلقل..."احلديَث.-صَّل اهلل عليه وسلم-يؤخر ادلاعء عن الصالة لقوهل  .7
 جيب ىلع العبد أن يرد األمور لكها إىل اهلل وجيب عليه اتلَبي من حوهل وقوته؛ ألنه ال حول هل وال قوة إال باهلل. .8

 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1اهلاليل، طبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، لسليم  

 ه.1425، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط
 ه.1428، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 1رياض الصاحلني للنووي، ط

 ه.1430، كنوز إشبيليا، الرياض، 1رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار، ط كنوز
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 

 ه.1422فة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضا1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، ملجموعة من ابلاحثني، ط

 (3293) الرقم املوحد:
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يعلمنا التشهد كما يعلمنا  -صَّل اهلل عليه وسلم-، أنه قال: اكن رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس  احلديث:
يِّبَاُت هلل، السالم عليك أيها انليب »السورة من القرآن فاكن يقول:  لََواُت الطَّ ورمحة اهلل َوَبَراَكتُُه، اتلحيَّات املباراكت، الصَّ

دا رسول اهلل ْن اَل إيهَلَ إيالَّ اهلُل، وأشهد أنَّ حممَّ
َ
ويف رواية ابن ُرْمٍح كما « السالم علينا وىلع عباد اهلل الصاحلني، أشهد  أ

 يُعلِّمنا القرآن.
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اكن حيرص ىلع تعليمهم إياه كما يعلمهم آيات  -صَّل اهلل عليه وسلم-يبني احلديث الرشيف صيغة التشهد، وأن انليب 
القرآن، والصيغة يه: )اتلحيات املباراكت، الصلوات الطيبات هلل، السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل وبراكته، السالم علينا 

ويه تشبه صيغة التشهد املشهورة الواردة عن  وىلع عباد اهلل الصاحلني، أشهد أن ال هلإ إال اهلل، وأشهد أن حممدا رسول اهلل(،
، وإنما الفرق يف زيادة املباراكت، وحذف الواو يف اللكمتني بعدها، ويرشع اتلنويع بني الصيغ -ريض اهلل عنه-ابن مسعود 

 الواردة يف التشهد.
___________________________ 

 أذاكر الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

 رواه مسلم. اتلخريج:
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 اتلعظيم هل جلَّ وعال.اتلحيات : مجع "حتيَّة"، مجعت؛ لتشمل معاين اتلعظيم لكها هلل تعاىل، ففيها اثلناء املطلق هلل تعاىل، وأنواع  •
ل ما يدخل فيه الصلوات املكتوبات اخلمس. • وَّ

َ
 الصلوات : يه جنس الصالة، وأ

 الطيبات : تعميٌم بعد ُتصيص، فجميع األقوال، واألفعال، واألوصاف الطيبة يه مستحقة هلل تعاىل. •
من أسماء اهلل تعاىل، يعين: السالم من انلقائص، والسالم من السالم : السالم اتلحية وادلاعء بالسالمة من انلقص والعيوب، وهو أيضا اسم  •

 املاكره، واآلفات والعيوب وغريها، فمبدأ السالم منه تعاىل.
، ولم يقصد بهذه الاكف املخاطب احلارض، وإنَّما قصد بها جمرد السالم، سواء -صَّل اهلل عليه وسلم-عليك أيها : داعء من املصيل لرسول اهلل  •

ا، وانَّما اختصَّ انليب اكن حارًضا أ ة استحضار  -صَّل اهلل عليه وسلم-و اغئبًا، بعيًدا أو قريبًا، حيًّا أو ميتًا؛ وذلا فإنَّها تقال رسًّ بهذا اخلطاب؛ لقوَّ
ذكره  بكاف اخلطاب بالصالة، ولك هذا من علو شأنه، ومن رفع -صَّل اهلل عليه وسلم-املرء هذا السالم، اذلي اكن صاحبه حارًضا، واختص 

 واسمه.
ة"، ويه الرفعة، وهو إما بمعىن  • اسم فاعل، فهو منبٌئ عن اهلل، وإما بمعىن  -مفعل-انليب : إما مشتق من "اإلنباء": وهو اإلخبار، وإما من "انلبوَّ

 "مفعل" اسم مفعول فهو َمنَبَّأ من اهلل، والك املعنيني صالح.
م عليهم.رمحة اهلل : صفة حقيقية هلل تعاىل، تليق جبالهل،  •  بها يرحم عباده، وُينْعي
ْكٌر ُمبَارٌَك{ ]األنبياء:  •  [، تنبيًها ىلع ما تفيض عنه اخلريات اإلهلية.50وبراكته : مجع "بركة"، وهو اخلري الكثري من لك يشء، قال تعاىل: }َوَهَذا ذي
 السالم علينا : أراد به: احلارضين من اإلمام واملأمومني واملالئكة. •
 أي: أقطع باإلخبار، فالشهادة يه العلم القاطع، قال الراغب: الشهادة قوٌل صادٌر عن علٍم حصل بمشاهدة بصرية أو برص.اشهد .. إلخ :  •
 الرسول : أصل اإلرسال: االبتعاث، ومنه: الرسول املبتعث، ويطلق ىلع الواحد واجلمع، ومجع الرسول رسل، ورسول اهلل من البرش: رجل أويح •

 إيله وأمر باتلبليغ.
د وحممود اسم مفعول، من: "محَّد" بالتشديد، خلصاهل احلميدة.قال ابن فارس: وبذلك سيم نبينا: حممَّ  • ًدا : قال علماء اللغة: حممَّ صَّل اهلل -ًدا حُممَّ

 ؛ لعلم اهلل تعاىل بكرثة خصاهل املحمودة.-عليه وسلم
 الصاحلني : هم القائمون حبقوق اهلل وحقوق خلقه، ودرجاتهم متفاوتة. •

 وائد احلديث:ف
 هذا اذلكر يسىم "التشهد" مأخوٌذ من لفظ الشهادتني فيه، فهما أهم ما فيه. .1

 التشهد كما يعلمنا السورة من القرآنيعلمنا  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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ة واحدةً، أما الصالة اثلالثية والرباعية ففيها تشهدان: األول: بعد الركعة اثلانية، واألخ .2 ري: اذلي يعقبه يقال هذا التشهد يف الصالة اثلنائية مرَّ
 السالم.

 عن أربعة وعرشين صحابيًّا بألفاظ خمتلفة، ولك ما صح منها مرشوع. -اهلل عليه وسلمصَّل -التشهد ورد عن انليب  .3
شدة عناية اإلسالم بموضوع التشهد، وال أدلَّ ىلع ذلك: من كون األحاديث الساردة لصفة التشهد بلغت اتلواتر؛ وما اكن هذا يلكون إال  .4

 لعظم املعاين واملقاصد العقدية اليت حواها تشهد الصالة.
 املصادر واملراجع:

 .تاريخ بدون بريوت، –صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، بدون طبعة، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  
 ه.1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، عبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط اخلامسة 

 ه، دار ابن اجلوزي.1427، 1املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط منحة العالم يف رشح بلوغ 
 (10943) الرقم املوحد:
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نَّه اكن هو وأبوه عند جابر بن عبد اهلل، وعنده عن أيب جعفر حممد بن يلع بن  احلديث:
َ
احلسني بن يلع بن أيب طالب أ

نَْك َشْعًرا،  وىَف مي
َ
، فقال جابر: اكن يَْكيفي من هو أ ييني يَك، فقال رجل: ما يَْكفي قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: َصاٌع يَْكفي

نَك    -صَّل اهلل عليه وسلم- -يريد رسول اهلل-وَخرًيا مي
َ
نَا يف ثَوٍب.ُثمَّ أ  َمّ

هي ثاََلثًا((. -صَّل اهلل عليه وسلم-ويف لفظ: ))اكن رسول اهلل   ُغ الَماَء ىلع َرأسي  ُيْفري
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

وعنده قوم، فسأل رجل من القوم  -ريض اهلل عنهما-اكن أبو جعفر حممد بن يلع وأبوه عند الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل 
 بًرا عما يكيف من املاء يف غسل اجلنابة؟ فقال: يكفيك صاع.جا

 واكن احلسن بن حممد بن احلنفية مع القوم عند جابر، فقال: إن هذا القدر ال يكفيين للغسل من اجلنابة.
- -انليبيعىن -فقال جابر: اكن يكىف من هو أوفر وأكثف منك شعرا، وخري منك، فيكون أحرص منك ىلع طهارته ودينه 

 ، وهذا حثٌّ ىلع اتباع السنة، وعدم اتلبذير يف ماء الغسل، ثم صَّل بهم جابر إماًما.-صَّل اهلل عليه وسلم
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسلاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:

 األوىل: متفق عليهاالرواية  اتلخريج:
 الرواية اثلانية: رواها مسلم.

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

من اتلابعني، اكن ثقة فقيها  -رمحه اهلل-وقيل غري ذلك، وأبوه يلع بن احلسني بن يلع  114، تويف سنة -رمحه اهلل-هو وأبوه : هو حممد ابلاقر  •
 .73ين(، تويف ودفن بابلقيع سنة فاضال اعبدا يلقب: )زين العابد

 فسألوه : سألوا جابرا. •
 الُْغْسل : عن ماء الغسل ما يكيف فيه. •
 َصاٌع : أي: قدر صاع، والصاع: مكيال يسع أربعمائة وثمانني مثقاال، أي: كيلوين وأربعني جراما تقريبًا. •
 تقريبا. 100اتلابعني، تويف فقال رجل : هو احلسن بن حممد بن يلع بن أيب طالب ثقة من  •
نْك : أكرث منك. • ْوىَف مي

َ
 أ
نَْك : أفضل منك. •  وََخرْياً مي
نَا : صَّلَّ بنا، يعين: جابراً. • مَّ

َ
 ُثمَّ أ

 ثوب : أي واحد، يعين: أنه ليس عليه سوى ثوب واحدا. •
هي : يصبُّ عليه إذا اغتسل. • سي

ْ
ُغ الَْماَء ىلَعَ َرأ  ُيْفري

 فوائد احلديث:
  اتباع السنة حىت يف مقدار ماء الطهارة.حرص السلف ىلع .1
 الصاع: اذلي هو أربعة أمداد، يكىف للغسل من اجلنابة. .2
 استحباب اتلخفيف يف ماء الطهارة. .3
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-اإلنكار ىلع من خيالف سنة انليب  .4
 جواز الصالة يف ثوب واحد إذا حصل به تمام السرت، ولو اكن إماما. .5
 اجلنابة، وذلك بإفاضة املاء ىلع العضو، وسيالنه عليه، فمىت حصل ذلك تأدَّى الواجب.وجوب الغسل من  .6
 مرشوعية إفراغ املاء ىلع الرأس ثالث مرات يف الغسل. .7

 يفرغ املاء ىلع رأسه ثالثًا -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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 املصادر واملراجع:
اإلمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة،  

 ه.1426القاهرة، الطبعة: العارشة، 
 ه.1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل، 

د األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر ، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممو-صَّل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
 ه.1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية، 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 ه.1422ابلايق(، الطبعة: األوىل، عبد 

 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 (3455) الرقم املوحد:
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ر قبْل أن يصيل ىلع  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: اكن رسوُل اهللي  -ريض اهلل عنه-عن أنس بن مالك  احلديث: يُفطي
ن ماء.  ُرَطبات، فإن لم تكْن ُرَطباٌت َفتَُمرْياٌت، فإن لم تكْن ُتَمرْياٌت، َحَسا َحَسواٍت مي

 حسن. احلديث:درجة 
 املعىن اإلمجايل:

، ىلع رطبات قبل -إذا اكن صائماً -اكن يفطر  -صَّل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-خيَب أنس 
-أن يصيل املغرب، فإن لم جيد رطبات، فإنه يفطر ىلع تمرات، فإن لم تكن عنده  تمرات، رشب رشبات من ماء، وبدايته 

 باتلمر أو املاء مناسب ألن الصائم تكون معدته خايلة فال يبدأ بالطعام ادلسم ئلال يترضر. -صالة والسالمعليه ال
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < سنن الصياماتلصنيف: 
نَس بن مالك  راوي احلديث:

َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 والرتمذي وأمحد.رواه أبو داود  اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 رطبات : الرطب هو ثمر انلخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصري تمرا. •
 فتمريات : باتلصغري، واتلمر: ابللح ايلابس. •
 حسا : رشب بتمهل. •
 حسوات : مجع َحسوة، ويه املرة من الرشب. •

 فوائد احلديث:
 يفطر ىلع رطبات وتراً، فإن لم جيد فعَّل تمرات، فإن لم جيد فعَّل املاء، مع مرااعة الرتتيب.يستحب للصائم أن  .1
فيه اخلري الكثري، وقد ثبتت احلكمة من اإلفطار ىلع الرطب واتلمر، فمن ذلك أنه يزيل فضالت املعدة،  -صَّل اهلل عليه وسلم-الزتام سنة انليب  .2

 تاجها اجلسم.كما أن فيه لك العنارص الغذائية اليت حي
 املصادر واملراجع:

 ه.1388مرص، الطبعة اثلانية،  -سنن الرتمذي، لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وآخرين، مكتبة احلليب  
 ه.1428الطبعة األوىل، دمشق،  -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري 

 ه.1415الرياض،  -سلسلة األحاديث الصحيحة، للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين، مكتبة املعارف 
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، 

 القاهرة. -احلديث فيض القدير رشح اجلامع الصغري، تأيلف عبدالرؤوف املناوي، دار 
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش،  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د. مصطىف اخلين وغريه، مؤسسة الرسالة 

ْستاين، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا  جي  .بريوت –سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث السِّ
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  -اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط مسند 

 .1356مرص، الطبعة األوىل،  -فيض القدير رشح اجلامع الصغري، زين ادلين حممد املدعو يلع بن زين العابدين، انلارش: املكتبة اتلجارية الكَبى 
مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، الطبعة: السابعة والعرشون،  -د يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية، انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت زاد املعا

 م.1994 - ـه1415
 (6185) الرقم املوحد:

 يفطر قبل أن يصيل ىلع رطبات -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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، وسجد  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل »عن ابن عمر، قال:  احلديث: يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كَبَّ
 «وسجدنا معه

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اكن يقرأ ىلع أصحابه القرآن، ولكما مر بآية فيها سجدة كَب لسجود  -صَّل اهلل عليه وسلم-يبني احلديث الرشيف أن انليب 
قرأ سورة انلجم،  -صَّل اهلل عليه وسلم-اتلالوة وسجد وسجد الصحابة من بعده، وهو حديث ضعيف، وبغين عنه أن انليب 

 .-يض اهلل عنهر-فسجد بها فما بيق أحد من القوم إال سجد، رواه ابلخاري عن ابن مسعود 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سجود السهو واتلالوة والشكراتلصنيف: 
 كتاب العلم.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 رواه أبو داود. اتلخريج:

 املرام.بلوغ  مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

 مرشوعية سجود اتلالوة. .1
 أنَّ املستمع يسجد إذا سجد القارئ. .2
 يدل ىلع أنَّ القارىء إمام للمستمعني يف تلك السجدة. .3
 ، وعليها اعمة السلف.-صَّل اهلل عليه وسلم-ال يرشع يف سجود اتلالوة حتريم، وال حتليل، وهذا هو السنة املعروفة عن انليب  .4
أنه رفع يديه، وال يشرتط فيه تسليم، فإنه لم ينقل عن  -صَّّل اهلل عليه وسلّم-رفع ايلدين عند سجود اتلالوة، فلم يرد عن الرسول ال يرشع  .5

 أنه سلم بعد السجود. -صَّّل اهلل عليه وسلّم-انليب 
  خمتصة بالصالة، إال وقت انليه املغلظ.جيوز السجود يف لك وقت حىت أوقات انليه، ألن السجود ليس بصالة، واألحاديث الواردة يف انليه .6
 إذا سجد للتالوة قال يف سجوده ما يقوهل يف سجود الصالة، وإن أضاف بعض الوارد فحسن. .7

 املصادر واملراجع:
 السنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. 

 .1985 – 1405 اثلانية، بريوت، –ل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم إرواء الغلي
 ه.1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة 

 ه، دار ابن اجلوزي.1427، 1صالح الفوزان، ط منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن 
 -ه 1427، 1تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، رشحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتىن بإخراجه: عبد السالم السليمان، ط 

 م.2006
 (11243) الرقم املوحد:

 يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كَب، وسجد وسجدنا معه -عليه وسلمصىل اهلل -اكن رسول اهلل 
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نَْصارييِّ عن أيب َقتَاَدَة  احلديث:
َ
يقرأ يف الركعتني  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: اكن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-األ

ُع اآلية أحيانا، واكن ُ يف اثلانية، و يُْسمي ُل يف األوىل، و ُيَقرصِّ ويَلَنْيي من صالة الظهر بفاحتة الكتاب وسورتني، ُيَطوِّ
ُ
يقرأ  األ

ُل يف العرص بفاحتة الكتاب وسورتني ُيَطوِّ  مِّ الكتاب، واكن ُيَطوِّ
ُ
ْخَرَينْيي بيأ

ُ
ُ يف اثلانية، ويف الركعتني األ ُل يف األوىل، و ُيَقرصِّ

ُ يف اثلانية.  يف الركعة األوىل من صالة الصبح، وُيَقرصِّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ويلني من صالة الظهر من اعدته أن يقرأ بعد سورة الفاحتة غري -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن انليب 
ُ
ها من القرآن يف الركعتني األ

والعرص، ويطول يف األوىل عن اثلانية، ويسمع أصحابه ما يقرأ أحيانا، ويقرأ يف اثلاثلة والرابعة بالفاحتة فقط، واكن يطول يف 
 صالة الصبح يف القراءة ويقرص يف اثلانية.

 بسورة بعد الفاحتة جاز؛ لورود أدلة أخرى بذلك.لكن لو قرأ اإلنسان أحيانًا يف اثلاثلة أو الرابعة 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو قتادة  احلارث بن ربيع األنصاري  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 املفردات:معاين 
 اكن : هنا تدل ىلع االستمرار. •
ويَلنَْي : تثنية األوىل، واملراد األوىل واثلانية. •

ُ
 األ
 وسورتني : أي: يف الركعتني يف لك ركعة سورة. •
 السورة : آيات من القرآن مستقلة منفصلة عما بعدها، مبدوءة بالبسملة إال يف سورة براءة. •
ُل يف األوىل : يزيد يف قراءته •  ا ىلع اثلانية.ُيَطوِّ
ُع اآلية : جيهر بها؛ حىت يسمع بها من خلفه، واآلية جزء من القرآن. •  و يُْسمي
ْخَرَينْي : أي: اثلاثلة والرابعة من صاليت الظهر والعرص. •

ُ
 يف الركعتني األ

مِّ الكتاب : سورة الفاحتة سميت بذلك؛ ألن أصول معاين القرآن ترجع إيلها. •
ُ
 بيأ

 فوائد احلديث:
ويلني من صالة الظهر والعرص. مرشوعية .1

ُ
 القراءة بعد الفاحتة يف الركعتني األ

 تطويل الركعة األوىل ىلع اثلانية، من صالة الظهر والعرص. .2
 استحباب اإلرسار بهاتني الصالتني. .3
 جواز اجلهر ببعض اآليات، وخاصة لقصد اتلعليم. .4
خريني منهما يف .5

ُ
 الغالب. استحباب االقتصار ىلع الفاحتة يف الركعتني األ

 يستحب تطويل القراءة يف الركعة األوىل قصًدا، وهو املوافق لظاهر السنة. .6
د ذلك، لكنه ال يبطل الصالة. .7  يؤخذ منه اإلرسار يف موضع اجلهر واجلهر يف موضع اإلرسار سهًوا ال يوجب سجود السهو، وال يصح تعمُّ

ويَلَنْيِ من صالة الظهر بفاُتة الكتاب وسورتني،  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
ُ
يقرأ يف الركعتني األ

ُ يف اثلانية، و يُْسِمُع اآلية أحيانًا ُل يف األوىل، و ُيَقرصي  ُيَطوي
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 املصادر واملراجع:
 ه.1381إسماعيل بن حممد األنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل اإلملام برشح عمدة األحاكم،  

 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني،
 م.2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 

 ه.1414ىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية تأسيس األحاكم، أمحد بن حي
 م.2005ه، 1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود  -صَّل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
 م.1988ه، 1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 (3100) الرقم املوحد:
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ُل، ويقول:  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن اعئشة، قالت: اكن رسول اهلل  احلديث: ُم َفيَْعدي ْمليُك »َيْقسي
َ
، فَيما أ امهللَّ هذا َقْسيمي

ْمليُك فاََل تَلُْمين، فييما 
َ
 «.َتْمليُك، وال أ

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صَّل اهلل عليه -يف معاملته لزوجاته، حيث اكن  -صَّل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث بيان احلال اليت اكن عليها انليب 
سرًيا اعداًل ليس فيه ميل إلحداهن، يقسم  بني زوجاته، فيعطي لك واحدة نصيبها، ويسوِّي بينهن يف القسمة، ويسري  -وسلم
، بأن هذا ما يستطيعه ويقدر عليه من العدل، -سبحانه-يعتذر إىل ربه  -مع حتريه للعدل- -صَّل اهلل عليه وسلم-واكن 

 أن ال يؤاخذه وال يعاتبه فيما ال يقدر عليه مما يتعلَّق باملحبة، وامليل القليب. -سبحانه-ويسأهل 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < العرشة بني الزوجنياتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 زوجاته، فيعطي لك واحدة نصيبها.يقسم : أي بني  •
 فيعدل : فيسوي بينهن يف القسمة. •
 فيما أملك : فيما أقدر عليه. •
 فال تلمين : فال تؤاخذين، وال تعاتبين. •
 فيما تملك، وال أملك : يعين يف احلب واملودة. •

 فوائد احلديث:
 أن ما ال يملكه اإلنسان ال يالم عليه. .1
بني زوجتيه أو زوجاته، وحيرم عليه امليل إىل إحداهنَّ عن األخرى، فيما يقدر عليه من انلفقة واملبيت وحسن أنَّ الَقْسَم واجب ىلع الرجل  .2

 املقابلة، وحنو ذلك.
 مجاع واحدةأنَّه ال جيب ىلع الرجل العدل فيما ال يقدر عليه، وهو ما يتعلَّق بالقلب من املحبة، وامليل القليب، وال ما يرتتب عليه من رغبة يف  .3

 دون األخرى؛ فهذه أمور ليست يف طوق اإلنسان.
، فيجب ىلع اإلنسان أن يتعلَّق بربه، ويلح عليه يف ادلاعء بأن يهديه الرصاط املستقيم، وأن -تعاىل-أنَّ القلوب بني أصبعني من أصابع اهلل  .4

 يثبت قلبه ىلع دينه.
يهدي  -عليه الصالة والسالم-يق، وإنَّما اذلي يملكها اهلل وحده، وإنَّما هو ال يملك هداية القلوب واتلوف -صَّل اهلل عليه وسلم-أنَّ انليبَّ  .5

يٍم(.-تعاىل-، هداية إرشاد وتعليم؛ كما قال -تعاىل-بإذن اهلل  اٍط ُمْستَقي َ ي إيىَل رصي  : )َوإينََّك تَلَْهدي
 ، حيث اكن يقسم لنسائه ويعدل.-صَّل اهلل عليه وسلم-حسن خلق انليب  .6

امهلل هذا قسيم، فيما أملك فال تلمين، فيما »يقسم فيعدل، ويقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل اكن رسول 
 «تملك، وال أملك
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 ع:املصادر واملراج
ْستاين، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا   جي  .بريوت –سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السِّ
 ه.   1395سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلانية،  

 .م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –السنن الصغرى، للنسايئ "املجتىب"، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نرش: مكتب املطبواعت اإلسالمية 
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

واتلوزيع، رش مسند ادلاريم املعروف بـ )سنن ادلاريم(، أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين، دار املغين للن
 م. 2000 - ـه 1412اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 

فيصل عيىس  -سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الكتب العربية  
 ابلايب احلليب.

 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة، بريوت –إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم 
 .م1985

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكرّ  َسة، توضيح األحاكم مي  ـه 1423مة، الطبعة: اخلامي
 م. 2003 -

م إرساء بنت عرفة، ط
ُ
، املكتبة 1فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، مرص، 
 ه. 1431 - ـه 1427زان، انلارش: دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ، منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفو

 م. 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل،  -اململكة العربية السعودية  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
 (58124) الرقم املوحد:
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عليه: )إذا جاء بعد أن نََزلت  -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت: ما صَّّل رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
 «.ُسبَْحانََك امهلل ربَّنا وحبمدك، اللَُّهمَّ اغفر يل»نرُص اهلل والفتح..( إال يقول فيها: 

ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ ربنا وحبمدك، »يكرث أن يقوَل يف ركوعه وسجوده:  -صَّل اهلل عليه وسلم-ويف لفظ: اكن رسول اهلل 
ْر يل  «.اللَُّهمَّ اْغفي

 يح.صح درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
سورة انلرص،  -صَّل اهلل عليه وسلم-عندما أنزل ىلع انليب  -تعاىل-يف هذا احلديث أن اهلل  -ريض اهلل عنها-ذكرت اعئشة 

يف قوهل يف سورة انلرص:  -تعاىل-إىل امتثال أمر اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-ورأى هذه العالمة ويه انلرص، وفتح مكة، بادر 
)فسبح حبمد ربك واستغفره(، فاكن كثرًيا ما يقول: )سبحانك امهلل وحبمدك امهلل اغفر يل(، وهذه اللكمات مجعت تزنيه اهلل 

عن انلقائص، مع ذكر حمامده، وختمت بطلب املغفرة منه سبحانه، وما صَّل صالة فريضة اكنت أو نافلة إال قال  -تعاىل-
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-ورة عالمة ىلع قرب أجل انليب ذلك يف ركوعها وسجودها، واكنت هذه الس

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالةاتلصنيف: 

 .-تعاىل-ألمر اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-امتثال انليب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-الصديق اعئشة بنت أيب بكر  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 صالة : فريضة أو نافلة. •
 أنزلت عليه : أنزل اهلل عليه. •
 إذا جاء نرص اهلل والفتح : أي هذه السورة بكاملها. •
 الفتح : فتح مكة. •
 للمخلوقني.سبحانك : تزنيًها لك عن لك نقص أو مشابهة  •
 امهلل : يا اهلل. •
 ربنا : خالقنا ومالكنا ومدبرنا. •
سبحك تسبيًحا مصحوًبا باحلمد، واحلمد وصف اهلل  •

ُ
 حبا وتعظيًما لعلو صفاته وجزيل هباته. -تعاىل-حبمدك : أ

ْر يل : جتاوز عن ذنويب واسرتها وهو امتثال لقول اهلل: )واستغفره(. •  اْغفي
 واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني . -يف صالته-األرض سجوده : أن يزنل إىل  •
 يف صالته. -تعاىل-ركوعه : الركوع أن حيين ظهره عبادة هلل  •

 فوائد احلديث:
 استحباب اإلكثار من هذا ادلاعء، يف الركوع والسجود. .1
 باالستغفار، يلتدارك ما حصل فيها من انلقص. -صوصاً الصالةوخ-االستغفار يف آخر العمر فيه تنبيه أن ُتتم العبادات كذلك  .2
 أن أحسن ما يتوسل به إىل اهلل يف قبول ادلاعء، هو ذكر حمامده وتزنيهه عن انلقائص والعيوب. .3
 فضيلة االستغفار، وطلبه يف لك حال. .4
 وامتثاهل ألمر اهلل. -صَّل اهلل عليه وسلم-كمال عبودية انليب  .5
 لم يبعث يلخدلَّ وإنما يلبلِّغ رسالة ثم ينتقل اىل جوار ربه. -ليه وسلمصَّل اهلل ع-أن انليب  .6

يكرث أن يقول يف ركوعه وسجوده: ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ ربنا وِبمدك،  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
 اللَُّهمَّ اْغِفْر يل
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 املصادر واملراجع:
 م. 2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة،  

 ه.1426اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة األوىل طبعة مكتبة الصحابة، -تنبيه األفهام، للعثيمني 
 ه.1435-اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، عبد العزيز بن باز، اعتناء سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الرياض، الطبعة األوىل 

 ه.    1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الفكر، دمشق، األوىل 
 م. 1992 - ـه 1412خالصة الالكم، فيصل املبارك احلريميل، الطبعة: اثلانية، 

 ه.1422طوق انلجاة، الطبعة: األوىل صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار 
 بريوت. -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 (5212) الرقم املوحد:
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ري أن  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة   احلديث: َينَام وهو ُجنُب من غي
 «.َيَمسَّ ماء
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ته، ال ماء الوضوء وال ماء االغتسال وال حىت  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  اكن ينام بعد اجلماع من غري أن َيَمسَّ املاء برََشَ
ياق انلَّيف فتُعمُّ مجيع استعماالت املاء.    ه؛ ألن " ماء " نكرة يف سي  ماء لغسل فَرْجي

أ ألجل  االحتمال اثلاين: ال َيَمسُّ ماَء الُغسل، دون ماء الوضوء، ويوافق أحاديث الصحيحني املرصِّحة بأنَّه يغسل َفرَْجه ويتوضَّ
 انلوم واألكل والرشب واجلماع.

أ". متفق عليه.  ومنها: حديُث ابن عمر؛ أنَّ عمر قال: يا رسوَل اهلل، أَينَام أُحدنا وهو ُجنب؟ قال: "نعم، إذا توضَّ
ار بن يارس: "أنَّ انليبَّ  أ وضوءه  -هلل عليه وسلمصَّل ا-وعن عمَّ ص للُجنب إذا أراد أْن يأُكَل أو يرَشَب أو يَنام: أن يتوضَّ رخَّ

ه عموم احلديث.  للصالة" رواه أمحد والرتمذي وصححه. لكن هذا اتلأويل يَُردُّ
م يف بعض األوقات ال َيَمسَّ ماء أصالً بليان  -صَّل اهلل عليه وسلم-واألحسن أن يقال: أنه اكن  اجلواز، إذ لو واظب عليه تُلوهِّ

ة. مَّ
ُ
َيفا ىلع األ  وجوبه، تيسريا وُتْفي

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسلاتلصنيف: 

 آداب انلوم.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -عنهماريض اهلل -اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ يف الكَبى وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 جنب : اجلنابة: حال من يزنل منه مين، أو يكون منه مجاع ولو بغري إنزال. •
 فوائد احلديث:

ماع والَفَرج، ومن اعدة املرأة أن تَْستيَحي أن تتلكم بهذا األمر، ويه  -عنهاريض اهلل -أنه ال يُْستَحيا من احلَق؛ ألن اعئشة  .1 َذَكرت ما يتعلق باجلي
كم رَشيع َذَكرت ذلك.  أم املؤمنني وأكمل النساء علما وعقال وحياء، لكن ملا اكن األمر ُمتََعليَقا حبي

 ن اغتسل فهو أفضل.جوازانلوم ىلع َجنَابة، إال أنه يُستحب هل أن يتوضأ قبل أن ينام وإ .2
رص اعئشة  .3 ليع عليها إال اخلَاصة،  -صَّل اهلل عليه وسلم-يف تتبع، وبيان أحواهل  -ريض اهلل عنها-حي فقد بَيَّنت أحاكما كثرية خاصة، ال َيطَّ

 ؛ ملا َحَصل اتلَّأيسي به يف كثري من األحاكم.-ريض اهلل عنها-ولوالها 

 أن يمس ماءينام وهو جنب من غري  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل 
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 املصادر واملراجع:
 ن بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت.سنن أيب داود، سليما 

السنن الكَبى، أمحد بن شعيب النسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة، بريوت، 
 م.2001ه،  1421الطبعة األوىل، 

الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن 
 م.1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

 ر إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب.سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دا
 م.2002ه، 1423صحيح أيب داود، حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت، الطبعة: األوىل 

 ه.1392الطبعة: اثلانية املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
َسة،   م. 2003ه، 1423توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلامي

اهلل السليمان، الرسالة،  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد
 م.2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

ية، فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالم
 ه.1427الطبعة: األوىل 

 ه.1432ه، 1428الح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل ص
 سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

 (10543) الرقم املوحد:
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ُبُه يَْوَمُه  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل »عن ابن عباس، قال:  احلديث: ، فَيرَْشَ َقاءي بييُب يف السِّ َوالَْغَد يُنْبَُذ هل الزَّ
ْهَراقَهُ 

َ
َبُه وََسَقاُه، فإن َفَضَل يشء أ َةي رَشي ، فإذا اكن َمَساُء اثلَّاثلي  «.َوَبْعَد الَْغدي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

انلبيذ، وذلك بإلقاء الزبيب  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنه اكن يُصنع للنيب  -ريض اهلل عنهما-يف هذا احلديث خيَب ابن عباس 
ثالثة أيام، فإذا انتَه   -صَّل اهلل عليه وسلم-أو اتلمر يف املاء اذلي يف الواعء من أجل أن يصري حلًوا وهل طعم، فيرشب منه 

وسقاه غريه اكخلادم؛ ألجل أن ينتيه، وال يبىق  -صَّل اهلل عليه وسلم-رشبه هو بنفسه  -ولم يتغري طعم انلبيذ-ايلوم اثلالث 
إن بيق منه يشء لليوم الرابع أتلفه وصبَّه ولم يبقه؛ ألنه قد يتخمر يف ايلوم الرابع، ويتحول من نبيذ منه يشء لليوم الرابع، ف

 إىل مخر.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < أحاكم األطعمة واألرشبةاتلصنيف: 
 والرشبالفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب األكل 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ذ منه انلبيذ، وهو املاء يلىق فيه تمر، أو زبيب، أو حنوهما؛ يلحلو به املاء، وتذهب ملوح • مباح ما ته، وهو ينبذ : نبذ اتلمر، أو العينب وحنوها: اُتَّ
 لم يَشتد، أو تأيت عليه ثالثة أيَّام.

 الزبيب : هو ما ُجفِّف من العنب، واحده: زبيبة. •
َقاء : وهو وياعء من جدل يكون للماء وللنب. •  السِّ
 وسقاه : أي سقاه اخلادم. •
 أهراقه : أي إذا بات منه يشء الليلة الرابعة صبه؛ ألنه يكون متغرّيًا. •

 فوائد احلديث:
 بيذ، وهو املاء يلىق فيه اتلمر أو الزبيب يلحلو به املاء وتذهب ملوحته، برشط أال يصل إىل درجة اإلساكر وإال حرم.جواز رشب انل .1
 مرشوعية إراقة اخلمر. .2
 جواز اُتاذ اإلنسان ما يلتذ به من طعام ورشاب. .3
ري إىل مسكر، حسماً ملادة قرب املسكر، وسداً عناية الرشيعة بهذا اجلانب، حيث وضعت هذه الضوابط لضمان عدم حتول هذا انلبيذ أو العص .4

 ذلريعة الوصول إيله.
 املصادر واملراجع:

 ه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط - 
 - 6دار آل بروم للنرش واتلوزيع ] ـج -[ 5 - 1، لألثيويب، دار املعراج ادلويلة للنرش ] ـج«ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النسايئ املسىم  -

 [، الطبعة: األوىل.40
 .م 2006 – 1427تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة األوىل  -
 م. 2006 - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي  م. 2003 - ـه 1423توضي
 م. 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
 يح مسلم، ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.صح -

 (58261) الرقم املوحد:

ينبذ هل الزبيب يف السقاء، فيرشبه يومه، والغد، وبعد الغد، فإذا اكن  -وسلمصىل اهلل عليه -اكن رسول اهلل 
 مساء اثلاثلة رشبه وسقاه، فإن فضل يشء أهراقه
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، وَعنْيي  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: اكن رسول اهلل  -عنهريض اهلل -عن أيب سعيد اخلدري  احلديث: َن اجلَانِّ َيتََعوَُّذ مي
ا نََزتَلا، أخذ بهما وترَك ما سواهما.  اإلنسان، حىت نََزلَْت الُمَعوِّذتان، فلَمّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

من رش اجلان وعني اإلنسان احلاسد، عن طريق  -تعاىل- اكن  يعتصم باهلل -صَّل اهلل عليه وسلم-يفيد احلديث أن رسول اهلل 
األدعية واألذاكر، بأن يقول: أعوذ باهلل من اجلان وعني اإلنسان، حىت نزلت املعوذتان، فلما نزتلا أخذ بهما يف اتلعوذ اغبًلا، 

 ذ منه.وترك ما سواهما من اتلعاويذ والرقيات؛ الشتماهلما ىلع اجلوامع يف املستعاذ به، واملستعا
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية < الرقية الرشعيةاتلصنيف: 
 كتاب الطب.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدريي  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

 عني اإلنسان : نظرة اإلنسان إىل الغري باحلسد، فيمرض بسببها، فيقال: أصابه بالعني. •
 املعوذتان : أي: "قل أعوذ برب الفلق"، و "قل أعوذ برب انلاس". •
 يتعوذ : يعتصم. •
 أخذ بهما : أي يف اتلعوذ لعمومهما ذللك وغريه. •
 سواهما : أي من اتلعاويذ.وترك ما  •

 فوائد احلديث:
 جواز اتلعوذ من اجلان والعني بكل داعء مرشوع. .1
 حتصن العبد باملعوذتني، وأنهما تغنيان عما سواهما من الرىق. .2
 إثبات أن العني حق. .3
 فضل الُمَعوَِّذتنَي الشتماهلما ىلع اجلوامع يف املستعاذ به، واملستعاذ منه. .4
، وال تعارض بني تشخيص األطباء ملرض ما بكونه اتلهابًا أو ورًما أو غري ذلك وبني -تعاىل-الرضر اكملرض بإذن اهلل العني سبب يف حصول  .5

كون ذلك املرض سببه العني، فالوصف باالتلهاب واألورام تشخيص حلالة املريض والعني سبب ذللك املرض، وذللك يكون العالج من 
 من أثر العائن وباألدوية الطبية. األمرين: بالرقية الرشعية وأخذ يشء

 املصادر واملراجع:
 م1997 -ه 1418بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي ، سنة النرش:  -1 
 .ه1388 اثلانية، الطبعة مرص،-احلليب مكتبة شاكر، أمحد الشيخ حتقيق الرتمذي، عيىس بن حممد لإلمام ؛-الرتمذي سنن وهو–اجلامع الصحيح -2
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري-3
 الكتب العربية.سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين، حققه حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء -4
 .م1986 – ه1406 اثلانية،: الطبعة حلب، –السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب"، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نرش: مكتب املطبواعت اإلسالمية -5
 ه.1430الرياض، الطبعة األوىل، -كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د. محد العمار، دار كنوز إشبيليا-6
 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت  مرقاة-7
 ه.1399اثلانية، بريوت، الطبعة -مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلَبيزي، حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم-8
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلين وغريه، مؤسسة الرسالة-9
لطباعة ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، انلارش: دار املعرفة ل -10

 م. 2004 - ـه 1425 الرابعة،: الطبعة، بلنان –والنرش واتلوزيع، بريوت 
 (6184) الرقم املوحد:

 اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يتعوذ من اجلان، وعني اإلنسان
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َمْدَخالن: َمْدَخٌل باللَّيل، وَمْدَخٌل  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: اكن يل من رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن يلع  احلديث:
 «.إذا َدَخلُْت بالليل َتنَْحنََح يلي »بانلَّهار، فكنت 

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 َمْدَخالن: َمْدَخٌل باللَّيل، وَمْدَخٌل بانلَّهار" -صَّل اهلل عليه وسلم-اهلل معىن احلديث: "اكن يل من رسول 
 وقتان لدلخول عليه، الوقت األول: يف انلَّهار والوقت اثلاين: يف الليل. -صَّل اهلل عليه وسلم-يعين: حصل يل من رسول اهلل 

" ويف رواية: "فكنت إذا  أتَيته وهو يُصيلِّ يَتَنَْحَنُح"، ويف رواية عند أمحد )فإن اكن يف صالة "فكنت إذا َدَخلُْت بالليل َتنَْحنََح يلي
ذين يل(.

َ
 سبح وإن اكن يف غري صالة أ

يف الليل وهو يصيل واستأذنته بادلخول، فعالمة اإلْذن بادلخول  -صَّل اهلل عليه وسلم-واملعىن: إذا أردت ادلخول ىلع انليب 
ذن هل رصاحة.و -صَّل اهلل عليه وسلم-َتنَْحنُحه يل 

َ
 ىلع الرواية اثلانية: "يَُسبِّح" إن اكن يف صالة وإن اكن يف غري صالة أ

لَته بانليب  -ريض اهلل عنه-واختصاص يلع  فهو ابن َعمه، وزوُج ابنته، ومن أخصِّ  -صَّل اهلل عليه وسلم-بهذا؛ لقوة صي
 يف الليل وانلَّهار. -وسلم صَّل اهلل عليه-أصحابه وأقَْربهم إيله؛ ذلا اختص بادلخول ىلع انليب 

 وال تعارض بني الروايتني؛ ألن الصحيح رواية التَّسبيح ورواية انلَّحنَحة ضعيفة.
وأما يف انلهار فيحتمل أن يكون األمر بالعكس ىلع مقتىض املفهوم املخالف، أي: وكنت إذا دخلت بانلَّهار َتنَحنحت هل، 

 وحيتمل غري ذلك.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةاتلصنيف: 
ْهوي موضواعت احلديث الفرعية األخرى:   العمل يف الصالة. -السَّ

 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  راوي احلديث:
 رواه النسايئ وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 املرام.بلوغ  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 َمْدَخالن : املراد: َزمان دخول. •
َعال. •  َتنَْحنََح : ردَّد يف َجوفه صوتًا، اكلسُّ

 فوائد احلديث:
لَة يلع بن أيب طالب  .1 ن أخصِّ أصحابه وأقَْربهم إيله؛ ذلا -صَّل اهلل عليه وسلم-بانليب  -ريض اهلل عنه-قُوة صي ، فهو ابن عمه، وزوُج ابنته، َومي

 يف مسكنه. -صَّل اهلل عليه وسلم-بوقتني، يأيت فيهما انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-اختصه انليب 
؛ ألن احلديث مطلق فلم يُقيد حبرف وال َحرفني. .2  جواز انلَّْحنََحة يف الصالة، سواء بَان حرفان أو لم ينَبي
عال والُعطاس ولو ظهر حرفان؛ ألنهما ليس .3 من جنس الالكم وهلذا لو حلف شخص ال يتلكم َفَعطس أو َسعل، فبان  يُقاس ىلع انلَّْحنََحة السُّ

 حرفان فال حينث؛ ألنه لم يتلكم عرفا؛ ألن الالكم يف الُعرف ال يطلق إال ىلع الكم الُمعهود.
يُّ  .4

َ
يَن آَمنُوا اَل تَْدُخلُوا ُبيُوتًا َغرْيَ مرشوعية االْستيئَذان عندما يريد اإلنسان ادلخول ىلع غريه، ولو اكن أقرَب انلَّاس إيله؛ لقوهل تعاىل: )يَا أ ي َها اذلَّ

ُروَن( ]انلور:  ْهليَها َذليُكْم َخرْيٌ لَُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ
َ
يُسوا َوتَُسلُِّموا ىلَعَ أ ن

ْ
 [.27ُبيُوتيُكْم َحىتَّ تَْستَأ

 تعاَرفَا عليه، ويكيف فيها رغبُة صاحب املزنل يف ادلخول. اإلْذُن بادلخول يكون لفظيًّا وعرفيًّا، فهو راجٌع إىل العادة بينهما، وإىل ما .5
 مرشوعية زيارة األقارب واألصحاب، وأن يكون للكبري وصاحب الَقْدري احلَقُّ بأن يُؤىت إيله يف َمزنهل. .6
صَّل اهلل عليه -ئز أن يَسكت انليب  ينبيغ لإلنسان إذا استؤذن عليه وهو يصيلِّ أن ُيبنَيِّ حاهل للُمستأذن، حىت يكون ىلع بَصرية، وإال فمن اجلا .7

وت حىت يَفرغ صالته، ثم يَأذن هل لكن هذا ال يَنبيغ، بل اذلي يَنبيغ أن ُتبنَيِّ ألخيك أنَّك يف صالة.وإذا َنبَّه بالتَّسبيح أو رفع  -وسلم الصُّ
 بالقراءة يلُبنَيِّ أنه يف صالة فال بأس.

مدخالن: مدخل بالليل، ومدخل بانلهار، فكنت إذا دخلت  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن يل من رسول اهلل 
 بالليل تنحنح يل
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 عدل عنه إىل اتلنحنح، ولم يأذن هل رَصاحة. -صَّل اهلل عليه وسلم-حتريم الالكم يف الصالة، وجه ذلك: ألن انليب  .8
: )أيُّها انلَّاس َصلُّوا يف -صَّل اهلل عليه وسلم-استحباُب صالة انلافلة يف ابليت؛ فإنَّ الصالة فيها نور؛ وذلا جاء يف ابلخاري ومسلم قال  .9

 بيوتكم؛ فإنَّ أفضل صالة املرء يف بيته إالَّ املكتوبة(.
 در واملراجع:املصا

 ه.1421السنن الكَبى، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  
 .ه1421 األوىل،: الطبعة القاهرة، –مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر انلارش: دار احلديث 

 سنن ابن ماجة، تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء الكتب العربية.
 م.1985املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلَبيزي، حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة، مشاكة 

 ه. 1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، 
 ملرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين، انلارش: دار احلديث الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.سبل السالم رشح بلوغ ا

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي   - ـه 1423َسة، توضيح األحاكم مي
 م. 2003

 م. 2006 _ ـه 1427ملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، تسهيل اإل
رمضان،  فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد

م إرساء ب
ُ
 نت عرفة.وأ

 (10654) الرقم املوحد:
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يم، حىتَّ  -صَّل اهلل عليه وسلَّم-اكن ُمؤَذُِّن رسول اهلل »عنه قال: عن جابر بن سمرة ريض اهلل  احلديث: ُل فال يُقي ُيْمهي
ني يََراه -صَّل اهلل عليه وسلم-إذا رأى رسول اهلل  الة حي  «.قد خرج أقام الصَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 .-صَّل اهلل عليه وسلم-لم يكن يقيم إال إذا خرج انليب يبني احلديث أن من هل احلق يف حتديد اإلقامة اإلمام؛ ألن املؤذن 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < األذان واإلقامةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-جابر بن سمرة  راوي احلديث:

 رواه مسلم. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 املفردات:معاين 
 بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة باتلكبري، خمتتمة بالتسليم. -تعاىل-الصالة : الصالة: اتلعبد هلل  •

 فوائد احلديث:
 اكن ال يقيم إال بعد أن يراه. -صَّل اهلل عليه و سلم-احلديث يدل ىلع أن مؤذن رسول اهلل  .1

 املصادر واملراجع:
 الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم، بريوت.سنن الرتمذي، حممد بن عيىس  

 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
 دار الكتب العلمية، بريوت. حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى،

عبد  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن
 م.2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

 (10632) الرقم املوحد:

صىل اهلل عليه -يمهل فال يقيم، حىت إذا رأى رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-اكن مؤذن رسول اهلل 
 قد خرج أقام الصالة حني يراه -وسلم
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فقالت: يا رسول  -صَّل اهلل عليه وسلم-جاءت امرأة إىل رسول اهلل »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن أم سلمة  احلديث:
مرتني، أو -: ال -صَّل اهلل عليه وسلم-اهلل، إن ابنيت تويف عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أَفنَْكُحلُها؟ فقال رسول اهلل 

 «. اكنت إحداكن يف اجلاهلية تريم بابَلْعَرةي ىلع رأس احلول ، ثم قال: إنما يه أربعة أشهر وعرش، وقد-ثالثا
فقالت زينب: اكنت املرأة إذا تويف عنها زوجها: دخلت حفشا، ولبست رش ثيابها، ولم َتَمسَّ طيبا وال شيئا حىت تمر 

ج فتُعطى بعرة؛ فرتيم بها، فتَْفتَضُّ به! فقلما تفتض بيشء إال مات! ثم ُتر -محار أو طري أو شاة-بها سنة، ثم تؤىت بدابة 
 «.ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غريه

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 جاء اإلسالم وأزال عن انلاس أعباء اجلاهلية، وخاصة املرأة، فقد اكنوا يسيئون معاملتها ويظلمونها، فحفظ اإلسالم حقها.
صَّل اهلل عليه وسلم، فتخَبه أن زوج ابنتها تويف، فيه حاد عليه، واحلادُّ جتتنب فيف هذا احلديث جاءت امرأة تستفيت انليب 

 الزينة، ولكنها اشتكت وجعا يف عينيها فهل من رخصة هلا يف استعمال الكحل؟
 مكرراً ذلك، مؤكدا. -فقال صَّل اهلل عليه وسلم: ال

ا حلرمة ال زوج ويه أربعة أشهر وعرشة أيام، أفال تصَب هذه املدة القليلة ثم قلَّل صَّل اهلل عليه وسلم املدة، اليت جتلسها حادًّ
 اليت فيها يشء من السعة.

واكنت النساء يف اجلاهلية، تدخل احلاد منكن بيًتا صغريٍا كأنه جحر وحش، فتتجنب الزينة، والطيب، واملاء، وخمالطة 
 انلاس، فرتاكم عليها أوساخها وأقذارها، معزتلة انلاس، سنة اكملة.

جبانب القيام حبق -ذا انتهت منها أعطيت بعرة، فرمت بها، إشارة إىل أن ما مىض عليها من ضيق وشدة وحرج ال يساوي فإ
 هذه ابلعرة. -زوجها

فجاء اإلسالم فأبدهلن بتلك الشدة نعمة، وذلك الضيق سعة، ثم ال تصَب عن كحل عينها، فليس هلا رخصة، ئلال تكون 
. ُسلَّماً إىل فتح باب الزينة  للحادِّ

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < العدةاتلصنيف: 

 الزينة. -املقارنة بني اجلاهلية واإلسالم  -كتاب الطب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنها-أم سلمة  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 األحاكم.عمدة  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 .-ريض اهلل عنها-امرأة : يه اعتكة بنت نعيم  •
 -ريض اهلل عنه-زوجها : املغرية املخزويم صحايب  •
يف اشتكت عينها : تأملت يف عينها، عينَها بفتح انلون أي: اشتكت املشتكية عينها، ىلع أن يكون يف "اشتكت" ضمري الفاعل وجيوز الرفع ملا  •

 شتكت عيناها".رواية مسلم: "ا
 أفنكحلها : بضم احلاء ويه مما جاء مضموما وإن اكنت عينه حرف حلق. •
 مرتني أو ثالثا : تأكيد للمنع. •
 إنما يه : العدة الرشعية. •
 اجلاهلية : حالة العرب قبل اإلسالم من اجلهل بالرشيعة، ويف ذكر اجلاهلية إشعار بأن اإلسالم ىلع خالفها. •

اكنت املرأة إذا تويف عنها زوجها: دخلت حفشا، ولبست رش ثيابها، ولم تمس طيبا وال شيئا حىت تمر بها 
 فتفتض به! -محار أو طري أو شاة-سنة، ثم تؤىت بدابة 
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ا انقىض اكن عندها بمزنلة ترَم بابلعرة ىلع رأس احل • ول" : إشارة إىل أن الفعل اذلي فعلته من الرتبص والصَب ىلع ابلالء اذلي اكنت فيه لمَّ
 ابلعرة اليت رمتها استحقارا هل وتعظيما حلق زوجها.

 حفشا : بيتا صغريا. •
 رش ثيابها : أردأها. •
 وال شيئا : تزتين به. •
 سنة : من موت زوجها. •
 يهما للتنويع.أو طري أو شاة : أو ف •
 فتفتض به : فتدلك به جسدها. •

 فوائد احلديث:
 وجوب اإلحداد أربعة أشهر وعرًشا، ىلع املتوىف عنها زوجها. .1
أن جتتنب لك زينة، من بلاس وطيب وحيل، وكحل وغريها، ومن الزينة ملساحيق واألصباغ وحنو ذلك. فاملقصود بذلك مجيع الزينة بأنواع  .2

 ما يدعو إىل الرغبة يف املرأة.مظاهرها وأشاكهلا، من لك 
أن جتتنب الكحل اذلي يكون زينة يف العني ولو حلاجة إيله، وال بأس باتلداوي بما ليس فيه زينة، من كحل ليس هل أثر و)قطرة ( وحنوها.  .3

 فاملدار يف ذلك ىلع الزينة واجلمال.
وأثقاهلا. ومن ذلك ما اكنت تعانيه املرأة بعد وفاة زوجها، من ضيق، وحرج، وحمنة، يرُُس هذه الرشيعة وسماحتها، حيث خففت آثار اجلاهلية  .4

 وشدة، طيلة اعم. فخفف اَّلّل تعاىل هذه املدة، بتقصريها إىل حنو ثلثها، وبإبطال هذا احلرج اذلي ينال هذه املرأة املسكينة.
 وى ثالثًا، تأكيًدا للمنع.جواز استفتاء املرأة وسماع املفيت الكمها، وتكرار اجلواب يف الفت .5

 املصادر واملراجع:
الطبعة األوىل،  انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  - 

 ه.1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد  -
 ه.1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري -
 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -

 ه. 1426
 اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن املحقق: عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح

 م. 1997 - ـه 1417دار العاصمة للنرش واتلوزيع، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 
 (6030) الرقم املوحد:
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ْحَوَل، فزنلت:  -ريض اهلل عنه-عن جابر  احلديث:
َ
ن َوَرائيها جاء الودل أ قال: "اكنت ايلهود تقول: إذا َجاَمَعها مي

يَساُؤُكْم حَ  ئْتُْم{، ]ابلقرة: }ن َنَّ شي
َ
تُوا َحْرثَُكْم أ

ْ
 [".223ْرٌث لَُكْم فَأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اكن ايلهود يضيِّقون يف هيئة اجلماع، من غري استناٍد إىل علم، واكن األوس واخلزرج يأخذون عنهم أقواهلم وأحواهلم؛ ألنَّهم 
ماع أهل كتاب، واكن من مجلة افرتاء  ايلهود قوهلم: إذا أىت الرجل امرأته من دبرها يف قبلها، اكن الودل املقدر من ذلك اجلي

ئْتُم(. تكذيباً هلم، وبياناً بأن اهلل أباح ذلك برشط أن -تعاىل-أحول، فأنزل اهلل  َنَّ شي
َ
تُوا َحْرثَُكْم أ

ْ
يَساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأ : )ن

 يكون يف القبل.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < آداب انلاكحاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
ن َخلٍْف. •  جامعها : أي: يف فَرْجها لكْن مي
 .-أي موضع الودل-، يف قبلها -عجزيتها-من ورائها : أي من جهة دبرها  •
 أحول : احلول أن تميل إحدى احلدقتني إىل األنف، واألخرى إىل الصدغ. •
 حرث : يقال: حرث األرض حرثًا: أثارها للزراعة، وهنا شبه نساءهم بموضع احلرث، تشبيًها ملا يُلىق يف أرحامهن من انلطف بابلذور. •
 زوجاتكم يف موضع احلرث، وهو الفرج.فأتوا حرثكم : واقعوا  •
 أَن شئتم : من أين شئتم، واملراد من أي جهة شئتم، من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار، إذا اكن ذلك يف القبل. •

 فوائد احلديث:
فُوَن اللَْكيَم َعْن -تعاىل-؛ قال ، وتغيريهم لكماته-تعاىل-فيه ديلل ىلع افرتاءات ايلهود، وأكاذيبهم القديمة واحلديثة، وحتريفهم لكتب اهلل  .1 : )حُيَرِّ

.) هي عي  َمَواضي
دخل هل يف صورة  أنَّ الرجل هل أن جُيامع زوجته ىلع أي هيئٍة وشلٍك اكن، مقبلًة أو مدبرًة، قائمًة أو جالسًة، ما دام ذلك يف الُقبُل، وأنَّ هذا ال .2

 الودل وشلكه ونوعه، وهذا تكذيب لليهود، وإبطال لفريتهم.
ب ايلهود، وأثبت إعجاًزا علميًّا للنَّيبِّ الط .3 ، ولسنَّته -صَّل اهلل عليه وسلم-ب احلديث املبين ىلع اتلجارب الصادقة، واحلقائق اثلابتة: كذَّ

رة.  املطهَّ
تُو-تعاىل-حتديد ماكن اجلماع بماكن احلرث اذلي يطلب منه الودل، وخيرج منه؛ كما قال  .4

ْ
يَساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأ ا َحْرثَُكْم(، فال جتاوزوا : )ن

 ماكن احلرث إىل املاكن اآلخر.
إنَّه السبب فيه الرتغيب باجلماع، واتلهييج عليه ما دام أنَّه حرث، واحلَْرث يثمر الغلَّة انلَّافعة، وحيصل منه اثلمرة الطيبة، وكذا اجلماع: ف .5

 بأمته األنبياء يوم القيامة. - عليه وسلمصَّل اهلل-بكرثة النسل، وتكثري سواد املسلمني، وحتقيق مباهاة انليب 
 أن مسألة اجلماع يُرجع فيها إىل الزوج ال إىل الزوجة. .6
 بأن أعطى الزوج شيئًا من احلرية يف أن يأيت حرثه من حيث شاء؛ ألن انلاس خيتلفون يف مزاجهم. -تعاىل-سعة رمحة اهلل  .7
 حرث.اإلشارة إىل حتريم الوطء يف ادلبر؛ ألن ادلبر ليس موضع  .8

اكنت ايلهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الودل أحول، فْنلت: }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن 
 شئتم{
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 املصادر واملراجع:
ْماوي، انلارش: دار انلوادر، سوريا، الطبعة األوىل،  -   م.2012 - ـه1433الالمع الصبيح برشح اجلامع الصحيح، لشمس ادلين الَبي
 م.2006 - 1427الطبعة األوىل،  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة اخلامي يُح األحاَكمي مي  م.2003 - ـه1423توضي
 م.2014 - ـه1435اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
 مسلم، ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.صحيح  -
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط -
 الح الصنعاين، انلارش: دار احلديث، بدون طبعة وبدون تاريخ.سبل السالم رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن إسماعيل بن ص -
عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته، حممد أرشف بن أمري الصدييق، دار  - 

 .ه1415 اثلانية، الطبعة، بريوت –الكتب العلمية 
 ه.1431 - ـه 1427املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل،  منحة العالم يف رشح بلوغ -

 (58097) الرقم املوحد:



 

332 
 

يقول: اكنت امرأتان معهما  -صَّل اهلل عليه وسلم-: أنه سمع رسول اهلل -ريض اهلل عنه-هريرة عن أيب  احلديث:
ابناهما، جاء اذلئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت األخرى: إنما ذهب بابنك، 

 -صَّل اهلل عليه وسلم-ن بن داود فقىض به للكَبى، فخرجتا ىلع سليما -صَّل اهلل عليه وسلم-فتحاكما إىل داود 
ُه بينهما، فقالت الصغرى: ال تفعل! رمحك اهلل، هو ابنها، فقىض به للصغرى. ُشقُّ

َ
 فأخَبتاه، فقال: ائتوين بالسكني أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اذلئب ابن واحدة منهما وبيق ابن األخرى، عن قصة امرأتني خرجتا بابنني هلما فأكل  -صَّل اهلل عليه وسلم-خيَبنا نبينا 
فقىض به للكَبى منهما اجتهادا منه؛ ألن الكَبى ربما  -عليه السالم-فقالت لك واحدة منهما إنه يل، فتحاكمتا إىل داود 

عليه -تكون قد توقفت عن اإلجناب، أما الصغرى شابة وربما تنجب غريه يف املستقبل، ثم خرجتا من عنده إىل سليمان 
ابنه، فأخَبتاه باخلَب فداع بالسكني، وقال: أشقه بينكما نصفني، فأما الكَبى فرحبت وأما الصغرى فرفضت، وقالت  -لسالما

هو ابن الكَبى، أدركتها الشفقة والرمحة ألنه ابنها حقيقة فقالت هو ابنها يا نيب اهلل، فقىض به للصغرى ببينة وقرينة كونها 
 ى ويبىق حيا أهون من شقه نصفني، فقىض به للصغرى.ترحم هذا الودل وتقول هو للكَب

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < القضاءاتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < القضاء < ادلاعوى وابليِّنات
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 فوائد احلديث:
 أخذ العلماء من هذا احلديث العمل بالقرائن وأنه جيوز للقايض أن حيكم بالقرائن إذا اكنت قوية. .1
 أن الفطنة والفهم موهبة من اهلل تعاىل ال تتعلق بكَب سن وال صغره. .2
تكون قد توقفت عن اإلجناب أما الصغرى شابة وربما  إن قضاء داود بالودل للكَبى لسبب اقتىض ترجيح قوهلا عنده وهو أن الكَبى ربما .3

 تنجب غريه يف املستقبل؛ إذ ال بينة إليحداهما.
 فيه جواز حكم األنبياء باالجتهاد وإن اكن وجود انلص ممكنا دليهم بالويح، يلكون يف ذلك زيادة أجورهم ولعصمتهم من اخلطأ إذ ال يقرون .4

 ىلع ابلاطل لعصمتهم.
 واملراجع:املصادر 

 م.1987 - ـه1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عرش،  
 ه.1426رشح رياض الصاحلني، البن عثيمني، نرش: دار الوطن للنرش، الرياض، 
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، للهاليل، نرش: دار ابن اجلوزي.

 ه.1422طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري، نرش: دار 
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب 

 (3120) الرقم املوحد:

 اكنت امرأتان معهما ابناهما، جاء اذلئب فذهب بابن إحداهما
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اه-عن احلكم قال: َغلَب ىلع الُكوفة رُجل  احلديث: َزَمَن ابن األْشَعث، فأمر أبَا ُعبيدة بن عبد اهلل أن يصيلِّ  -قد َسمَّ
 ، ْلَء األرض، بانلاس، فاكن يصيلِّ ماوات ومي ْلَء السَّ كوع قام قَْدر ما أقُول: اللَُّهم ربَّنا لك احلَمد، مي فإذا َرفع رأسه من الرُّ

نْك ا ي ملا َمنعت، وال يَنفع َذا اجلَدِّ مي ئت من يَشء بعد، أْهل اثلَّناء والَمجد، ال مانع ملا أْعَطيت، وال ُمْعطي ْلَء ما شي . ومي جلَدِّ
صَّل -اكنت صالة رسول اهلل »َكرت ذلك لَعبد الرَّمحن بن أيب يلَّل فقال: سمعت الََبَاء بن اَعزب يقول: قال احلَكم: َفذَ 
َواء -اهلل عليه وسلم جدتني، قريبًا من السَّ كوع، وُسجوده، وما بنَْي السَّ قال ُشعبة: فَذَكْرتُه « ورُكوعه، وإذا رفع رأسه من الرُّ

ة فقال: قد رأيت ا  بن أيب يلَّل، فلم تَكن صالته هكذا.ليَعمرو بن ُمرَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اه-معىن احلديث: "َغلَب ىلع الُكوفة رُجل   َزَمَن ابن األْشَعث فأمر أبَا ُعبيدة بن عبد اهلل أن يصيلِّ بانلاس". -قد َسمَّ
اه يف الرواية اثلانية  ية كما َسمَّ  .-ريض اهلل عنه-وأبو ُعبيدة هو بن عبد اهلل بن مسعود وهذا الرُّجل هو َمطر بن ناجي

كوع قام قَْدر ما أقُول: اللَُّهم ربَّنا لك احلَمد "وهذا الَقْدر واجب من واجبات الصالة،  ، فإذا َرفع رأسه من الرُّ أما " فاكن يصيلِّ
ْلء السماوات.."، فُمستحبة؛ لقوهل  َده فقولوا ربَّنا لك : )إ-صَّل اهلل عليه وسلم-الزيادة عليه: " مي ع اهلل ملن مَحي ذا قال اإلمام َسمي

 احلمد(.
ب نلَا، ولك احلَمد ىلع هدايتك وتوفيقك نلا.  ومعىن : "اللُهمَّ ربَّنا لك احلَمد" ادلاعء واالعرتاف، أي: ربَّنا استجي

ْلَء األرض" يُراد بذلك تعظيم قدرها، وكرثة َعددها، واملعىن:  ماوات ومي ْلَء السَّ أنَّك يا ربَّنا مستحقٌّ هلذا احلَمد، اذلي لو اكن "مي
 أجساًما، ملأل ذلك لكه.

ئت من يشء بَعد" أي مما ال نعلمه من َملَُكوتك الواسع. ْلء ما شي  "ومي
لطان ونهاية ال ف، فاذلي "أْهل اثلَّناء والَمجد" أي: أنك يا ربَّنا مستحق للثَّناء، واثلَّناء: الَمْدح، والَمجد: هو الَعظمة والسُّ رشَّ

 .-عز وجل-يستحق الَمْدح واتلَّعظيم الُمطلق هو اهلل 
 "ال مانع ملا أْعَطيت" أي: ال مانع ملا أردت إعطاءه. 
كمتك وَعْدليك.   ي ملا َمنعت" أي: ال ُمعطي من أرَدت َحرمانه من الَعطاء حبي  "وال ُمْعطي

ىَن  : الغي " اجلّدُّ نْك اجلَدِّ ناه وَحظه، فال يُعيذه من الَعذاب، وال  "وال يَنفع َذا اجلَّدِّ مي واحلَظ؛ أي: ال يَنفع صاحب الغيىن عندك غي
 يُفيده شيئًا من اثلَّواب، وإنَّما انلَّافع ما تعلَّقت به إرادتك فحسب.  

صَّل اهلل -اكنت صالة رسول اهلل »"قال احلَكم: فذكرت ذلك لَعبد الرمحن بن أيب يلَّل فقال: سمعت الََباء بن اَعزب يقول:  
َواء".  -عليه وسلم جدتني، قريبا من السَّ كوع، وسجوده، وما بنَْي السَّ  ورُكوعه، وإذا رفع رأسه من الرُّ

اكنت ُمتقاربة يف مقدار أراكنها وإن اكن بينها َفرق يسري، فإذا أطال القيام أطال  -صَّل اهلل عليه وسلم-واملعىن: أن صالته 
كوع حبيث يكون قريبا من قيا كوع حبيث يكون قريبا من قيامه الرُّ ف الرُّ ف القيام، َخفَّ مه وهكذا بقية األراكن، وإذا َخفَّ

 وهكذا بقية األراكن.  
أحيانا، وىلع هذا: يكون هذا احلديث  -عليه الصالة والسالم-وهذا احلديث حممول ىلع بعض األحوال، وإال فقد اكن يطول 

 َجرى يف بعض األوقات.
كوع وسجوده وجلوسه  -صَّل اهلل عليه وسلم- وحاصله: أن صالة انليب قدارها، فاكن ركوعه ورفعه من الرُّ اكنت متقاربة يف مي

قدار، وإنما اكن يُطيل القيام للقراءة يف بعض األوقات. جدتني قريبا من االستواء يف المي  بني السَّ
___________________________ 

وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده، وما بني  -صىل اهلل عليه وسلم-اكنت صالة رسول اهلل 
 السجدتني، قريبا من السواء
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 العبادات < الصالة < صفة الصالةالفقه وأصوهل < فقه اتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أذاكر الصالة

اءي بْني اَعزيٍب  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-الََْبَ
 رواه مسلم. اتلخريج:

 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اثلَّناء : الَمْدح. •
لطان.الَمْجد : الَعظمة  •  والسُّ
: هو احلظُّ وابَلخت. •  اجلَد : اجلَدُّ

 فوائد احلديث:
كوع والتَّسميع، والواجب منه: "ربَّنا ولك احلمد"، ولكما َزاد منه فهو أفضل حىت نهايته،  .1 فع من الرُّ كر بعد الرَّ وهو مرشوع مرشوعية هذا اذلِّ

 لإلمام واملأموم والُمنفرد، يف الَفرض وانلَّفل.
 ، وأن مَحْد انلاس ىلع ما يفعلونه من خري مَحد مقبول لكن ليس ىلع سبيل اإلطالق.-عز وجل-لُمطلق ال يستحقه إال اهلل أن احلَْمد ا .2
راده بالوَحَدانية، وتَدبري خَملوقا .3  ته.فيه كمال اتلَّفويض إىل اهلل تعاىل، واالعرتاف بيكمال قُدرته وَعظمته، وقَهره وُسلطانه، وانْفي
نة. أن السماوات َسبع .4  سماوات واألرضني سبع أرضني، كما جاء رصحيا يف الكتاب والسُّ
يئة هلل  .5  .-تعاىل-إثبات الَمشي
 : )أهُل اثلناء(.-تعاىل-أهٌل ألن يُثىن عليه بكمال الصفات؛ لقوهل  -تعاىل-أن اهلل  .6
لطان. -تعاىل-أن اهلل  .7  أهل للَمجد وهو: الَعَظمة والسُّ
 .-تعاىل-ال أَحد يمنع ما أراد اهلل إعطاءه، وال يُعطي ما أراد اهلل َمنعه، وهذا ديلل ىلع كمال قُْدَرته وأنه  -عز وجل-تمام قُْدَرة اهلل  .8
لطان ال ينفعهم ما هم عليه، وإنما ينفعهم عملهم الصالح. .9 ىَن والكمال والسُّ  أن أهل احلَظِّ والغي
ويلة اليت أَخلَّ بها  .10 كوع من األراكن الطَّ فع من الرُّ يف احلديث: "ربنا ولك احلَمد ..." فيه  -صَّل اهلل عليه وسلم-كثري من انلاس؛ ألن قوهل أن الرَّ

 ُطول أكرث من ثالث تسبيحات.
جدتني، فال يُطيل ُركنا مع اإلخالل  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن صالة انليب  .11 جود واجللوس بني السَّ كوع واالعتدال منه والسُّ اكنت ُمتقاربة يف الرُّ

كن اآل  خر.بالرُّ
 أن ُركن القيام للقراءة، أطول من غريه من األراكن. .12

 املصادر واملراجع:
 .بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  

الطبعة: إكمال املعلم بفوائد مسلم، تأيلف: عياض بن موىس بن عياض، حتقيق: د/ ييح بن اسماعيل، انلارش: دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع، 
 ه.  1419األوىل، 

 ه.1392املنهاج رشح صحيح مسلم، تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اثلانية 
 - فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، تأيلف: أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رقمه وبوب أحاديث: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار املعرفة

 ه.1379ريوت، ب
: الطبعة الرياض، –رشح سنن أيب داود، تأيلف: حممود بن أمحد بن موىس، بدر ادلين العيين، حتقيق: خادل بن إبراهيم املرصي، انلارش: مكتبة الرشد 

 .م1999- ـه1420 األوىل،
 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. إحاكم اإلحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: ابن دقيق العيد، انلارش: مطبعة السنة املحمدية،

 –، بريوت فيض ابلاري ىلع صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد أنور شاه بن معظم ادليوبندي، حتقيق: حممد بدر اعلم املريتيه، انلارش: دار الكتب العلمية
 .م 2005 - ـه1426 األوىل،: الطبعة بلنان،

 ه.1422سلطان القاري، انلارش: دار الفكر، الطبعة: األوىل، مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: يلع بن 
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي   - ـه 1423َسة، توضيح األحاكم مي

 م. 2003
 م. 2006 _ ـه 1427صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف:

رمضان،  فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد
م إرساء بنت عرفة.

ُ
 وأ

 (10924) الرقم املوحد:
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ثَُّموا قال:  اكنت ُعاَكُظ،  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس  احلديث:
َ
نَُّة، وُذو املَجازي أسَواقَاً يف اجلاهلية، َفتَأ وجَمي

ُروا يف املواسم، فزنلت: }ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضاًل من ربكم{ "ابلقرة" )  ( يف مواسم احلج.198أْن َيتَّجي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ُرون فيها يف أيام احلج، فخاف الصحابة اكنت هذه األماكن أسواقاً للمرشكني من قبل  أن  -ريض اهلل عنهم-اإلسالم ُيتَاجي
ُدُه مع أداء ا َ هلم أنَّ اتلجارة يف موسم احلج ال ُتْفسي لنسك ىلع يأثموا إذا تَاَجُروا فيها يف أيام احلج، فأنزل اهلل هذه اآلية يلُبَنيِّ

  األوىل واألحسن اتلفرغ ألداء نسك احلج، فهذا هو األفضل.الوجه الرشيع، ىلع أنَّ اتلجارة يف احلج جائزٌة، لكنَّ 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومسائل احلج والعمرةاتلصنيف: 
 تفسري آية ابلقرةموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -عنهماريض اهلل -عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 عاكظ : ماكن به سوق من أسواق العرب يف اجلاهلية يقع شمال رشق الطائف. •
 جمنة : سوق من أسواق العرب يف اجلاهلية يقع يف مكة. •
 عرفة.ذو املجاز : سوق من أسواق العرب يف اجلاهلية قريبة من  •
 فتَأثموا : خافوا الوقوع يف احلرج واإلثم. •

 فوائد احلديث:
ُدُه. .1 ، وأنها ال ُتْفسي مي احلجِّ  َجَواُز اتلَِّجارة يف َموْسي
 أسواق اجلاهلية ال تمنع من فعل املباح أو فعل الطاعة فيها. .2
َحابة  .3 ْرُص الصَّ  ىلع جمانبة اإلثم. -ريض اهلل عنهم-حي

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -مصطىف اخلين وغريه، مؤسسة الرسالة نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. -
؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -

 ه.1422
 ه.1426العثيمني، مدار الوطن، الرياض،رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح  -
 ه.1430كنوز رياض الصاحلني، حلمد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل  -
 ه.1423الرياض، الطبعة األوىل، -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك، حتقيق د. عبد العزيز آل محد، دار العاصمة -

 (2755) الرقم املوحد:

ثموا أن يتجروا يف املواسم، فْنلت: ليس عليكم 
َ
اكنت عاكظ، وجمنة، وذو املجاز أسوَاقًا يف اجلاهلية، فتأ

 جناح أن تبتغوا فضاًل من ربكم
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غار". احلديث: هادة والَعْهد وحنن صي ُبونَنا ىلع الشَّ  قال إبراهيم: "اكنوا يرَْضي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

السلف يمنعون أوالدهم من اعتياد الزتام العهد حىت ال يتعرضون نلكثه فيأثموا بذلك، وكذا األمر دل األثر ىلع أن بعض 
 بالنسبة للشهادة ئلال يسهل عليهم أمرها.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحاكم املولود < تربية األوالداتلصنيف: 

 -رمحه اهلل-انلخيع الكويف إبراهيم بن يزيد  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اكنوا : أي: اتلابعون. •
 ا.يرضبوننا ىلع الشهادة والعهد : ئلال يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهود؛ ملا يلزم احلالف من الوفاء، وكذا الشهادة ئلال يسهل عليهم أمره •
 احلديث:فوائد 

 ذّم الترسع يف الشهادة وايلمني. .1
 عناية السلف برتبية الصغار وتأديبهم. .2

 املصادر واملراجع:
 م.2003 - ـه1424اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، للقراعوي، انلارش: مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة اخلامسة،  - 
 م.2001 - ـه1422اتلوحيد، للفوزان، دار النرش: دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، امللخص يف رشح كتاب   -
 كتاب اتلوحيد، ملحمد بن عبد الوهاب، انلارش: جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية.  -
 ه.1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط -
 صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. -

 (6007) الرقم املوحد:

هادة والَعْهد وَنن صغار ُبوننا ىلع الشَّ  اكنوا يرَْضِ
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مراء األْجنادي يف ريجاٍل اغبُوا عن -ريض اهلل عنه وعن ابنه-عن ابن عمر، أن عمر بن اخلطاب  احلديث:
ُ
، كتب إىل أ

 خذوهم بأْن يُنفقوا أو يُطلقوا، فإْن َطلقوا بَعثوا بنفقة ما َحبَُسوا.نسائهم فأمَرهم أن يأ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يف هذا األثر ادلاللة ىلع أنه ال جيوز للزوج أن يغيب عن زوجته ويرتكها ويهمل نفقتها، فإن اغب ولم يرتك لزوجته نفقة وليس 
بإرسال انلفقة لزوجته أو يطلقها، وإذا طلقها بعث بنفقة ما مىض، ألن نفقة الزوجة حق ثابت هل مال ظاهر فإنه يُلزم حينها 

 ىلع الزوج ال تسقط بمِض الوقت، إال إن رضيت الزوجة بإسقاط نفقة ما مىض فلها ذلك.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلفقاتاتلصنيف: 
 ألرسة < أحاكم النساءالفقه وأصوهل < فقه ا

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاد
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 رواه الشافيع وابليهيق. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
مراء األْجنادي : قُواد اجليوش، وهم اذلين  •

ُ
 .-تعاىل-يُبعثون للقتال يف سبيل اهلل أ
 اغبُوا عن نسائهم : تركوا نساءهم بال نفقة. •
 فأمَرهم أن يأخذوهم : أن حيرضوا هؤالء األزواج، وخُيريوهم بني اإلنفاق وبني الطالق. •
 بعثوا بنفقة ما َحبَُسوا : أرسلوا بانلفقة اليت حبسوها يبعثون بها إىل زوجاتهم. •

 فوائد احلديث:
 ة اإلمام أمراءه باألمر اذلي يقتِض املراسلة.مراسل .1
 للرعية حيث اكن يتفقد أحوال الرعية حىت إنه يتفقد حال النساء. -ريض اهلل عنه-محاية عمر بن اخلطاب  .2
لها، فإن فعل ذلك فإنه يُطالب بانلفقة. .3  ال جيوز للرجل أن يغيب عن زوجته ويرتكها وُيهمي
 بانلفقة، فلها أن تفسخ نكاحها منه، لكنه راجع إىل رغبتها أو رضاها.أنَّ املرأة إذا أعرس زوجها  .4
 أن نفقة الزوجة ال تسقط بمِض الزمان. .5
 أنه جيب ىلع الزوج اذلي أهمل نفقة زوجته أحد أمرين: اإلنفاق أو الطالق. .6

 املصادر واملراجع:
 املسند للشافيع ، انلارش: دار الكتب العلمية، بريوت   - 
  ـه 1424ى للبيهيق ، ت: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة: اثلاثلة، السنن الكَب -
 ه 1405إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل لألبلاين ، املكتب اإلساليم الطبعة: اثلانية  -
 م 2014 - ـه 1435كة العربية السعودية الطبعة: األوىل، اململ -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة.الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي   ـه 1423توضي
 سبل السالم للصنعاين، نرش: دار احلديث. -
 م 2006 _ ه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  -
 ه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط -
 .1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -

 (58187) الرقم املوحد:

إىل أمراء األجناد يف رجال َغبوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو  -ريض اهلل عنه-كتب عمر 
 يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا
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ني»قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن اعمر  احلديث: اَرةُ انلَّْذري كفارةُ ايلَمي  «.َكفَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ايلمني: إطعام عرشة مساكني أو توفري كسوة هلم من ثياب أو حترير مملوك من الرق، يف احلديث أن كفارة انلذور يه كفارة 
 فإن لم يستطع فصيام ثالثة أيام.

 هذ إن لم يوف به العبد، وانلذور املقصودة يف احلديث أنواع:
 فعلت كذا، فهذا جيب عليه يف حنثه أحدها: أنَّ ينذر نذًرا مطلًقا، كأْن يقول: هلل يلعَّ نذٌر، ولم يسم شيئًا، أو هلل يلعَّ نذر إنْ 

ارة يمني.  كفَّ
ريض -اثلاين: أْن ينذر فعل معصية من املعايص، أو ترك واجب من الواجبات عليه، فهذا جيب عليه احلنث؛ حلديث اعئشة 

 مرفواًع: "ال نذر يف معصية وكفارته كفارة يمني". رواه اخلمسة وصححه األبلاين. -اهلل عنها
ة كبرية؛ من عبادة بدنية مستمرة، أو نفقات من ماهل باهظة، فعليه كفارة  اثلالث: أن ينذر نذًرا ال يطيقه ويشق عليه مشقَّ

 يف رجٍل جعل ماهل للمساكني صدقة، فقالت: "كفارة يمني". -ريض اهلل عنها-يمني؛ فقد أخرج ابليهيق عن اعئشة 
ابع: نذر اتلَبر؛ اكلصالة، والصوم، واحلج،  ، فيلزم الوفاء، سواٌء نذره نذًرا مطلقا، أو -تعاىل-والعمرة، بقصد اتلقرب إىل اهلل الرَّ

علَّقه ىلع حصول نعمة، أو اندفاع نقمة؛ كقوهل: إْن َشىَف اهلل مريِض، أو َسليَم َمايلي الغائب، وحنوه، فعليه كذا، أو حلف بقصد 
َد رشطه.اتلقرب، كقوهل: إْن سلم مايل ألتصدقنَّ بكذا، فيلزمه الو  فاء به إذا وُجي

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذوراتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلَُهيني  راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 .-تعاىل-خمتاٍر نفَسُه شيئًا هلل انلذر : رشاًع: إلزام ملكف  •
ر اذلنب، أي: تسرته، واصطالًحا: ما يكفر به؛ من عتٍق أو صوٍم أو صدقةٍ  • ارة : من الكفر، وهو اتلغطية، سميت بذلك؛ ألنَّها تكفِّ  .َكفَّ

 فوائد احلديث:
 يف احلديث ديلل ىلع أن من نذر ولم يف فكفارته كفارة يمني. .1
 حيرتم املسلم انلذر فال يعود فيه، وال يكون ىلع لسانه.احلكمة من الكفارة أن  .2
 وجوب الوفاء بنذر الطاعة. .3

 املصادر واملراجع:
 صحيح مسلم بن احلجاج، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 

م إرساء بنت عرفة، املكتبة فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني
ُ
، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، القاهرة،الطبعة األوىل ، 
 .1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 

 .1428ن اجلوزي، الطبعة األوىل، منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل الفوزان، دار اب
 - الرياض –انلارش: دار الفلق  -حتقيق وُتريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين 

 .ه 1424 السابعة،: الطبعة
 سبل السالم،  حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث.

 (64675) الرقم املوحد:

 كفارة انلذر كفارة ايلمني
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يَق  احلديث: قي ْعَطيَْت الرَّ
َ
قُوَتُهْم؟ عن َخيَْثَمَة، قال: كنا جلوًسا مع عبد اهلل بن عمرو، إذ جاءه َقْهَرَماٌن هل َفَدَخَل، فقال: أ

ْم، قال: قال رسول اهلل  هي ْعطي
َ
ْن َيْمليُك »: -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: ال، قال: فَاْنَطليْق فَأ ْن حَيْبيَس َعمَّ

َ
َكىَف بيالَْمْرءي إيْثًما أ

 «.قُوتَهُ 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

مسؤويلة اإلنسان عمن تلزمه نفقتهم، وذلك عندما علم أنَّ عظم  -ريض اهلل عنهما-يف هذا احلديث يبني عبد اهلل بن عمرو 
اذلي فيه أّن تضييع اإلنسان وإهماهل ملن حتت  -صَّل اهلل عليه وسلم-اخلازن لم يعطي املمايلك نفقاتهم،  فذكر حديث انليب 
 يده ببخله وإمساكه انلفقة عنه من أكَب أسباب اإلثم.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلفقاتاتلصنيف: 

و بن العاص  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمري
 رواه مسلم. اتلخريج:

 صحيح مسلم، وهو يف بلوغ املرام خمترصاً. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

َوائج اإلنسان. • ُن الَقائيُم حبي  قهرمان : القهرمان اخلَازي
 عبد اهلل.فقال : أي  •
 الرقيق : املمايلك. •
 قوتهم : القوت هو ما يُؤلك ليسد به  الرمق ويقوم به ابلدن. •
 فانطلق : ايذَْهب. •
 كىف باملرء إثما : يَكفيك ذلك إثماً. •
 حيبس : يمنع. •

 فوائد احلديث:
 وأرقَّاء، وحيوان.وجوب انلفقة ىلع من اسرتاعه اهلل شيئًا ذا روح وكبد رطبة، من زوجة، وأوالد، وأقارب،  .1
 قد ابتاله واختَبه جبعلهم حتت يده، وأجرى رزقهم ىلع يديه. -تعاىل-حتريم منع أقوات هذه الرعية عنهم يف غذائهم وطعامهم؛ فإنَّ اهلل  .2
 أنه جيب ىلع اإلنسان أن يكون نبيهاً فيما مُحل من الواجبات. .3
 اكن مدافعاً عنهم ومطابلاً هلم، وهلذا توعد من أضاع حقوقهم. -صَّل اهلل عليه وسلم-عناية الرشع بذوي احلقوق، وأن انليب  .4

 املصادر واملراجع:
 م2006 - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  - 
ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة  - يُح األحاَكمي مي َسة، توضي  م 2003 - ـه 1423املكّرمة. الطبعة: اخلامي
 م 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
 صحيح مسلم، ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت -
 2001 - 1422رقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للتَبيزي، انلارش: دار الكتب العلمية، سنة النرش: م -
 ه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي. ط -
ري. انلارش: دار انلوادر، وهو من إصدارات  - إدارة اثلقافة اإلسالمية بوزارة األوقاف الكويتية، الطبعة: األوىل، املفاتيح يف رشح املصابيح، للُمْظهي

 م 2012 - ـه 1433
 1392بريوت، الطبعة: اثلانية،  -املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي. انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -
، بريوت –فارايب، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري ال -

 م. 1987 - ه 1407 الرابعة: الطبعة
 (58183) الرقم املوحد:

 كىف باملرء إثًما أن حيبس عمن يملك قوته



 

340 
 

ٍر حرام، ومن رشيب »: -صَّل اهلل عليه وسلم-عن ابن عمر، قال: قال رسول اهلل  احلديث: ٍر مَخٌْر، ولك ُمْسكي لك ُمْسكي
ْبَها يف اآلخرة نَُها لَْم َيتُْب، لَْم يرَْشَ  «.اخلمر يف ادلنيا فمات وهو يُْدمي

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

جعل لك يشء مسكر من أي نوع اكن  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنهما-يف هذا احلديث خيَب ابن عمر 
أنَّ من أرصَّ  -عليه الصالة والسالم-مخًرا يرتتب ىلع من تناوهل ما يرتتب ىلع من رشب اخلمر من احلرمة والعقوبة، ثمَّ بني 

لم يتب منها فإن جزاءه أن حُيرم رشبها يف اآلخرة عقوبة هل، أو ألن اخلمر من رشاب اجلنة فإذا لم ىلع رشب اخلمر يف ادلنيا ف
يرشبها يف اآلخرة لم يدخل اجلنة، وقيل يدخل اجلنة وحيرم عليه رشبها فإنها من فاخر أرشبة اجلنة، فيحرمها هذا العايص 

ها لك ما تشتيه األنفس، ويمكن أن يقيد احلرمان بمقدار مدة عيش برشبها يف ادلنيا، وقيل: إنه ينىس شهوتها؛ ألن اجلنة في
العايص يف ادلنيا أو املراد أنه لم يرشبها يف اآلخرة مع الفائزين السابقني يف دخول اجلنة، أو لم يرشبها رشبا اكمال يف الكمية 

 والكيفية بالنسبة إىل اتلائبني.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < األطعمة واألرشبة < األرشبة املحرمةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 رواه مسلم وأخرج ابلخاري اجلملة األخرية منه. اتلخريج:
 صحيح مسلم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
كر: اختالط العقل. •  مسكر : السُّ
 خامر العقل وغطاه.مخر : اسم للك ما  •
ٌّ عليها. •  وهو يدمنها : وهو ُمرصي
 لم يرشبها يف اآلخرة : جزاؤه أن حيرم رشبها يف اآلخرة عقوبة هل. •

 فوائد احلديث:
لك، أنَّ ما أسكر كثريه فقليله حرام، من أي نوع من أنوع املسكرات؛ سواء اكن من العنب، أو اتلمر أو العسل أو احلنطة أو الشعري أو غري ذ .1

 هو لكه مخر حرام، حيرم كثريه وقليله، ولو لم يسكر القليل منه.ف
م اخلمر ملا تشتمل عليه من األرضار واملفاسد العظيمة. -تعاىل-أن اهلل  .2  حرَّ
 أنَّ ما ال يسكر فهو حالل. .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1428، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط - 
 م.2006 -ه 1427الطبعة األوىل،  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة اخلامي يُح األحاَكمي مي  م.2003 - ـه1423توضي
 م.2014 - ـه1435اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -حاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من أدلة األ -
 صحيح مسلم، ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. -
 .م1932 - ـه1351 األوىل، الطبعة حلب، –معالم السنن، وهو رشح سنن أيب داود، للخطايب، انلارش: املطبعة العلمية  -
 الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، للسااعيت، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة اثلانية. -
 ه.1356مرص، الطبعة األوىل،  -فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي، انلارش: املكتبة اتلجارية الكَبى   -
 م.2002 - ـه1422بلنان، الطبعة األوىل،  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت  -

 (58259) الرقم املوحد:

 يتب، لم يرشبها يف اآلخرةلك مسكر مخر، ولك مسكر حرام، ومن رشب اخلمر يف ادلنيا فمات وهو يدمنها لم 
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لُكُّ َميٍِّت خُيْتَُم ىلع »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهم-عن َفَضالَُة بُن ُعبَيٍْد وسلمان الفاريس وعقبة بن اعمر اجلهين  احلديث:
ُن فتنة القَبَعَمليهي إال املَُرابيَط يف سبيل اهلل، فإنه َينيْمي هَلُ َعَملَُه  يوم   «.القيامة، وُيَؤمَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ُع َعَملُُه باملوتي فال يُْكتَُب هَلُ أجٌر جديٌد، إال املرابيَط يف سبيل اهلل اذلي حَيريُس ُحُدودَ املسل ُمُه لُكُّ َميٍِّت َينَْقطي مني،فإنَّ اهلل يُْكري
َمُن فيتنََة الَقَْبي فال يسأهل امللاكن.ببقاءي أْجري 

ْ
،وَيأ  َعَمليهي

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاداتلصنيف: 

 املفاضلة بني األعمال. -فتنة القَب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-سلمان الفاريس  راوي احلديث:
 -ريض اهلل عنه-ُعقبة بن اعمر اجلَُهيني 

 -ريض اهلل عنه-فضالة بن عبيد 
 .-ريض اهلل عنه-رواه أبو داود والرتمذي وأمحد من حديث فضالة  اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 خيتم ىلع عمله : ينقطع عمله باملوت فال يكتب هل ثواب جديد. •
 املالزم حلدود املسلمني حلمايتها.املرابط :  •
 َينيْمي هل عمله : بفتح ايلاء وسكون انلون وكرس امليم بعدها ياء، أي يبىق هل أجر عمله وال ينقطع باملوت. •
 يؤمن فتنة القَب : أي فال يسأهل امللاكن عن ربه ودينه ونبيه إكراًما هل. •

 فوائد احلديث:
َباطي واحليَراَسةي يف َسبي .1  .-تعاىل-ل اهلل فَْضُل الرِّ
ُف إىل يوم القيامة. .2  َمْن َماَت ُمَرابيَطاً يف سبيل اهلل فإنَّ َعَملَُه ال َيتََوقَّ
، ألنَّ َمنَْفَعتَُه تعود ىلع مجيع املسلمني. .3 يَامي يَامي والقي َن الصِّ فَْضُل مي

َ
هاُد يف سبيل اهلل أ َباُط واجلي  الرِّ

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم  - 
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، -سسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلين وغريه، مؤ -

ْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا  جي  بريوت. -سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السِّ
وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة سنن الرتمذي، حممد بن عيىس، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق 

 م.1975 - ـه1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص الطبعة:اثلانية، 
اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط 

 م. 2001 - ـه 1421األوىل، 
 بريوت. -أيب داود، سليمان بن األشعث، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد املكتبة العرصية، صيدا سنن 

دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة  -مسند ادلاريم املعروف بـ )سنن ادلاريم( عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين 
 م. 2000 - ـه 1412األوىل، العربية السعودية الطبعة: 

 م. 2002 - ـه 1423حممد نارص ادلين األبلاين مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع، الكويت الطبعة: األوىل،  -األم-صحيح أيب داود 
 (2756) الرقم املوحد:

 َيْنيم هل عمله إىل يوم القيامة، ويؤمن فتنة القَبلك ميت خيتم ىلع عمله إال املرابط يف سبيل اهلل، فإنه 
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اًل، ال نَُسبَِّح حىت حَنُلَّ الرِّحال. -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث:  قال: كنا إذا نََزنْلا َمزْني
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

مها ىلع وضع  رْصنا ىلع الصالة فإنَّا ال ُنَقدِّ ؛ إلراحتها.معىن احلديث: أنَّا مع حي َوابِّ  األمتعة عن ظهور ادلَّ
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوعاتلصنيف: 
نَس بن مالك  راوي احلديث:

َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 رواه أبو داود. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
اًل : أي: يف ماكن من األماكن اليت يزنلونها يف السفر. •  نََزنْلا َمزْني
 ال نَُسبَِّح : ال نصيل صالة انلافلة. •
 حَنُلَّ الرِّحال : أي: نضعها عن ظهور ادلواب، والرحال: هو ما ُيَعدُّ للرحيل من واعء ومركب للبعري وغري ذلك. •

 فوائد احلديث:
 استحباب صالة انلافلة يف السفر. .1
 يف الرفق باحليوان. -صَّل اهلل عليه وسلم-ىلع تنفيذ وصية رسول اهلل  -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .2
: )لو كنت مسبحا -ريض اهلل عنه-يستحب ترك السنن الرواتب يف السفر إذا قرص الصالة، دون انلوافل األخرى، ُتفيفا عليه؛ لقول ابن عمر  .3

 ألتممت صاليت( رواه مسلم.
 املصادر واملراجع:

 بريوت. -سنن أيب داود، ت: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا  
 نزهة املتقني، ت: مصطىف ابُلغا وجمموعة، مؤسسة الرسالة.

 .بريوت –رياض الصاحلني، للنووي، ت: الفحل، دار ابن كثري، دمشق 
 اجلوزي.بهجة انلاظرين، لسليم اهلاليل، دار ابن 

 ديلل الفاحلني، ملحمد بن عالن الصدييق، نرش دار الكتاب العريب.
 (5999) الرقم املوحد:

 َمْْنِاًل، ال نَُسبيَح حىت ََنُلَّ الريحالكنا إذا نََزنْلا 
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كنا أكرث األنصار حقاًل، وكنا نكري األرض، ىلع أن نلا هذه، »قال:  -ريض اهلل عنه-عن رافع بن خديج  احلديث:
 «.وهلم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم ُترج هذه فنهانا عن ذلك، فأما بالورق: فلم ينهنا

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

يف هذا احلديث بيان وتفصيل للمزارعة الصحيحة والفاسدة، فقد ذكر رافع بن خديج أن أهله اكنوا أكرث أهل املدينة مزارع 
 وبساتني.

فاكنوا يزارعون بطريقة جاهليًة، فيعطون األرض لزترع، ىلع أن هلم من الزرع ما خيرج يف جانب من األرض، وللمزارع 
 فربما جاء هذا وتلف ذاك.اجلانب اآلخر، 

عن هذه املعاملة، ملا فيها من الغرر واجلهالة، فالبد من العلم بالعوض، كما البد من  -صَّل اهلل عليه وسلم-فنهاهم انليب 
 التساوي يف املغنم واملغرم.

َها، بأن يكون فإن اكن املقابل جزًءا من اخلارج من األرض فيه مزارعة أو مساقاة، مبناها العدل والتساوي يف غنْ  َها وُغْرمي مي
 للك واحد نسبة معلومة من الربع أو انلصف وحنو ذلك.

 وإن اكنت بعوض، فيه إجارة البد فيها من العلم بالعوض.
وىه جائزة سواء أكانت باذلهب والفضة، وهذه إجارة، أم اكنت بما خيرج من األرض، وهذه مزارعة؛ لعموم احلديث: ]أما 

 بأس به[.يشء معلوم مضمون، فال 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < املساقاة واملزارعةاتلصنيف: 
 مقصد العدل ورفع الرضر.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-رافع بن َخديج األنصاري األويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 األحاكم.عمدة  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 حقاًل : زراًع. •
 نكري : بضم انلون، من كرى، أي نؤجر. •
 هذه : القطعة من األرض. •
 وهلم : املراد للعمال، وإن لم يذكروا قبل ذلك يف احلديث دلاللة السياق. •
 عن ذلك. -صَّل اهلل عليه وسلم-فنهانا : نهانا انليب  •
 الورق : بكرس الراء: الفضة. •
 احلديث:فوائد 

 جواز املزارعة جبزء مشاع معلوم، اكنلصف والربع، وقد أمجع عليه العلماء. .1
 أنه البد أن تكون األجرة معلومة، فال تصح باملجهول. .2
 عموم احلديث يفيد أنه ال بأس أن تكون األجرة ذهباً أو فضة أو غريهما، حىت ولو اكن من جنس ما أخرجته األرض، أو مما أخرجته بعينه. .3
عن إدخال رشوط فاسدة فيها: "ذلك اكشرتاط جانب معني من الزرع وُتصيص ما ىلع األنهار وحنوها لصاحب األرض أو الزرع، فيه  انلَه .4

ن مزارعة أو إجارة فاسدة، ملا فيها من الغرر واجلهالة والظلم ألحد اجلانبني، جيب أْن تكون مبنية ىلع العدالة واملواساة، فإما أن تكو
 ض، وإما أن تكون مزارعة يتساويان فيها مغنما ومغرماً.بأجر معلوم لألر

إنما جاء بهذا يعلم أن مجيع أنواَع الغرر واجلهاالت واملغابلات، لكها حمرمة باطلة، فيه من القمار وامليرس، وفيهما ظلم أحد الطرفني، والرشع  .5
 ة واملودة.بالعدل والقسط واملساواة بني انلاس، إلبعاد العداوة وابلغضاء، وجلب املحب

كنا أكرث األنصار حقال، وكنا نكري األرض، ىلع أن نلا هذه، وهلم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم خترج هذه 
 فنهانا عن ذلك، فأما بالورق: فلم ينهنا



 

344 
 

 املصادر واملراجع:
 ه.1422صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  - 
 ه.1417الطبعة األوىل، الرياض،  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب  -
 ه.1392الطبعة اثلانية،  -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم، للشيخ إسماعيل األنصاري  -
 ه.1426تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العارشة،  -

 (6083) املوحد:الرقم 
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ْفَرة بعد »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن أم عطية، نُسيبة بنت احلارث األنصارية  احلديث: كنا ال نعد الُْكْدَرة َوالصُّ
 «.الطهر شيئًا

 صحيح. احلديث:درجة 
 املعىن اإلمجايل:
 : -ريض اهلل عنها-سنة نبوية تقريرية فيما خيرج من أرحام النساء من دماء فقالت  -ريض اهلل عنهما-نقلت أم عطية 

 "كنا ال نعد الكدرة" أي: ما هو بلون املاء الوسخ الكدر.
 و"الصفرة" هو: املاء اذلي تراه املرأة اكلصديد يعلوه اصفرار. 

 الطهر" أي بعد رؤية القصة ابليضاء واجلُُفوف. "بعد 
؛ ألن املراد -صَّل اهلل عليه وسلم-"شيئا" أي ال نعده حيضا، وقوهلا: " كنا:" أشهر األقوال فيها أنها تأخذ حكم الرفع إىل انليب 

يس بدم غليظ أسود مع علمه، فيكون تقريرا منه، وهو ديلل ىلع أنه ال حكم ملا ل -صَّل اهلل عليه وسلم-كنا يف زمانه 
 يعرف، فال يعد حيضا، بعد الطهر، وللطهر عالمتان:

ة، قيل: إنه يشء اكخليط األبيض، خيرج من الرحم بعد انقطاع ادلم.  األوىل: الَقصَّ
 اثلانية: اجلفوف، وهو أن خيرج ما حيىش به الرحم جافا.

 تعتَب حيضا.ومفهوم قوهلا: "بعد الطهر" أن الصفرة والكدرة يف أيام احليض 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضةاتلصنيف: 
 اإلقرار يف زمن الترشيع.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنها-أم عطية نُسيبة بنت احلارث األنصارية  راوي احلديث:
 داود بهذا اللفظ، ورواه ابلخاري  بدون زيادة )بعد الطهر( .رواه أبو  اتلخريج:

 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ، ىلع القول الصحيح.-صَّّل اهلل عليه وسلّم-كنا : هذه الصيغة هلا حكم الرفع إذا قاهلا الصحايب وأضافها إىل زمن انليب  •
 يرضب إىل السواد، واملراد أن ادلم يكون متكدراً بني الصفرة والسواد.الُْكْدَرُة : اللون األمحر اذلي  •
ْفَرَة : يه اللون األمحر اذلي يميل إىل ابلياض. •  الصُّ
 الطهر : انقطاع خروج دم احليض . •
 شيئاً : أي: ال نعتَب الصفرة والكدرة بعد الطهر حيضاً تقعد فيه املرأة عن الصالة والصيام وغريها من العبادات. •

 وائد احلديث:ف
 ال يعتَب ولو اكن فيه الكدرة والصفرة املكتسبة من ادلم . -بعد الطهر من احليض-املاء اذلي يزنل من فرج املرأة  .1
 أما إذا اكن نزول هذه الكدرة والصفرة زمن احليض والعادة فإنه يعتَب حيضاً؛ ألنه دم يف وقته، إال أنه ممزتج بماء . .2
، فإن هذا هل حكم املرفوع، وحيتج -صَّل اهلل عليه وسلم-ية ويه قول الصحايب: كنا نفعل كذا ىلع عهد انليب فيه االحتجاج بالقاعدة الرشع .3

 به .
 املصادر واملراجع:

 ه.1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط 
 ُسبل السالم، للصنعاين، دار احلديث.

 ه.1427، 1الفوزان، بعناية: عبدالسالم السليمان، طتسهيل اإلملام للشيخ صالح 
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

ْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد  جي  بريوت. -احلميد: املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السِّ
 (10014) الرقم املوحد:

 كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيًئا
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يف َسَفر يف يَللة ُمْظليَمٍة، فلم  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: كنَّا مع انليب  -ريض اهلل عنه-عن اعمر بن َربييعة  احلديث:
ا  ، فلمَّ َياهلي نَّا ىلع حي بْلَة، فصَّل لُكُّ رَُجٍل مي ْصبَْحنَا َذكرنا ذلك للنيب نَْدري أين القي

َ
، فزنل: ﴿فأينما -صَّل اهلل عليه وسلم-أ

 [.115تولوا فثم وجه اهلل﴾ ]ابلقرة: 
 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

بْلة، فصلَّوا باجتهادهم، فلما  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن انليب  مع أصحابه يف َسفر واكنت الليلة ُمظلمة، ولم يتيقنوا جهة القي
بْلَة، فأخَبوا انليب أ : )وهلل املرشق -تعاىل-بذلك؛ فأنزل اهلل  -صَّل اهلل عليه وسلم-صبحوا إذا ُهم قد صلُّوا إىل غري القي

 [. 115واملغرب فأينما تولوا َفثَمَّ وْجُه اهلل( ] ابلقرة : 
___________________________ 

 رشوط الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-اعمر بن ربيعة  راوي احلديث:

 رواه الرتمذي وابن ماجه. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
هته أو اجتاهه. • يَاهل : جي  حي

 فوائد احلديث:
الة، ال تصحُّ بدونه، سواٌء أكانت  .1 بْلة رشٌط من رشائط الصَّ دي احْلََرامي أن استقبال القي الة فرًضا أو نفاًل؛ لقوهل تعاىل: )فََولِّ وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسجي الصَّ

ُّوا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ( ]ابلقرة:  بلة.144وََحيُْث َما ُكنْتُْم فََول فر، فتَجوز انلَّافلة من غري استقبال للقي  [. إال يف الراكب السائر يف السَّ
َ هل خطؤه، فصالته صحيحة، سواٌء علم باخلَطأ يف الوقت، أو أن من صَّلَّ الفرض إىل غري ا .2 بْلَة ليَظلمة أو َغيم بعد اتلَّحري واالجتهاد، ثمَّ تبنيَّ لقي

 بعد خروجه.
فر بانلَّظر إىل العالمات الَكونية، أما يف احلرَض فال يرُشع االجتهاد؛ ألنه باإلماكن أن يستد .3 بْلة يف السَّ  القبلة ل ىلعاالجتهاد يف معرفة القي

 باملحاريب أو السؤال.
لف  .4 سبحانه -إثباتًا يليُق جبالل اهلل وعظمته، مالحظني يف ذلك انتفاَء إحاطةي يشء به  -تعاىل-أثبتوا جهة العلوِّ هلل  -رمحهم اهلل-علماء السَّ

 ؛ فهو جلَّ وعال الُمحيط بكلِّ يشء.-وتعاىل
بْلة.ال يعلم الَغيب؛ أل -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  .5  نه لو اكن يعلم الغيب لعلم أين جهة القي
يعة وتيسريها ىلع الُملكَّفيني. .6  سماحة الرشَّ

 املصادر واملراجع:
ية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلان 

 ه.   1395
 م.1985 - ـه 1405ثلانية ا: الطبعة بريوت –إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم 

 م. 2008 - ـه 1429معجم اللغة العربية املعارصة، تأيلف: د/ أمحد خمتار عبد احلميد عمر. بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل،  
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: َسة،  توضيح األحاكم مي  - ـه 1423مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة: اخلامي

 م.  2003
 م. 2006 - ـه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 

لعثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد ا
م إرساء بنت عرفة.

ُ
 وأ

 ه.1431 ـهـ  1427منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل ، 
 (10641) الرقم املوحد:

يف سفر يف يللة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصىل لك رجل منا ىلع  -صىل اهلل عليه وسلم-كنا مع انليب 
 ، فْنل: )فأينما تولوا فثم وجه اهلل(-صىل اهلل عليه وسلم-للنيب حياهل، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك 
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ُر قيام رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري  احلديث: يف الظهر  -صَّل اهلل عليه وسلم-كنا حَنْزي
ْخَرَينْيي 

ُ
ويَلَنْيي من الظهر َقْدَر قراءة الم تزنيل السجدة وََحَزْرنَا قيامه يف األ

ُ
قدر  والعرص فََحَزْرنَا قيامه يف الركعتني األ

ْخَرَينْيي من الظهر ويف األخريني انلصف من ذلك، وََحَزْرنَا قيامه يف الركعتني األ
ُ
ويلني من العرص ىلع قدر قيامه يف األ

 ولم يذكر أبو بكر يف روايته: الم تزنيل وقال: قدر ثالثني آية.« من العرص ىلع انلصف من ذلك
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

والعرص، فمقدار القيام يف الركعتني األويلني من صالة الظهر يبني احلديث الرشيف مقدار القيام يف لك من صالة الظهر 
بمقدار قراءة ثالثني آية أي بمقدار سورة السجدة، والركعتني األخريتني بمقدار نصفها أي مخس عرشة آية، وصالة العرص 

صف أي من سبع إىل أقل من الظهر فيف الركعتني األويلني منها بمقدار مخس عرشة آية، والركعتني األخريتني بمقدار انل
 ثمان آيات.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صفة الصالةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدريي  راوي احلديث:
 رواه مسلم اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ُر : خنرص ونقدر  •  ونقيس.حَنْزي
يُل{ ]السجدة:  •  [ : بمقدار سورة السجدة، وقدرها ثالثون آية، يف لك ركعة من األويلني يف الظهر.2ـ  1قدر }الم * تزَْني
 قدر انلصف من ذلك : أي: مخس عرشة آية يف لك ركعة من األخريني يف الظهر. •

 فوائد احلديث:
يُل{ السجدة، ويف األخريني قدر انلصف من ذلك، 1األويلني من الظهر بقدر سورة }الم )يف  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن قدر قيام انليب  .1 ( تزَْني

 ويف األويلني من العرص ىلع قدر األخريني من الظهر، واألخريني ىلع انلصف من ذلك.
 استحباب تطويل صالة الظهر وقراءتها، ىلع صالة العرص وقراءتها. .2
 صالٍة ىلع اثلانية، ويستحب أن يمد يف األويلني، وحيذف يف األخريني.يستحب إطالة الركعة األوىل من لك  .3
انلصف هذا احلديث يُؤيد ما جاء من أنَّه قد ال يقترص املصيل ىلع الفاحتة، يف األخريني من الظهر والعرص؛ حيث اكنت األخريان يف الظهر ىلع  .4

يُل{ السجدة، و قد دلت الروايات الصحيحة ىلع االقتصار ىلع قراءة الفاحتة يف األخريني من من األويلني منهما، مع أنه يقرأ بـ }الم، تزَْني
صنع هذا تارة، وذاك أخرى، فاللك جائز، وهذا لكه يدل ىلع أنَّه يقرأ فيهما غري  -صَّل اهلل عليه وسلم-الظهر والعرص، فيجمع بينهما بأنَّه 

 ألويلني من العرص معلوٌم ومتفٌق عليه.الفاحتة، وقراءة يشء بعد الفاحتة يف األويلني من الظهر، وا
 املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 
خلامسة، توضيح األحاكم من بلوغ املرام، للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، عبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، ط ا

 ه.1423
 ه، دار ابن اجلوزي.1427، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

 (10917) الرقم املوحد:

يف الظهر والعرص فحزرنا قيامه يف الركعتني األويلني من  -صىل اهلل عليه وسلم-كنا َنزر قيام رسول اهلل 
 الظهر قدر قراءة الم تْنيل السجدة وحزرنا قيامه يف األخريني قدر انلصف من ذلك
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ْكَوعي  احلديث:
َ
صَّل اهلل -كنا نَُصيلِّ مع رسول اهلل »واكن من أصحاب الشجرة قال:  -ريض اهلل عنه-عن َسلََمَة بْني األ

ّل به -عليه وسلم لٌّ نستظي  «. اجْلُُمَعَة، ثم َننرَْصيُف، وليس للحيطان ظي
ُع مع رسول اهلل »ويف لفظ:  ءَ  -صَّل اهلل عليه وسلم-كنا جُنَمِّ  «.إذا زالت الشمس، ثم نرجع َفنَتَتَبَُّع اليَْفْ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اجلمعة، فاكنوا يصلون مبكرين،  -صَّل اهلل عليه وسلم-أنهم اكنوا يشهدون مع انليب  -ريض اهلل عنه-يذكر سلمة بن األكوع 
 إنهم يفرغون من اخلطبتني والصالة، ثم ينرصفون إىل منازهلم، وليس للحيطان ظل يكيف ألن يستظلوا به.حبيث 

 إذا زالت الشمس، ثم يرجعون. -صَّل اهلل عليه وسلم-والرواية اثلانية: أنهم اكنوا يصلون اجلمعة مع انليب 
واألوىل واألفضل الصالة بعد الزوال؛ ألنه الغالب اتفق العلماء ىلع أن آخر وقت صالة اجلمعة هو آخر وقت صالة الظهر، 

؛ وألنه الوقت املجمع عليه بني العلماء إال أن يكون َثمَّ حاجة؛ من حر شديد، وليس -صَّل اهلل عليه وسلم-من فعل انليب 
 عندهم ما يستظلون به، أو يريدون اخلروج جلهاد قبل الزوال، فال بأس من صالتها قبل الزوال قريًبا منه.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اجلمعةاتلصنيف: 

 مواقيت الصلوات. -الَمَغازيي موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

ْكَوعي  راوي احلديث:
َ
 -ريض اهلل عنه-َسلََمَة بْني األ

 متفق عليه. اتلخريج:
 األحاكم.عمدة  مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 أصحاب الشجرة : الشجرة اليت اكن عندها بيعة الرضوان، ويه سمرة أو سدرة. •
 َننرَْصيُف : نرجع إىل بيوتنا بعد الصالة. •
 للحيطان : اجلدران. •
ّل به : ظل نتيق به الشمس، وإنما ظلها قصري ال ييق من الشمس. • لٌّ نستظي  ظي
ُع : نصيل اجلمعة، ويه  •  ركعتان تكون لك يوم مجعة، قبلها خطبة.جُنَمِّ
 زالت الشمس : مالت عن وسط السماء حنو املغرب. •
َء : نطلبه نلميش فيه، سيم به؛ لرجوعه بعد ضوء الشمس. •  َفنَتَتَبَُّع اليَْفْ
َء : الظل بعد زوال الشمس، وهو خاص بهذا الوقت، وليس لك ظل فيئًا. •  اليَْفْ

 فوائد احلديث:
ا بالظهر.مرشوعية اتلبكري يف .1   اجلمعة مطلقاً، سواء أكانوا يف شتاء، أم صيف ويكون حديث اإلبراد خاصًّ
 ظاهر احلديث جواز صالة اجلمعة قبيل الزوال، حيث اكنوا يصلون، ثم ينرصفون، وليس هناك ظل يستظلون به. .2
 املذموم.اتقاء اإلنسان ما يؤمله وما يؤذيه من حر وبرد، وال يعد ذلك من الرتف  .3

معَة، ثم َنْنرَصُِف، وليس للحيطان ِظلٌّ نستِظّل به -صىل اهلل عليه وسلم-كنا نَصيلي مع رسول اهلل 
ْ

 اجل
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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، 

 م.2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 م.2005ه، 1426لصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة ا

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -صَّل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
 م.1988ه، 1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 ه.1423حياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إ
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، زين ادلين عبد الرمحن بن رجب ابلغدادي، حتقيق: حممود بن شعبان بن عبد املقصود وجمدي بن عبد اخلالق 

 م.1996ه، 1417احلرمني، القاهرة الطبعة: األوىل الشافيع وغريهم، انلارش: مكتبة الغرباء األثرية، املدينة انلبوية، احلقوق: مكتب حتقيق دار 
 (5398) الرقم املوحد:
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صَّل اهلل عليه -قال: كنا نصيل املغرب مع انليب  -ريض اهلل عنه-األويس عن رافع بن َخديج األنصاري  احلديث:
.-وسلم ُ َمَواقيَع َنبْليهي  ، فينرصف أحدنا وإنه يَلُبرْصي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

فتبني أنه من السنة، وادليلل اكن كثريا ما يصيل املغرب يف أول وقتها،  -صَّل اهلل عليه وسلم-يبني احلديث الرشيف أن انليب 
 ىلع ذلك أنهم ينهون الصالة، وال يزال هناك بقية ضوء يرون به موقع سهامهم اليت يرمونها.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالةاتلصنيف: 

 -عنهماريض اهلل -رافع بن َخديج األنصاري األويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يَلُبرْص : من اإلبصار، والالم فيه اتلـأكيد. •
 مواقع : مجع موقع، وهو موضع الوقوع. •
 نبله : يه السهام العربية، ويه مؤنثة، ال مفرد هلا من لفظها. •

 فوائد احلديث:
 تعجيل صالة املغرب يف أول وقتها، وىلع تقصري القراءة فيها، حبيث ينرصف منها والضوء باٍق.احلديث ديلل ىلع استحباب  .1
 يمتد وقت املغرب إىل مغيب الشفق األمحر. .2
 املراد بالغروب: هو غروب قرص الشمس مجيعه، حبيث ال يرى منه يشء، ونقل اإلمجاع ىلع ذلك. .3

 املصادر واملراجع:
ن بلوغ املرا  َسة، توضيح األحاكم مي  م.2003 - ـه1423م، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة اخلامي

 ه.1432 - ـه1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل 
زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد 

 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة األوىل، 
 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 

الطبعة األوىل،  -املكتبة اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -ح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني فتح ذي اجلالل واإلكرام برش
 ه.1427

 (10599) الرقم املوحد:

 ، فينرصف أحدنا وإنه يلبرص مواقع نبله-صىل اهلل عليه وسلم-كنا نصيل املغرب مع انليب 
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-قال: كنَّا نصيلِّ وادلواب تمرُّ بني أيدينا فذكرنا ذلك لرسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن طلحة بن عبيد اهلل  احلديث:
ثُْل »فقال:  -صَّل اهلل عليه وسلم ه ما مر بني يديهمي َرةي الرَّْحلي تكون بني يدي أحدكم، ثم ال يرُضُّ  «.ُمؤْخي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صَّل اهلل -أنهم اكنوا يصلون فتمر ادلواب من أمامهم، فذكروا ذلك لرسول اهلل  -ريض اهلل عنه-خيَب طلحة بن عبيد اهلل 
بني املصيل واملار أمامه كمؤخرة الرحل فلن يرضه مروره، ومن فوائد السرتة صيانة فأخَبهم أنه مىت ما اكن  -عليه وسلم

 الصالة وحفظها، واالبتعاد عما ينقصها، ودرء اإلثم عن املار، وعدم التسبب فيما يشق عليه وحيرجه.
___________________________ 

 الصالةالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن اتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-طلحة بن عبيد اهلل  راوي احلديث:

 رواه مسلم. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 مؤخرة الرَّْحل : يه العود اذلي يكون يف آخر الرحل، يستند إيله الراكب، ويه حنو ثليث اذلراع. •
 للركوب، ويسىم: الُكْور.الرحل : هو ما يوضع ىلع ظهر ابلعري  •

 فوائد احلديث:
ار، وعدم مرشوعية السرتة للمصيل؛ ملا تقدم من فوائدها اليت تعود ىلع صيانة الصالة وحفظها، وىلع االبتعاد عما ينقصها، وىلع درء اإلثم عن امل .1

 التسبب فيما يشق عليه وحيرجه.
 أن تكون بقدر مؤخرة الرحل، يف طوهلا وعرضها، إن أمكن. .2
  مرشوعية السرتة تكون يف احلرض والسفر، ويف الفضاء وابلناء.أنَّ  .3
 أنَّ املصيل إذا وضع السرتة ، فإنَّه ال يرض صالته يشء، وال ينقصها، وال يبطلها من مرَّ بني يديه من ورائها. .4

 املصادر واملراجع:
 العريب، بريوت.صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث  

 ه.1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة ، ط اخلامسة 
 ه، دار ابن اجلوزي.1427، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 

 (10868) الرقم املوحد:

فقال: مثل مؤخرة الرحل  -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل كنا نصيل وادلواب تمر بني أيدينا فذكرنا ذلك لرسول 
 تكون بني يدي أحدكم، ثم ال يرضه ما مر بني يديه
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نَب، َفنَأُكلُه وال نَْرَفُعهُ »عن ابن عمر ريض اهلل عنهما، قال:  احلديث: يب يف َمغازينا الَعَسل والعي  «ُكنَّا نُصي
 صحيح. درجة احلديث:

 اإلمجايل:املعىن 
يف هذا احلديث جواز األكل من الفاكهة والطعام اذلي يصيبه املجاهدون يف أرض احلرب، وأن ذلك ال حرج فيه، وال حيتاج 
إىل إذن اإلمام، ألن املجاهد حباجة إىل الطعام اذلي يغذي بدنه، ويف املنع منه مرضة باجليش وبدوابهم، ألنه يعرس عليهم 

 دار اإلسالم، فهذا اليشء اليسري الزهيد من املأكوالت مستثىن من الغلول يف الغلول.نقل الطعام والعلف من 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < أحاكم ومسائل اجلهاداتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 رواه ابلخاري. اتلخريج:
 بلوغ املرام. احلديث:مصدر منت 

 معاين املفردات:
 نصيب يف مغازينا : نلىق فيها. •
 العسل والعنب فنأكله : أي: الكًّ منهما وحنوهما من املأكوالت. •
 ألجل القسمة، اكتفاًء بما علم من اإلذن يف ذلك. -صَّل اهلل عليه وسلم-وال نرفعه : أي: إىل رسول اهلل  •

 فوائد احلديث:
 الغزاة طعام الغنيمة قبل القسمة ىلع قدر احلاجة ما داموا يف دار احلرب.جواز أكل  .1
م املنيه عنه. .2  أنَّ أخذ هذه األشياء ليس من الغلول املحرَّ
باية واتلأخري جيوز أكله يف احلال، وال يشء فيه، وال يُعّد هذا من الغلول. .3  أن ما اكن يف معىن العسل والعنب مما ال يَقبُل اجلي

 ملراجع:املصادر وا
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط - 
 ه.1422ة: األوىل، مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، املؤلف: يلع بن حممد، أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي، دار الفكر، بريوت الطبع -
 م. 2014 - ـه 1435اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
 م. 2006 -ه  1427، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل -
 ه.1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، ط -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي  م. 2003 - ـه 1423توضي
 سبل السالم للصنعاين، نرش: دار احلديث. -

 (64621) الرقم املوحد:

 كنا نصيب يف مغازينا العسل والعنب، فنأكله وال نرفعه
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 قال: "كنا نعزل والقرآن يزنل". -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  احلديث:
 شيئا ينَه عنه؛ نلهانا عنه القرآن.قال سفيان: لو اكن 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

-صَّل اهلل عليه وسلم-: أنهم اكنوا يعزلون من نسائهم وإمائهم ىلع عهد رسول اهلل -ريض اهلل عنهما-خيَب جابر بن عبد اهلل 
 ، ويقرهم ىلع ذلك، ولو لم يكن مباحا ما أقرهم عليه.

 لم يبلغه صنيعكم؟فكأنه قيل هل: لعله 
يعلمه، والقرآن يزنل، ولو اكن مما ينَه عنه، نَلَه عنه القَران، وملا أقرنا عليه  -تبارك وتعاىل-فقال: إذا اكن لم يبلغه فإن اهلل 

 املرشع.
 توفيق بني انلصوص:

مسلم عن ُجَذامة  حديث جابر يدل ىلع جواز العزل ولكن وردت أحاديث أخرى يفهم منها عدم جواز العزل، مثل ما رواه
يف أناس، فسألوه عن العزل فقال: "ذلك الوأد اخليف"، فكيف  -صَّل اهلل عليه وسلم-بنت وهب قالت: حرضت رسول اهلل 

 يمكن اتلوفيق بني هذه انلصوص؟
 اجلواب عن ذلك: 

أراد بالعزل اتلحرز عن ، وحديث جذامة حيمل ىلع ما إذا -ريض اهلل عنهما-األصل اإلباحة كما يف حديث جابر وأيب سعيد،  
 الودل، ويدل هل قوهل: "ذلك الوأد اخليف"، أو يكون العزل مكروًها ال حمرًما.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < العرشة بني الزوجنياتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 عليه.متفق  اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 نعزل : من العزل: وهو الزنع بعد اإليالج يلزنل املين خارج الفرج. •
 والقرآن يزنل : املراد بذلك، وحنن يف زمن الويح. •
 بيانه.نلهانا عنه القرآن : ألن اهلل ال يقر يف زمن انلبوة املؤمنني ىلع املنيه عنه دون أن يزنل  •

 فوائد احلديث:
سواء -مطلع ىلع عملهم، فأقرهم عليه، وكأن الراوي  -سبحانه-واَّلّل  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن الصحابة اكنوا يعزلون ىلع عهد رسول اهلل  .1

ليه عباده، وقد جاء أراد بهذا أن العزل موجود يف زمن الترشيع وملا لم يزنل به يشء استدل أنه جائز أقر الشارع ع -أكان جابراَ أم سفيان
 ، فلم ينهنا(.-صَّل اهلل عليه وسلم-يف صحيح مسلم، أنه بلغه ذلك حيث قال جابر: )فبلغ ذلك انليب 

 وأقرهم عليه، فإنه ال يقر ىلع باطل، ورشعه قوهل، وتقريره. -صَّل اهلل عليه وسلم-أن العزل مباح، حيث علمه  .2
رة إال بإذنها، ألن اجلماع من حقها وهلا املطابلة به، وليس اجلماع املعروف إال ما ال يلحقه ال خالف بني العلماء أنه ال يعزل عن الزوجة احل .3

 عزل.
مل، ومن ذلك تعايط احلبوب املانعة من احلمل، إذا اكن حلاجة، ومصلحة، أو إبر تمنع للحاجة، للمصلحة، إذا اكنت املرأة مريضة، أو يرضها احل .4

ها الرتبية، فرتيد أن تمنع احلمل إىل وقت آخر، كسنة أو سنتني، حىت تستطيع أن تريب أوالدها، أو أو معها صبية صغار كثريون، يشق علي
 حىت تَبأ من املرض، فال بأس بذلك: اكلعزل.

 كنا نعزل والقرآن يْنل، قال سفيان: لو اكن شيئا ينىه عنه؛ نلهانا عنه القرآن
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 املصادر واملراجع:
 ه.1422انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق  - 
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل،  -صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب  -
 ه.1392الطبعة اثلانية،  -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم، للشيخ إسماعيل األنصاري  -
 ه. 1426ح عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العارشة، تيسري العالم رش -
 م.1992 - ـه1412خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي، الطبعة اثلانية،  -
 ه.1428الطبعة األوىل،  -طبعة دار ابن اجلوزي  -بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل الفوزان منحة العالم يف رشح  -
َسة،  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل البسام -  م.2003 - ـه1423مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلامي
الطبعة  -ني، املكتبة اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويمفتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيم -

 ه.1427األوىل، 
توزيع  -اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، حققه واعتىن به وخرج أحاديثه: د. سعيد بن يلع بن وهف القحطاين -

 مؤسسة اجلرييس.
 (6084) الرقم املوحد:
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صااًع  -صَّل اهلل عليه وسلم-نعطيها يف زمن رسول اهلل قال: "كنا  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلُْدريِّ  احلديث:
ْمَراُء، قال: أرى ُمّداً  قيٍط، أو صااًع من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السَّ

َ
من طعام، أو صااًع من شعري، أو صااًع من أ

. قال أبو سعيد: أما أنا: فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه ىلع عهد رسول يْني صَّل اهلل عليه -اهلل  من هذه يعدل ُمدَّ
 ".-وسلم

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
صااًع من  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انلاس اكنوا يدفعون زاكة الفطر ىلع عهد رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-خيَب أبو سعيد 

القمح الشايم يعدل صااًع من غريها، املدينة يف خالفته، قال: أرى أن نصف صاع من  -ريض اهلل عنه-طعام، فلما قدم معاوية 
فتكون الزاكة من سائر األصنف صااًع، ومن القمح الشايم نصف صاع، وهذا اجتهاٌد منه فيما لم يرد به انلص، وهو هذا انلوع 
من القمح ويسىم السمراء، واذلي محله ىلع ذلك أنه أىلغ وأجود عند انلاس من اتلمر والشعري واألصناف األخرى، فأخذ 

فأنكر هذا الرأي، والزتم بالزاكة بصاع من أي طعام اكن، كما اكن خيرجه يف زمن  -ريض اهلل عنه-اس برأيه، أما أبو سعيد انل
، إيثاًرا لالتباع، ويلحصل بالصدقة اإلغناء املطلوب، ومقدار الصاع باتلقدير املعارص ثالث -صَّل اهلل عليه وسلم-انليب 

 كيلو جرامات مع جَب الكرس.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الزاكة < زاكة الفطراتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدريي  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 نعطيها : نعطي زاكة الفطر. •
 ىلع ذلك وتقريره هل. -صَّل اهلل عليه وسلم-: يف هذا إشعار باطالعه  -وسلمصَّل اهلل عليه -يف زمن انليب  •
 الصاع : الصاع انلبوي: أربعة أمداد، واملد: ملء كيفَّ الرُجل املتوسط. •
ْمَراُء : القمح الشايم. •  السَّ
يض وُيطبخ حىت يتبخر ماؤه، ثم جيفف، وأحسنه ما  • قيط : اللنب املجفف، يعمل من اللنب الَمخي

َ
 اكن من لنَب الغنم.األ
 الزبيب : عنب جاف. •
 أرى : من الرأي، وهو: االعتقاد. •
ا : املد: ربع صاع، وهو: ملء كيفَّ الرُجل املتوسط. •  ُمدَّ
 يعدل : يساوي ويعادل. •
قيط والزبيب واتلمر. •

َ
يْن : من الشعري واأل  ُمدَّ

 ىلع عهد : ىلع زمن. •
 فال أزال : أي: أستمر. •

 فوائد احلديث:
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-صدقة الفطر يف زمن انليب بيان مقدار  .1
 أن مقدار الفطرة صاع من طعام وإن اختلف اجلنس والقيمة. .2
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-أن لك طعام لآلدميني جمزئ يف الفطرة، وإنما خصت األصناف األربعة باذلكر؛ ألنها اكنت طعام انلاس يف عهد انليب  .3
 وانلقود، ال جيزئ يف الفطرة.أن إخراج غري الطعام من الفلوس  .4
 .-ريض اهلل عنه-فضيلة أيب سعيد اخلدري  .5

صااًع من طعام، أو صااًع من شعري، أو صااًع من  -صىل اهلل عليه وسلم-كنا نعطيها يف زمن رسول اهلل 
قٍِط، أو صااًع من زبيب. أي زاكة الفطر

َ
 أ
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 خمالفة ويل األمر يف رأيه يف األمور ادلينية ال تعدُّ خروًجا عليه. .6
 املصادر واملراجع:

ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة  
 ه. 1426

 تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
 ه.1426تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

  ـه 1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، تأيلف: إسماعيل األنصاري، مطابع دار الفكر، الطبعة األوىل: 
 ه1422صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 

 .بريوت –ي، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابور
 (4454) الرقم املوحد:
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 -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: كنت أصيل مع انليب  -ريض اهلل عنهما-اهلل جابر بن سمرة عن أيب عبد  احلديث:
 الصلوات، فاكنت صالته َقْصًدا وخطبته قَْصًدا.

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

باتلوسط واالعتدال، وخطبته بني الطول الظاهر واتلخفيف املبالغ فيه، موصوفة  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكنت صالة انليب 
وهو األسوة والقدوة للمسلمني اعمة، ولألئمة واخلطباء خاصة، فال يصح االستناد ىلع هذا احلديث يف نقر الصالة والرسعة 

 املفرطة يف اخلطبة، فإن اهلدي انلبوي دلَّ ىلع اتلوسط، واإلطالة أحيانًا مع عدم اإلضجار.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اجلمعةاتلصنيف: 
 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صَّل اهلل عليه وسلم يف خطبه

 الصالة السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < الشمائل املحمدية < اهلدي انلبوي < هديه صَّل اهلل عليه وسلم يف
 -ريض اهلل عنهما-جابر بن سمرة  راوي احلديث:

 رواه مسلم. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 قصًدا : أي بني الطول والقرص. •

 فوائد احلديث:
 الصالة واخلطبة رمحة باملصلني. -صَّل اهلل عليه وسلم-ُتفيف انليب  .1
احلديث يف نقر الصالة والرسعة املفرطة يف اخلطبة، فإن اهلدي انلبوي دلَّ ىلع اتلوسط، واإلطالة أحيانًا مع عدم ال يصح االستناد ىلع هذا  .2

 اإلضجار.
 املصادر واملراجع:

 املسند الصحيح )صحيح مسلم(، تأيلف: مسلم بن حجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبدابلايق، دار إحياء الرتاث العريب. 
 رين رشح رياض الصاحلني، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.بهجة انلاظ

 (5817) الرقم املوحد:

 الصلوات، فاكنت صالته قصًدا وخطبته قصًدا -صىل اهلل عليه وسلم-كنت أصيل مع انليب 
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ل أنا ورسول اهلل »قالت:  -ريض اهلل عنها-اعئشة  عن  احلديث: من إناء واحد،  -صَّل اهلل عليه وسلم-ُكنت أْغتَسي
يَنا فيه من اجلَنَابة يْدي

َ
 «.َُتْتَليُف أ

 «.وتَلْتَيقي »ويف رواية: 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ناء الواحد؛  -اهلل عليه وسلمصَّل -أنها شاركت انليب  -ريض اهلل عنها-حتِك أمنا اعئشة  يف االغتسال من املاء املوجود يف اإلي
 ألجل رفع احلدث األكَب، وهو: اجلنابة.

ناء مرة ألغرتف منه، ويدخل يده  صَّل اهلل -كما تصوِّر هيئة ذلك االشرتاك بقوهلا: "ُتتلف أيدينا فيه" أي فأدخل يدي يف اإلي
ناء مرة يلغرتف منه، ك -عليه وسلم صَّل -ما جاء يف رواية للبخاري عن اعئشة أنها قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول اهلل يف اإلي

 من إناء واحد، نغرف منه مجيعاً"  -اهلل عليه وسلم
" أي: األيدي  وأما رواية ابن حبان اثلانية، فجاءت بتفصيل دقيق هليئة هذا االجتماع يف االغتسال، وهذا يف قوهلا: "وتَلْتَيقي

 ء األْخذ والَغْرف من اإلناء.أي جتتمعان أثنا
 وىلع هذه الرواية: فإن األيْدي َُتْتَلف يف بعض الَغَرفَات وتَلْتَيق يف بعضها.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسلاتلصنيف: 

 عرشة النساء.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-بنت أيب بكر الصديق اعئشة  راوي احلديث:
 متفق عليه، والرواية اثلانية رواها ابن حبان. اتلخريج:

 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ولعلَّه لضيق فم اإلناء.ُتتلف أيدينا فيه : معىن اختالف أيديهما يف اإلناء أن يُدخل لك واحٍد منهما يده ويغرف من اإلناء، بعد يد اآلخر،  •
 فوائد احلديث:

ع ولو اكن احلكم مما يُستحيا منه. .1  بيان حكم الرشَّ
 جواز اغتسال الرَّجل وامرأته مجيعا من إناء واحد، ينظر بعضهم ليَعورة بعض. .2
 أنَّ اغتسال املرأة والرجل من إناٍء واحٍد ال يؤثِّر يف طهارة املاء. .3
ُهورية. أنَّ وضع اجلُنُب يَده يف اإلناء .4 ي فيه املاُء ال يسلُبُُه الطُّ  اذلَّ
 استحباُب اتلَّقليل من ماء الوضوء والُغسل. .5
6. .  أن لْمس أحد الزوجني لآلخر ال يرَُض بطهارتهما؛ ألن أيديهما اكنت ُتتلف يف اإلناء وتَلْتيَقي
رْشة انلَّيب  .7  ماهلم؛ تطييبًا خلاطرهم، وإزالة لللُكَْفة.ألهله، ومشارَكتُُه هلم يف أحواهلم وأع -صَّل اهلل عليه وسلم-حْسُن عي
ة من األحاكمي الرشعية، ال سيَّما األعماُل املزنيلَّة -صَّل اهلل عليه وسلم-فضُل أزواجي انلَّيبِّ  .8 يق، فكم َنَقلَْن لألمَّ دِّ يقة بينْت الصَّ دِّ ، ال سيَّما الصِّ

ُ يف املزنل. لع عليها إال الُمعارشي  اليت ال يطَّ

 من إناء واحد، ختتلف أيدينا فيه من اجلنابة -صىل اهلل عليه وسلم-كنت أغتسل أنا ورسول اهلل 
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 راجع:املصادر وامل
 صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 

 ه.1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .م1993 - 1414 اثلانية،: الطبعة بريوت –صحيح ابن حبان، تأيلف: حممد بن حبان البُسيت، حتقيق: شعيب األرناؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة 

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة الطبعة:  َسة، توضيح األحاكم مي  - ـه 1423اخلامي
 م. 2003

رمضان،  فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالمية، حتقيق: صبيح بن حممد
م إرساء بنت عرفة.

ُ
 وأ

 ه. 1431 ـهـ  1427دار ابن اجلوزي الطبعة : األوىل ،  منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف : عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش:
 (10028) الرقم املوحد:
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ي  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث: ْن ثَوْبي رَُسولي اَّللَّ ُل اجْلَنَابََة مي ْغسي
َ
َفيَْخُرُج  -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت: ))ُكنْت أ

 .)) الةي، َوإينَّ ُبَقَع الَْماءي يفي ثَْوبيهي  إىَل الصَّ
ي  ْن ثَوْبي رَُسولي اَّللَّ فُْرُكُه مي

َ
((. -عليه وسلمصَّل اهلل -َويفي رواية: ))لََقْد ُكنُْت أ  َفْراكً، َفيَُصيلِّ فييهي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

املين من اجلنابة، فتارة يكون رطبا  -صَّل اهلل عليه وسلم-: أنه اكن يصيب ثوب رسول اهلل -ريض اهلل عنها-تذكر اعئشة 
ة أخرى، يكون املين يابًسا، وحينئذ تفركه من فتغسله من اثلوب باملاء، فيخرج إىل الصالة، واملاء لم جيف من اثلوب، وتار

 ثوبه فراًك، فيصَّل فيه.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسلاتلصنيف: 
نا  -وشمائله  -صَّل اهلل عليه وسلم-السرية: حياة انليب  -الصالة  -الوضوء موضواعت احلديث الفرعية األخرى:  فضائل الصحابة: فضيلة أُمّ

 .-ريض اهلل عنه-اعئشة 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 الرواية األوىل: اتلخريج:

 متفق عليه.
 الرواية اثلانية:

 رواها مسلم.
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 واملراد باجلنابة: املين.أغسل اجلنابة : أزيلها باملاء،  •
 وإن بقع املاء : مجع بقعة، ويه اللون املخالف ملا حوهل. •
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-املاء : املاء اذلي غسلت به اجلنابة، واجلملة حال من فاعل: "خيرج"، واملعىن: أنه خيرج إىل الصالة قبل أن جيف ثوبه  •
 للتحقيق، فاجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات: القسم املقدر، والالم وقد، وتقدير الالكم: واهلل لقد.لقد كنت : الالم: موطئة للقسم، و"قد"  •
 أفركه : الفرك: ادللك. •
 فراًك : مصدر مؤكد لعامله، وفائدته: نيف أن يكون مع ادللك ماء. •

 فوائد احلديث:
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-خلدمتها انليب  -ريض اهلل عنها-فضيلة اعئشة  .1
 املين، وعدم وجوب غسله من ابلدن واثلياب وغريها، ويكيف فركه. طهارة .2
 استحباب إزاتله عن اثلوب وابلدن فيغسل رطبًا، ويفرك يابًسا. .3

 املصادر واملراجع:
ابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتل 

 م.2006 - ـه1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 م.2005 - ـه1426تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل 

حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر ، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: -صَّل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
 م.1988 -ه 1408األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطبعة: اثلانية 

فؤاد  صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد
 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
 (3388) الرقم املوحد:

 فيخرج إىل الصالة، وإن بقع املاء يف ثوبه -صىل اهلل عليه وسلم-كنت أغسل اجلنابة من ثوب رسول اهلل 
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وريْجالَي يفي  -صَّل اهلل عليه وسلم-كنت أنام بني يََدْي رسول اهلل »قالت:  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
، فإذا قام بََسْطتُُهَما، وابليوت يومئذ ليس فيها مصابيح ، فَقبَضُت ريْجيَلَّ ، فإذا سجد َغَمَزيني  «.قيبْلَتيهي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

الليل، ولضيق بيوتنا، وهو يصيلِّ يف  -صَّل اهلل عليه وسلم-تقول: كنت أنام بني يدي انليب  -ريض اهلل عنها-اكنت اعئشة 
 تكون ريْجالي يف قيبْلته بينه وبني موضع سجوده، فما دام واقفاً يتهجد بسطتهما، فإذا سجد، َغَمزين فَقبضتهما ليسجد.

، -صَّل اهلل عليه وسلم-ولو كنت أراه إذا سجد لقبضتهما بال غمز منه، ولكن ليس يف بيوتنا مصابيح ترى فيها انليب 
 أن حتوجه إىل غمزها. فتكف رجليها من غري

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالةاتلصنيف: 

 قيام الليل. -الزهد موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. احلديث:مصدر منت 
 معاين املفردات:

 : أمامه قريبا منه. -صَّل اهلل عليه وسلم-بني يدي الرسول  •
 يف قيبْلَتيه : أمامه عند موضع السجود. •
 سجد : نزل للسجود. •
 َغَمَزيني : طعن بأصبعه بلطف. •
 فقبضت ريْجيَلَّ : سحبتها من حمل سجوده. •
 بََسْطتُُهَما : مددتهما. •
 اكن الرسول حيًّا.يومئذ : يوم  •
اج اذلي يضاء بالزيت وحنوه من الوقود. •  مصابيح : مجع واملصباح الرسِّ

 فوائد احلديث:
 جواز اعرتاض انلائم أمام املصيل إذا اكن هناك حاجة تستديع ذلك كضيق املاكن. .1
 أن اعرتاض املرأة أمام املصيل، ال يقطع الصالة وال ينقصها. .2
 يغمزها يف الظالم، فال يعلم، أيمسها من وراء حائل، أم ال؟ -صَّل اهلل عليه وسلم- ينقض الوضوء؛ ألن انليب أن مسَّ املرأة ولو بال حائل ال .3
 وأهله عليه من ضيق احلياة، رغبة فيما عند اهلل، وزهداً يف هذه احلياة الفانية. -صَّل اهلل عليه وسلم-ما اكن انليب  .4
 لُّ بها.جواز مثل هذه احلركة يف الصالة، وأنَها ال ُتي  .5
 ألهله. -صَّل اهلل عليه وسلم-حسن معارشة انليب  .6

 املصادر واملراجع:
 م. 2006 - ـه1426تيسري العالم، للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، القاهرة، الطبعة العارشة،  

 ه.1426القاهرة، الطبعة األوىل  تنبيه األفهام، للعثيمني، طبعة مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني،
 ه.1435اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، لعبد العزيز بن باز، اعتناء سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الرياض، الطبعة األوىل 

 ه.  1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، طبعة دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل 
 م.1992 - ـه 1412خالصة الالكم، فيصل املبارك احلريميل، الطبعة اثلانية، 

 ه.1422انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، 
 .بريوت –صحيح مسلم، أليب احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 (5217) الرقم املوحد:

،  -صىل اهلل عليه وسلم-يََدْي رسول اهلل كنت أنام بني  ورِْجالَي يِف قِْبلَتِِه، فإذا سجد َغَمَزيِن، فقبضت رِْجيَلَّ
 فإذا قام بََسْطُتُهَما، وابليوت يومئذ ليس فيها مصابيح
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يَه يف بَعض ُطُرقي املدينَة وهو ُجنٌُب، قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-:"أنَّ انليب -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: لَقي
ئُْت، فقال: أين  نه، فذهبت فَاْغتََسلُْت ثم جي َجاليَسك ىلع فَاخْنَنَْسُت مي

ُ
كنت يا أبا هريرة؟ قال: ُكنُت ُجنُبًا فََكريهُت أن أ

َن ال يَنُجس".  غريي َطَهاَرة، فقال: سبحان اهلل، إينَّ الُمؤمي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صَّل اهلل عليه - يف بعض طرق املدينة، وصادف أنه جنب فاكن من تعظيمه للنيب -صَّل اهلل عليه وسلم-ليق أبو هريرة انليب 
 وتكريمه إياه، أن كره جمالسته وحمادثته وهو ىلع تلك احلال. -وسلم

 واغتسل، ثم جاء إيله. -صَّل اهلل عليه وسلم-فانسل يف خفية من انليب 
 فأخَبه حباهل، وأنه كره جمالسته ىلع غري طهارة. -ريض اهلل عنه-أين ذهب  -صَّل اهلل عليه وسلم-فسأهل انليب 

حني ظن جناسة اجلنب، وذهب يلغتسل وأخَبه:  -ريض اهلل عنه-من حال أيب هريرة  -صَّل اهلل عليه وسلم-فتعجب انليب 
 أن املؤمن ال ينجس ىلع أية حال.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < إزالة انلجاساتاتلصنيف: 

 العبادات < الطهارة < الغسلالفقه وأصوهل < فقه 
 .-ريض اهلل عنهم-فضل الصحابة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 واختفيت.اخْنَنَْسُت : يعىن انسللت  •
 منه : أي من أجله. •
 ُكنُْت ُجنُبًا : ذو جنابة، ويه معىن يقوم بابلدن بسبب اإلنزال أو اجلماع. •
 سبحان اهلل : تعجب من اعتقاد أيب هريرة اتلنجس من اجلنابة، ومعىن التسبيح: تزنيه اهلل عن لك ما ال يليق جبالهل. •
 ال َينُْجُس : ال يكون جنًسا جبنابة وغريها. •

 فوائد احلديث:
 كون اجلنابة ليست جناسة حتل ابلدن. .1
 طهارة املؤمن حيا وميتا. .2
 استحباب تنبيه املتبوع تابعه ىلع الصواب وإن لم يسأهل. .3
 جواز تأخري الغسل من اجلنابة. .4
 تعظيم أهل الفضل، والعلم، والصالح، وجمالستهم ىلع أحسن اهليئات. .5
ىلع أيب هريرة، ذهابه من غري علمه، وذلك أن  -صَّل اهلل عليه وسلم-اف، فقد أنكر انليب مرشوعية استئذان اتلابع للمتبوع يف االنرص .6

 االستئذان من حسن األدب.
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-للنيب  -ريض اهلل عنه-تعظيم الصحابة  .7
 قول: سبحان اهلل، عند اتلعجب. .8
 جواز حتدث اإلنسان عن نفسه بما يستحيا منه للمصلحة. .9
 نب.جواز جمالسة اجل .10
 بأصحابه وتفقده هلم. -صَّل اهلل عليه وسلم-عناية انليب  .11
 أن الاكفر جنس، لكن جناسته معنوية خلبث عقيدته. .12

 جنبا فكرهت أن أجالسك ىلع غري طهارة، فقال: سبحان اهلل، إن املؤمن الينجسكنت 
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 املصادر واملراجع:
 ه.1381، دار الفكر، دمشق،1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط 

، مكتبة الصحابة، 10أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج 
 ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 

 ه.1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس

 ه.1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 ه.1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،
 (3076) الرقم املوحد:
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ل رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب  احلديث:
َ
سأ

َ
ن أ

َ
اًء، َفاْستَْحيَيُت أ صَّل اهلل -قال: ))ُكنُت رَُجاًل َمذَّ

قَداد بن األسود  -عليه وسلم مرت المي
َ
، فَأ ينِّ أ((.ليَماَكن ابنَتيهي مي ل َذَكَره، وَيتَوَضَّ هل، فقال: َيْغسي

َ
 فََسأ

أ((.  وللبخاري: ))اغسل َذَكَرك وتوَضَّ
أ وانَْضح َفرَْجك((.   وملسلم: ))تَوَضَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، وكنت أغتسل منه حىت شق يلعَّ الُغسل؛ ألين -ريض اهلل عنه-يقول يلع  ظننت حكمه حكم املين، : كنت رجاًل كثري املْذيي
، ولكن لكون هذه املسألة تتعلق بالفروج، وابنته -صَّل اهلل عليه وسلم-فأردت أن أتأكد من حكمه، وأردت أن أسأل انليب 

أن يسأهل، فسأهل فقال: إذا خرج منه املذي فليغسل َذَكَرُه حىت  -ريض اهلل عنه-حتيت، استحييت من سؤاهل، فأمرُت املقداد 
ج انلاشئ من احلرارة، ويتوضأ لكونه خارًجا من أحد السبيلني، واخلارج من أحدهما من نواقض الوضوء، فيكون يتقلص اخلار

 قد أرشد السائل بهذا اجلواب إىل أمر رشيع وأمر طيب. -صَّل اهلل عليه وسلم-
___________________________ 

 جاساتالفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < إزالة انلاتلصنيف: 
 سؤال املفيت بإرسال رسول. -العلم  -احلياء  -فضائل الصحابة  -الصالة  -الغسل  -الوضوء موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  راوي احلديث:
 الرواية األوىل: متفق عليها. اتلخريج:

 الرواية اثلانية: رواها ابلخاري.
 اثلاثلة: رواها مسلم.الرواية 

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

اًء : كثري الَمذي، وهو خروج يشء لزج من اذلكر عند هيجان الشهوة وقبل اجلماع. •  مذَّ
 انَْضح : اغسل. •
لت. •  استحييت : َخجي
ينِّ : أي أنَّ العلة والسبب من استحيائه من سؤال انليب  • ؛ ألنها -صَّل اهلل اعيه وسلم منه-ماكن ابنة انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-ليَماَكن ابنته مي

 عما يتعلق بذلك. -صَّل اهلل عليه وسلم-زوجته، واملذي يتعلق بأمر الشهوة فاستحيا أن يسأل انليب 
بلعثة، تزوجها يلع ريض اهلل عنها  يف ، ودلت يف اإلسالم، وقيل: قبل ا-صَّل اهلل عيه وسلم-، صغرى بنات انليب -ريض اهلل عنها-ابنته : فاطمة  •

 ه(، وهلا أربع وعرشون سنة.11السنة اثلانية بعد غزوة بدر، فودلت هل ثالثة أبناء وثالث بنات، توفيت ريض اهلل عنها باملدينة انلبوية سنة)
 فرَجك : َذَكرك. •
أ : يغسل الوجه، ثم ايلدين إىل املرفقني، ثم يمسح الرأس واألذنني، ثم ي •  غسل الرجلني إىل الكعبني.يتوضَّ

 فوائد احلديث:
 ؛ حيث لم يمنعه احلياء من ترك السؤال بواسطة.-ريض اهلل عنه-فضيلة يلع بن أيب طالب  .1
 جواز االستنابة يف االستفتاء. .2
 يستحسن للزوج أال يذكر ما يتعلق باالستمتاع باملرأة حبرضة األصهار. .3
 مصلحة.جواز إخبار اإلنسان عن نفسه بما يستيح منه لل .4
، ووجوب غسله. .5  جناسة الَمذيي
 أن خروج املذي من نواقض الوضوء، ألنه خارج من أحد السبيلني. .6
 وجوب غسل اذلكر، وقد ورد يف بعض األحاديث: "وغسل األنثيني". .7
 أنه ال يوجب غسل ابلدن من خروج املذي. .8

اًء، فاستحييت أن أسأل رسول اهلل  فأمرت املقداد ملاكن ابنته مين،  -صىل اهلل عليه وسلم-كنت رجال مذَّ
 بن األسود فسأهل، فقال: يغسل ذكره، ويتوضأ
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 ء.أنه ال يكيف يف إزالة املذي االستجمار باحلجارة اكبلول، بل البد من املا .9
 املصادر واملراجع:

 ه.1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط 
، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط

 ه. 1426القاهرة، مكتبة اتلابعني،  -األمارات 
 ه.1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -صَّل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
 ه. 1408لعربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، ، دار اثلقافة ا2األرناؤوط، ط

 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 ه. 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

 (3348) الرقم املوحد:
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عن ُحصني بن عبد الرمحن قال: كنُت عند سعيد بن ُجبري فقال: أيكم رأى الكوكب اذلي انَقضَّ ابلارحة؟  احلديث:
فقلُت: أنا، ثم قلُت: أما إين لم أكن يف صالة، ولكين دُلْغُت، قال: فما صنعَت؟ قلت: ارتقيُت، قال: فما مَحَلك ىلع ذلك؟ 

ثَكم؟ ثَناه الشعيب، قال: وما حدَّ ن َعنْي أو  قلت: حديث حدَّ قلُت حدثنا عن بريدة بن احلُصيب أنه قال: "ال ُرقْية إال مي
 أنه قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-مُحَة"، قال: قد أحَسن َمن انتَه إىل ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن انليب 

مم، فرأيُت انليب ومعه الرَّهط وانليب ومعه الرجل والرجالن، وانليب ول
ُ
يس معه أحد، إذ ُرفع يل سواد "ُعرضت يلّع األ

تك، ومعهم سبعون ألفا  يت، فقيل يل: هذا موىس وقومه، فنظرُت فإذا سواد عظيم، فقيل يل: هذه أمَّ عظيم فظننُت أنهم أمَّ
يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب، ثم نهض فدخل مزْنهل، فخاض انلاس يف أوئلك؛ فقال بعضهم: فلعلهم اذلين 

بوا رسول اهلل  وا يف اإلسالم فلم يرشكوا باهلل شيئا، وذكروا  -صَّل اهلل عليه وسلم-صحي ُ وقال بعضهم: فلعلهم اذلين ُودلي
فأخَبوه، فقال: هم اذلين ال يَْسرَتقون، وال يَْكتَُوون، وال  -صَّل اهلل عليه وسلم-أشياء، فخرج عليهم رسول اهلل 

َص  ون، وىلع ربهم يتولكون، فقام ُعاكشة بن حمي ن فقال: ادع اهلل أن جيعلين منهم، قال: أنت منهم، ثم قام جل آخر َيتََطريَّ
 فقال: ادع اهلل أن جيعلين منهم، فقال: َسبََقك بها عاكشة".

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، وذلك أن يف شأن الرقية -رمحه اهلل-عن حماورة جرت بينه وبني سعيد بن جبري  -رمحه اهلل-خيَبنا ُحصني بن عبد الرمحن 
حصينًا دلغته عقرب وارتىق منها بالرقية املرشوعة، وملا سأهل سعيد عن ديلله أخَبه حبديث الشعيب اذلي يبيح الرقية من 
العني والسم، فامتدحه سعيد ىلع ذلك، ولكنه روى هل حديثًا حيبذ ترك الرقية، هو حديث ابن عباس اذلي يتضمن الصفات 

ق اجلنة بال حساب وال عذاب، ويه عدم طلب الرقية، وعدم االكتواء، وعدم التشاؤم، األربع اليت من اتصف بها استح
بأن يدعو هل أن يكون منهم أخَبه بأنه  -صَّل اهلل عليه وسلم-وملا طلب عاكشة من انليب  -تعاىل-وصدق االعتماد ىلع اهلل 

ا للباب وقطًعا للتسلسل. -صَّل اهلل عليه وسلم-معهم، وملا قام رجل آخر نلفس الغرض تلطف معه انليب   يف املنع سدًّ
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < الطب واتلداوي والرقية الرشعية < الرقية الرشعيةاتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < الرقائق واملواعظ < صفات اجلنة وانلار

 الرقية. -العني  -الطرية  -الفضائل  -يوم القيامة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 الكوكب : انلجم. •
 انقضَّ : سقط منه الشهاب. •
 أي أصابته بسمها. -والدلغ: اللسع-دلْغت : دلغته عقرب  •
 يرقيين، والرقية: قراءة القرآن واألدعية والرشعية ىلع املصاب بمرض وحنوه.ارتقيت : طلبت من  •
تك ىلع جواز ذلك؟ •  ما محلك ىلع ذلك؟ : ما سبب فعلك ذلك أو ما ُحجَّ
 ال رقية : ال رقية أنفع وأوىل. •
 عني : العني: إصابة العائن غرَيه بعينه. •
 أو مُحَة : احلمة: سم العقرب وشبهها. •

كنت عند سعيد بن جبري فقال: أيكم رأى الكوكب اذلي انقض ابلارحة؟ فقلت: أنا، ثم قلت: أما إين لم 
 أكن يف صالة، ولكين دلغت
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 سمع : أخذ بما بلغه من العلم خبالف من يعمل ىلع جهل أو ال يعمل بما يعلم.من انتَه إىل ما  •
 عرضت يلع األمم : قيل اكن ذلك يللة اإلرساء، أي أراه اهلل مثاهَلا إذا جاءت يوم القيامة. •
 الرهط : اجلماعة دون العرشة. •
 ليس معه أحد : لم يتبعه من قومه أحد. •
 سواد عظيم : أشخاص كثريون. •
 م أميت : لكرثتهم وبعده عنهم فال يمزي أعيانهم.فظننت أنه •
 فخاض انلاس يف أوئلك : تباحث احلارضون واختلفوا يف تعيني السبعني ألًفا. •
 بال حساب وال عذاب : ال حياسبون وال يعذبون قبل دخوهلم اجلنة تلحقيقهم اتلوحيد. •
 ال يسرتقون : ال يطلبون من يرقيهم استغناء عن انلاس. •
 ال يسألون غريهم أن يكويهم بانلار وال يعاجلون أنفسهم بالِك. وال يكتوون : •
 وال يتطريون : ال يتشاءمون بالطيور وحنوها. •
 وىلع ربهم يتولكون : يعتمدون يف مجيع أمورهم عليه ال ىلع غريه ويفوّضون أمورهم إيله. •
 سبقك بها عاّكشة : سبقك إىل إحراز هذه الصفات أو سبقك بالسؤال. •

 ث:فوائد احلدي
 .-تعاىل-فضيلة السلف، وأن ما يرونه من اآليات السماوية ال يعّدونه اعدة، بل يعلمون أنه آية من آيات اهلل  .1
 حرص السلف ىلع اإلخالص وشدة ابتعادهم عن الرياء. .2
 طلب احلجة ىلع صحة املذهب وعناية السلف بادليلل. .3
ل بما بلغه  .4  فقد أحسن.الوقوف عند ادليلل والعمل بالعلم، وأن من عمي
 تبليغ العلم بتلطف وحكمة. .5
 إباحة الرقية. .6
 إرشاد من أخذ بيشء مرشوع إىل ما هو أفضل منه. .7
ُ عليه وسلم-فضيلة نبينا حممد  .8  حيث ُعرضت عليه األمم. -صَّل اَّللَّ
 أن األنبياء متفاوتون يف عدد أتباعهم. .9
 أن الواجب اتباع احلق وإن قّل أهله. .10
ُ عليه وسلم-ألمم اتبااًع نلبيهم فضيلة هذه األمة وأنهم أكرث ا .11  .-صَّل اَّللَّ
 فضيلة حتقيق اتلوحيد وثوابه. .12
 إباحة املناظرة يف العلم واملباحثة يف نصوص الرشع لالستفادة وإظهار احلق. .13
 عمق علم السلف ملعرفتهم أن املذكورين يف احلديث لم ينالوا هذه املزنلة إال بعمل. .14
 األعمال الصاحلة.حرص السلف ىلع اخلري واملنافسة ىلع  .15
 أن ترك الرقية والِك من حتقيق اتلوحيد. .16
 طلب ادلاعء من الفاضل يف حياته. .17
ُ َعلَيْهي وََسلَّمَ -علَم من أعالم نبوته  .18 صن من السبعني اذلين يدخلون اجلنة بال حساب وال عذاب فُقتل  -َصَّلَّ اَّللَّ حيث أخَب أن عاكشة بن حمي

 .-هريض اهلل عن-شهيًدا يف حروب الردة 
 .-ريض اهلل عنه-فضيلة عاكشة بن حمصن  .19
ُ عليه وسلم-استعمال املعاريض وحسن خلقه  .20  حيث لم يقل للرجل اآلخر: لست منهم. -صَّل اَّللَّ
21. .  سد اذلرائع ئلال يقوم من ليس أهاًل فرُيدُّ
 العمل بالكتاب والسنة مقدم ىلع لك مذهب. .22
 فقد حقق اتلوحيد ودخل اجلنة.إن من أحرز هذه اخلصائل األربع املذكورة يف احلديث  .23

 املصادر واملراجع:
، صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(- 

 ه.1422الطبعة: األوىل، 
 بريوت. -إحياء الرتاث العريب انلارش: دار  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق -
 م.2001 -ه 1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األوىل، -
 م.2003 - ـه1424اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: اخلامسة، -

 (3396) الرقم املوحد:
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أ، وَمَسح  -صَّل اهلل عليه وسلم-كنُت مع انليب »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن حذيفة بن ايلمان  احلديث: فبَاَل، وتوَضَّ
يه  «.ىلع ُخفَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صَّل اهلل -، وذلك يف املدينة، فأراد انليب -صَّل اهلل عليه وسلم-أنه اكن مع رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-خيَب حذيفة بن ايلمان 
أن يقِض حاجته، فأىت زبالة قوم خلف حائط، فبال وتوضأ ومسح ىلع خفيه، واكن وضوؤه بعد االستجمار، أو  -عليه وسلم
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-، كما يه اعدته االستنجاء

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < املسح ىلع اخلفني وحنوهمااتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-حذيفة بن ايلمان  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 : أي يف صحبته، واكن ذلك باملدينة. -صَّل اهلل عليه وسلم-كنت مع انليب  •
أ : غسل الوجه، ثم ايلدين إىل املرفقني، ثم مسح الرأس واألذنني، ثم غسل الرجلني إىل الكعبني. •  تَوَضَّ
يه : أمر يده ىلع اخلفني مبلولة باملاء.واخلف: هو ما يلبس ىلع القدم •  ساترا هلا من جدل. وَمَسح ىلع ُخفَّ

 فوائد احلديث:
ساعة حيسب ابتداؤها  24مرشوعية املسح ىلع اخلفني، ومدة املسح ىلع اخلفني يف السفر ثالثة أيام بليايلها، ومدة املسح للمقيم يوم ويللة أي  .1

 يف السفر أو احلرض، من املسحة األوىل.
فني من لك حدث أصغر يف أحاديث كثرية، أما احلدث األكَب املوجب للغسل املسح ىلع اخلفني بعد الوضوء من ابلول، وثبت املسح ىلع اخل .2

اكجلنابة فال يكىف فيه املسح ىلع اخلفني، بل البد من االغتسال، أما اجلبرية واجلروح املعصوبة فإنه يمسح عليها من احلدثني األصغر 
 م عنها ولكن مع غسل سائر األعضاء الصحيحة.واألكَب، أما إذا اكن املسح يرضها أو خيىش منه الرضر فال تمسح ويتيم

 مرشوعية املسح ىلع اخلفني يف الوضوء بدال عن غسل الرجلني، يعد من كمال ادلين اإلساليم ويرس رشائعه. .3
يل حياته نقل تفاص -صَّل اهلل عليه وسلم-جواز قول اإلنسان للرجل العظيم: إنه بال؛ ألنه فعل اعدي ال يعد نقًصا وال عيبًا، بل من كماهل  .4

 حىت قضاء احلاجة.
 املصادر واملراجع:

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط 
 ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 ه.1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1عثيمني، طتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن 
در عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا

 ه. 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1ي، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، طصحيح ابلخار

 ه.1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
 (3075) الرقم املوحد:

 فبال، وتوضأ، ومسح ىلع خفيه -صىل اهلل عليه وسلم-كنت مع انليب 
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يَْصٌة يل ثمن  احلديث: ثالثني درهما، فجاء رجل فاْختَلََسَها عن صفوان بن أمية، قال: كنت نائما يف املسجد يلعَّ مَخي
َ به رسول اهلل  يتي

ُ
َذ الرجل، َفأ خي

ُ
، فَأ ينِّ َتْقَطُعُه من أجل -صَّل اهلل عليه وسلم-مي

َ
ُْقَطَع، قال: فأتَيْتُُه، فُقلُت: أ َمَر به يلي

َ
، فَأ

ئُُه ثمنها؟ قال:  نْسي
ُ
 «.َفَهالَّ اكن هذا قبل أن تأتيين به»ثالثني درهما، أنا أبيعه وأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

نائًما يف املسجد وعليه رداء ذو مربعات، فجاء سارق فأخذه منه برسعة وفر، فقبض  -ريض اهلل عنه-اكن صفوان بن أمية 
ذ إىل انليب  خي

ُ
الرسقة، فقال يلقام عليه حد الرسقة، فكأنَّ صفوان قد أشفق عليه من  -صَّل اهلل عليه وسلم-ىلع السارق فأ

: أتقطعه من أجل ردايئ اذلي قيمته ثالثون درهًما فقط، فأنا أبيعه عليه وأجعل اثلمن مؤخًرا -عليه الصالة والسالم-للنيب 
، ألن احلدود إذا بلغت احلاكم لم -عليه الصالة والسالم-حىت يتيرس حاهل، فقال  : فهال اكن عفوك عنه قبل أن يصل إيلَّ

 ينفع فيها العفو.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < احلدود < رشوط إقامة احلدوداتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < احلدود < حد الرسقة

قي موضواعت احلديث الفرعية األخرى:  اري . -اتلوسل  -َقْطعي السَّ يَاتي  ادلِّ

 -ريض اهلل عنه-صفوان بن أمية  راوي احلديث:
 ماجه والنسايئ وأمحد.رواه أبو داود وابن  اتلخريج:

 سنن أيب داود وهو يف بلوغ املرام خمترصاً. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 مخيصة : كساء أسود مربع هل علمان. •
 فاختلسها : سلبها برسعة. •
 وأنسئه ثمنها : من اإلنساء، أي أبيعها هل نسيئة فريتفع مسىم الرسقة. •
يَم لَْم تعُف عنه قبل إتيانك به إيل، وأما اآلن فقطعه واجب وال حق لك فيه، بل هو من احلقوق اخلالصة فهال اكن هذا قبل أن تأتيين به : أي  • ل

 للرشع وال سبيل فيها إىل الرتك.
 فوائد احلديث:

 أنَّ فراش انلائم حتته أو معه أثناء نومه هو يف حرز، يقطع فيه يد السارق. .1
 وما يساويه من مال هو نصاب تقطع فيه يد السارق. أنَّ الرداء اذلي قيمته أكرث من ثالثة دراهم .2
 أنَّ الشفاعة يف السارق، أو إسقاط حده فيها بعد أن تبلغ ويل األمر ال تُسقط احلد، بل جيب تنفيذه. .3
 أنَّ الشفاعة والسرت ىلع السارق قبل أن تبلغ اإلمام جائزة ومسقطة للحد. .4
 احلديث ديلل ىلع اشرتاط انلصاب يف حد الرسقة. .5

كنت نائًما يف املسجد يلع مخيصة يل ثمن ثالثني درهًما، فجاء رجل فاختلسها مين، فأخذ الرجل، فأيت به 
 ، فأمر به يلقطع-صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
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 صادر واملراجع:امل
ْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية. -سنن أيب داود  -  جي  سليمان بن األشعث السِّ
 ه.1406سنن النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، الطبعة اثلانية،  -
فيصل عيىس ابلايب  -دار إحياء الكتب العربية  -زيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايقسنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن ي -

 احلليب.
اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  -

 م.2001 - ـه1421األوىل، 
 ه.1428العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، منحة  -
َسة،  -  م.2003 - ـه1423توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، :تأيلف عبد اهلل البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلامي
 مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل.  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف الشيخ صالح الفوزان، عناية عبد السالم السليمان  -
طبعة ال -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -

 ه.1427األوىل، 
 1405 اثلانية، الطبعة بريوت، –املكتب اإلساليم -إرشاف: زهري الشاويش  -إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين  -
 .م1985 - ـه
علله ومشالكته، حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح  -

 ه.1415بريوت، الطبعة اثلانية،  -العظيم آبادي: دار الكتب العلمية 
 م. 2014 - ـه1435اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -

 (58252) وحد:الرقم امل
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َبرْيي قال:  احلديث: َساَمُة بن َزيٍْد »عن ُعْرَوَة بن الزُّ
ُ
 -صَّل اهلل عليه وسلم-كيف اكن رسول اهلل  -وأنا جالس-ُسئل أ

نَي َدَفَع؟ قال: اكن يَسرُي الَعنََق، فإذا وجد فَْجَوًة نَصَّ   «.يسرُي حي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

َساَمة بن َزْيٍد 
ُ
 َة.من َعَرفَة إىل ُمْزَدليفَ  -صَّل اهلل عليه وسلم-رَديف انليب  -رىض اهلل عنهما-اكن أ

فُسئل عن صفته، فقال: اكن يسري الَعنَق، وهو: انبَساط السري ويرسه يف  -صَّل اهلل عليه وسلم-فاكن أعلم انلاس بسري انليب 
زمحة انلاس، ئلال يؤذي به، فإذا وجد فُرَْجة ليس فيها أحد من انلاس حرك دابته، فأرسع قلياًل؛ لعدم وجود األذية يف اإلرساع 

 حينئذ.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < صفة احلجاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-أسامة بن زيد بن حارثة  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 َدَفَع : سار من َعَرفَة إىل مزدلفة. •
 الَعنََق : سري منبسط يتحرك به عنق انلاقة ليس رسيًعا وال بطيئًا. •
 الَفْجَوة : املاكن املتسع. •
 نَصَّ : أرسع. •

 فوائد احلديث:
َساَمة بن َزيٍْد رديف انليب  .1

ُ
 ، من َعَرفََة إىل ُمْزَدليَفَة، فهو أعلم انلاس بسريه.-صَّل اهلل عليه وسلم-كون أ

 َعَرفََة بسري فيه انبساط، ال تباُطَؤ فيه، وال خفة؛ ئلال يؤذي غريه.مرشوعية ادلفع من  .2
 مرشوعية اإلرساع حال وجود سعة يف الطريق. .3
 اإلرساع يف مواضع اإلرساع ال ينايف قوهل: "عليكم بالسكينة". .4
 بأصحابه. -صَّل اهلل عليه وسلم-رفق انليب  .5
 يف أفعاهل. - عليه وسلمصَّل اهلل-ىلع متابعة انليب  -ريض اهلل عنهم-حرص السلف  .6
 ذكر ما يدل ىلع  تأكيد اخلَب؛ لقول عروة: "وأنا جالس". .7
 أن من حسن اتلعلم أن يوجه السؤال إىل أقرب انلاس علما به وإحاطة. .8

 املصادر واملراجع:
 ه.1408العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلانية، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة  

ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش
 ه.1426

 ال يوجد بها بيانات نرش. تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية
 ه.1426تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 .ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 (4539) الرقم املوحد:

 يسرُي ِحنَي َدَفَع؟ قال: اكن يَسرُي الَعَنَق، فإذا وجد فَْجَوًة نَصَّ  -صىل اهلل عليه وسلم-كيف اكن رسول اهلل 
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ْسَوري بْني خَمَْرَمَة -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن حنني أن عبد اهلل بن عباس  احلديث:  -ريض اهلل عنهما-، َوالْمي
 : بَْواءي

َ
 اختلفا بياأْل

ُم رأسه.    فقال ابن عباس: يغسل الُْمْحري
ْسَور: ال يغسل رأسه.      وقال الْمي

، وهو يسرت بثوب، فََسلَّْمُت  - عنهريض اهلل-قال: فأرسلين ابن عباس إىل أيب أيوب األنصاري  فوََجْدتُُه يغتسل بني الَْقْرننَْيي
، أرسلين إيلك ابن عباس، يسألك: كيف اكن رسول اهلل  صَّل اهلل -عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد اهلل بن ُحنَنْيٍ

ُه، -عليه وسلم
َ
َطأ

ْ
ٌم؟ فوضع أبو أيوب يده ىلع اثلوب، َفَطأ حىت بََدا يل رأسه، ثم قال إلنسان يَُصبُّ  يغسل رأسه وهو حُمري

ْدبََر. ثم قال: هكذا رأيته 
َ
 -صَّل اهلل عليه وسلم-عليه املاء: اْصبُْب، فََصبَّ ىلع رأسه، ثم َحرََّك رأسه بيديه، فأقبل بهما َوأ

 «.يغتسل
يَك أبًدا»ويف رواية:  َماري

ُ
 «.فقال املسور البن عباس: اَل أ

 صحيح. درجة احلديث:
 ىن اإلمجايل:املع

ْسَوري بْني خَمَْرَمَة  يف الُغسل للُمحرم هل يغسل املحرم رأسه أم ال وموضع الشبهة  -ريض اهلل عنهم-حتاور عبداهلل بن عباس َوالْمي
ريض -فيه أنه لو حرك شعر رأسه ألمكن أن يكون متسبباً يف سقوط بعض الشعر، فأرسال عبداهلل بن حنني إىل أيب أيوب 

يغتسل،  -عليه الصالة والسالم-وجده يغتسل، فقال هل أرسلين إيلك ابن عباس يسألك كيف اكن رسول اهلل ، ف-اهلل عنه
فقال لذلي يصب عليه املاء: اصبُْب. بعد أن طأطأ اثلوب اذلي يسرته، حىت بدا رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، 

 يفعل. -صَّل اهلل عليه وسلم-ثم قال: هكذا رأيت رسول اهلل 
ْسَوُر -واكنوا يطلبون احلق-فلما جاء الرسول وأخَبهما بتصويب ما رآه عبد اهلل بن عباس  ، واعرتف -ريض اهلل عنه-، رجع الْمي

يَك أبداً. َماري
ُ
 بالفضل لصاحبه، فقال: ال أ

___________________________ 
 واتلقليدالفقه وأصوهل < أصول الفقه < االجتهاد اتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أحاكم ومسائل احلج والعمرة
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 "اخلريبة".األبَْواء : موضع بني مكة واملدينة، يسىم اآلن:  •
 الَقرنَان : العمودان الذلان تشد فيهما اخلشبة، اليت تعلق عليها بكرة ابلرئ. •
 َطأَطأه : أي: أنزل اثلوب اذلي يسرته حىت أظهر لعبداهلل بن حنني رأسه. •
 أقبل بهما : أي: بيديه، بدأ بهما من مقدم رأسه. •
 أدبر : ردهما من مؤخره إىل مقدمه. •
يَك : أجادلك. • َماري

ُ
 أ

 فوائد احلديث:
 جواز غسل املحرم رأسه، وحتريكه بيديه. .1
 جواز إمرار ايلد ىلع شعر الرأس بالغسل إذا لم ينتف شعراً، ويسقطه. .2
 جواز املناظرة يف املسائل الرشعية إلظهار احلق. .3
 قبول خَب الواحد يف املسائل ادلينية، وأن العمل به سائغ شائع عند الصحابة. .4

 حمرم؟يغسل رأسه وهو  -صىل اهلل عليه وسلم-كيف اكن رسول اهلل 
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 الرشعية عند االختالف، وترك االجتهاد والقياس عندها.الرجوع إىل انلصوص  .5
 جواز توكيل اثلقة يف السؤال عن العلم وقبول خَبه فيه. .6
لم ابن عباس السابق باحلكم الرشيع وهلذا جاء السؤال: كيف اكن يغسل رأسه ولم َيُقل: هل اكن يغسل رأسه. .7  عي
 ه عند احلاجة.جواز إلقاء السالم ىلع املتطهر يف وضوء أو غسل، وحمادثت .8
 جواز االغتسال أمام انلاس، إذا اكن مستور العورة. .9
 استحباب التسرت وقت الغسل، فإن خاف من ينظر إيله وجب السرت. .10
 جواز االستعانة يف الطهارة بالغري. .11
 أن األوىل تسمية الرجل نفسه ملن قال هل من أنت؟ .12
 .سلوك طريق اتلعليم بالفعل؛ ألنه أقرب للفهم وأرسخ يف اذلهن .13
 االعرتاف للفاضل بفضله. .14

 املصادر واملراجع:
 ه.1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني 

الق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن ح
 ه. 1426

 تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم: نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
 ه.1426عة األوىل: تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطب

 ه.1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

 (4528) الرقم املوحد:



 

374 
 

َمة سوداء، فقالت: »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن عقبة بن احلارث  احلديث:
َ
أنه تزوج أم حيىي بنت أيب إهاب، فجاءت أ

يُْت فذكرت ذلك هل. قال: -صَّل اهلل عليه وسلم-قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنيب  . قال: فأعرض عين. قال:  َفتَنَحَّ
 «.كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟!

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أخوان من تزوَّج عقبة بن احلارث أم حيىي بنت أيب إهاب فجاءت أمة سوداء فأخَبته أنها قد أرضعته وأرضعت زوجه، وأنهما 
 الرضاعة.

 قوهلا، وأنها اكذبة يف دعواها. -صَّل اهلل عليه وسلم-فذكر للنيب 
: كيف لك بذلك، وقد قالت هذه -منكرا عليه رغبته يف ابلقاء معها، مع شهادة هذه األمة -صَّل اهلل عليه وسلم-فقال انليب 

 املرأة ما قالت، وشهدت بما علمت؟.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الرضاعاتلصنيف: 
 انلاكح. -الشهادات موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-عقبة بن احلارث  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 صحابية اسمها "زينب" كما يف سنن النسايئ.أم حيىي :  •
 كيف : تصنع بها. •
 وقد زعمت : املرأة السوداء. •

 فوائد احلديث:
 أنه إذا ثبت الرضاع املحرم بني الزوجني، انفسخ نكاحهما. .1
 أن الرضاع يثبت، وترتتب أحاكمه بشهادة امرأة واحدة .2
ثبت استقالال(، ووجهه أن شهادة املرأة ال تكيف يف فسخ انلاكح ويف الطالق، فإذا وفيه إثبات القاعدة الرشعية العامة ويه: )يثبت تبعا ماال ي .3

 شهدت بالرضاع، ثبت حكمه، فيثبت فسخ انلاكح تبعا هل.
 قبول شهادة الرقيق إذا اكن َعْداًل، لقوهل: "أمة" وال بد يف الشهود لكهم من العدالة، وانتفاء اتلهمة. .4
 حبه معذور عن َحدِّ ادلنيا وعذاب اآلخرة، ألن العلم رشط يف إقامة احلدود، ووعيد اهلل ىلع العامدين.أن وطء الشبهة ال يوجب شيئاً، وصا .5
 جواز إعراض املفيت يلنبه املستفيت ىلع أن احلكم فيما سأهل الكف عنه. .6
 جواز تكرار السؤال ملن لم يفهم املراد. .7
ه ودله، ومن شاركه يف الرضاع، ومن رضع من بلنه، ويبني مقدار الرضاع، ينبيغ حفظ الرضاع وضبطه، يف حينه، وكتابته.فيحفظ من رضع من .8

 ووقته، حىت ال تقع املشالكت بعد انلاكح، فيحصل اتلفرق وانلدم، وتشتت األوالد، واألسف ىلع املايض، وغري ذلك من املفاسد الكثرية.
 املصادر واملراجع:

 ه.1422انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح ابلخاري؛ عناية حممد زهري انلارص، دار طوق  - 
  ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري -
 ه،1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-األحاكمتيسري العالم رشح عمدة  -
 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -

 (5861) الرقم املوحد:

 كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟
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نَّ ُصُفوفَُكم أو يَلَُخاليَفنَّ اهلل بني وُُجوهيُكم»مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن انلعمان بن بشري  احلديث:  «.لَتَُسوُّ
ْن قد  -صَّل اهلل عليه وسلم-اكن رسول اهلل »ويف رواية: 

َ
َداح، حىتَّ إيَذا رأى أ َما يَُسوِّي بها القي نَّ

َ
يَُسوِّي ُصُفوَفنَا، حىت َكأ

َباَد اهلل، لَ  يًا َصدرُُه، فقال: عي ى رَُجاًل بَادي
َ
، َفَرأ ُ نَّ ُصُفوفَُكم أو َعَقلْنَا َعنُه، ثم َخَرج يوًما َفَقام، حىَتّ إيَذا اكد أن يَُكَبِّ تَُسوُّ

 «.َخاليَفنَّ اهلل بني وُُجوهيُكميَلُ 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

نَّه إن لم تعدل الصفوف وتسوى فليخالفنَّ اهلل بني وجوه اذلين اعوجت صفوفهم فلم يعدلوها،  -صَّل اهلل عليه وسلم-أكد 
َّ
أ

 وذلك بأنه حينما يتقدم بعضهم ىلع بعض يف الصف، ويرتكون الفرجات بينهم.
أنهم  -صَّل اهلل عليه وسلم-يعلم أصحابه بالقول ويهذبهم بالفعل، فظل يقيمهم بيده، حىت ظن  -صَّل اهلل عليه وسلم-واكن 

صَّل اهلل -قد عرفوا وفهموا، ويف إحدى الصلوات رأى واحدا من الصحابة قد بدا صدره يف الصف من بني أصحابه، فغضب 
 اهلل بني وجوهكم". وقال "لتسون صفوفكم أو يلخالفن -عليه وسلم

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموماتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجد
 -ريض اهلل عنهما-انلعمان بن بشري راوي احلديث:

 عليها.الرواية األوىل: متفق  اتلخريج:
 والرواية اثلانية: رواها مسلم.

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ن. • نَّ ُصُفوفَُكم : الالم للقسم، واملعىن: واهلل لتسُوّ  لَتَُسوُّ
ُ : يلوقعن اخلالف. • ْو يَلَُخاليَفنَّ اَّللَّ

َ
 أ
 وتتفرقوا.بنََي وُُجوهيُكم : بني وجهات نظركم؛ فيكون للك وجهة  •
يَُسوِّي ُصُفوَفنَا : يقوم بتسويتها، وكيفية ذلك: بمسح املناكب، وحيصل ذلك بتفقد صفوف املصلني من ناحية إىل ناحية مع مسح اإلمام  •

 لصدور املصلني ومناكبهم.
َما : تسويته تبلغ إىل ما يشبه هذه الغاية. • نَّ

َ
 َحىتَّ َكأ

َداَح : "القداح": سهام اخلشب حني  • ىلع نسق  -يف اعتداهلم واستوائهم-تنحت وتَبى، ويبالغ يف تسويتها وتعديلها، يعىن أنهم يكونون الْقي
 واحد.

 َعَقلْنَا : أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية. •
 اَكَد : قارب. •
 فقام : وقف يف ماكن صالته. •
يًا َصْدرُُه : بارًزا وظاهًرا عن الصف. •  بَادي
 الزم، فال خيلو احلال من أحدهما.أو : للتقسيم، أي أن أحد األمرين  •
ى : أبرص. •

َ
 َرأ
ي : ناداهم بهذا الوصف تذكرًيا هلم؛ يللزتموا بما تقتضيه العبودية. • بَاَد اَّللَّ  عي

 فوائد احلديث:
 اتلحذير من لك ما يوقع اتلباغض واتلنافر. .1
 ظاهر احلديث، وجوب تعديل الصفوف، وحتريم تعوجيها، للوعيد الشديد. .2
بإقامة الصفوف، فقد اكن يتوىل تعديلها بيده الكريمة وهذا يدل ىلع أن تسوية الصفوف من وظيفة  -َّل اهلل عليه وسلمص-شدة اهتمامه  .3

 اإلمام.
 اجلزاء من جنس العمل، فقد توعد بمخالفة وجوههم مقابل خمالفة صفوفهم. .4

نَّ صفوفَكم أو يلخالَِفنَّ اهلُل بني وُُجوِهكم  لَتَُسوُّ
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 غضب انليب صَّل اهلل عليه وسلم ىلع اختالف الصف، فيقتِض احلذر من ذلك. .5
 م اإلمام فيما بني اإلقامة والصالة ملا يعرض من احلاجة.جواز الك .6
د من تأديته ملهامه يف تسوية صفوف املأمومني. .7 كَّ

َ
 يتحتَّم ىلع اإلمام أن ال يُكَبِّ حىتَّ يَتأ

 املصادر واملراجع:
 ه.1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط 

، مكتبة الصحابة، 10عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح 
 ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 

 ه.1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
نام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم خري األ

 ه.1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
 ه.1422بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(،  ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 ه.1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
 (3085) الرقم املوحد:
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لَُكنَّ »قالت:  قُلُت: يا رَُسوَل اهلل، نََرى اجلهاَد أفضَل العمل، أفال جُناهيد؟ فقال:  -ريض اهلل عنها-اعئشة عن  احلديث:
: حجٌّ مَبور  «.أفضُل اجلهادي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

األعمال وأكرثها أجراً اجلهاد يف سبيل اهلل ومقاتلة والنساُء معها يعتقدن أنَّ أفضل  -ريَض اهلل عنها-اكنت أم املؤمنني اعئشُة 
َ احلجُّ  -عليه الصالة والسالم-األعداء، فأرَشَدُهنَّ  إىل جهاٍد أفضل يف حقهن من القتال، وهو احلج اذلي ال إثم خيالطه، ُسيمِّ

 جهاداً ألنه جهاٌد للنفس، وفيه بذٌل للمال وطاقة ابلدن.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < فضل احلج والعمرةاتلصنيف: 
 املفاضلة بني األعمال.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 نَرى : نعتقد. •
 لكن : األرجح يف ضبطها أن تكون بضم الاكف ىلع أنها خطاب للنسوة، واملعىن أي اذلي يناسبكن احلج املَبور. •
 مَبور : املقبول اذلي ال خيالطه يشء من اإلثم. •

 فوائد احلديث:
ْن أفضل اجلهاد وأنه من سبيل اهلل  .1  .-تعاىل-أنَّ احلجَّ مي
 للنِّساء أفضُل من اجلهاد.احلجُّ  .2
 أنَّ األعمال تتفاضُل وتتفاوت حبسب العامل. .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثري - 
 ه.1418الطبعة األوىل  -م اهلاليل، دار ابن اجلوزيبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سلي -
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف اخلين وغريه، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الرابعة عرش،  -
 . زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -

 (2759) الرقم املوحد:

 لَُكنَّ أفضل اجلهاد: حج مَبور
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بناقة خَمُْطوَمٍة، فقال: هذه  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: جاء رجل إىل انليب  -عنهريض اهلل -عن أيب مسعود  احلديث:
 «.لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة لكها خَمُْطوَمةٍ »: -صَّل اهلل عليه وسلم-يف سبيل اهلل، فقال رسول اهلل 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

َبل، وهو قريب من الزمام اليت تَُشدُّ به انلاقة، فقال  -صَّل اهلل عليه وسلم-جاء رجل إىل انليب  بناقة خَمُْطوَمٌة، أي َمْشُدودٌة حبي
 ، للغزو بها.  -تعاىل-الرجل: يا رسول اهلل، هذه يف َسبييلي اهلل، أي أوقفها يف اجلهاد يف سبيل اهلل 

يُضاعف احلسنة بعرش أمثاهلا إىل َسبعمائة  -تعاىل- : "لك بها َسبُْعمائَةي نَاقة "؛ وذلك ألن اهلل-صَّل هلل عليه وسلم-فقال هل 
عف إىل أْضَعاف كثرية، كما يف قوهل  لي حبة أنبتت سبع سنابل يف لك -تعاىل-ضي

: )َمثَل اذلين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل َكمثَ
 [.261سنبلة مائة حبة واهلل يضاعف ملن يشاء واهلل واسع عليم(]ابلقرة:

"لُكَُّها خَمُْطوَمٌة " فائدة اخليطام: زيادة تمكن صاحبها من أن يعمل بها ما أراد، وهذا من حسن اجلزاء، فكما أن هذا الرجل قوهل: 
َمْشُدوٌد عليها باخليطام، جزاه اهلل بسبعمائة ناقة لكها َمْشُدوٌد عليها باخليطام؛  -صَّل اهلل عليه  وسلم-جاء بناقته إىل انليب 

 ق يف ادلنيا أن لك زيادة يقدمها سيحزى بها، واخلطام هل قيمة ومجال وزيادة يف انلاقة.ويلعلم من ينف
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاداتلصنيف: 
 اإليمان. -الفضائل  -الوقف موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-ن عمرو ابلدري األنصاري أبو مسعود عقبة ب راوي احلديث:
 رواه مسلم. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 خمطومة : اخلطام، هو: احلبل اذلي يقاد به ابلعري، جيعل ىلع خطمه أي مقدم أنفه وفمه. •
 القيامة بايلوم اآلخر؛ ألنه ال يوم بعده.القيامة : هو ايلوم اآلخر اذلي حتاسب فيه اخلالئق، وسيم يوم  •
 سبيل اهلل : هو اجلهاد إذا أطلق يف انلصوص. •

 فوائد احلديث:
 الرتغيب باتلَبع بما يستعان به ىلع القتال من فرس أو ناقة أو غري ذلك. .1
 تضاعف إىل سبعمائة ضعف. -تعاىل-انلفقة يف سبيل اهلل  .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض  - 
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 ه.1407بريوت، الطبعة الرابعة عرش، - اخلين وغريه، مؤسسة الرسالةنزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د. مصطىف -
 ه.1426رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض،  -
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 .1392ية، اثلان: الطبعة بريوت –املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج /أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي: دار إحياء الرتاث العريب  -
 بريوت.-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب -
يل  إيكَماُل الُمْعليمي بَفَوائيدي ُمْسليم -  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع، مرص -عياض بن موىس ايلحصيب السبيت، املحقق: ادلكتور حيىَْي إيْسَماعي

 م. 1998 - ـه 1419الطبعة: األوىل، 
 انلارش: دار احلديث.-الصنعاين -سبل السالم -

 (3687) الرقم املوحد:

 لَك بها يوم القيامة َسْبُعمائَِة نَاقة لُكَُّها ََمُْطوَمة
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َهلَّ انليبُّ »قال:  -ريض اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  احلديث:
َ
وأصحابُه باحلج، وليس  -صَّل اهلل عليه وسلم-أ

ْهلَلُْت بما  -ريض اهلل عنه-وطلحة، وقدم يلع  -صَّل اهلل عليه وسلم-مع أحد منهم َهْدٌي غري انليب 
َ
من ايلمن. فقال: أ

َهلَّ به انليب 
َ
وا  -صَّل اهلل عليه وسلم-انليب فأمر  -صَّل اهلل عليه وسلم-أ ُ أصحابه: أن جيعلوها عمرة، فيطوفوا ثم ُيَقرصِّ

نَا َيْقُطُر؟   َحدي
َ
ىًن وََذَكُر أ لُّوا، إال من اكن معه الَهْدي، فقالوا: ننطلق إىل مي  وحَيي

ْمريي َما اْستَْدبَْرُت  -صَّل اهلل عليه وسلم -فبلغ ذلك انليب 
َ
ْهَديُْت ، ولوال أن ميع الَهْدَي  فقال: لَوي اْستَْقبَلُْت من أ

َ
؛ ما أ

ْحلَلُْت.  
َ
 أَل

ك لكها، غري أنها لم َتُطْف بابليت. فلما َطُهرت وطافت بابليت قالت: يا رسول اهلل،  وحاضت اعئشة. فَنََسَكْت املنَاسي
يمي ، فاعتمرت بعد احلجَتنَْطليُقوَن حبج وعمرة، وأنطلق حبج؟ فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر: أن خيرج معها إىل اتلَّ   «.نْعي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

يصف جابر بن عبد اهلل ريَض اهلل عنهما حجة انليب صَّل اهلل عليه وسلم بأنه وأصحابه أهلُّوا باحلج، ولم يَُسق أحٌد منهم 
واكن يلع بن أيب طالب ريَض اهلل عنه يف ايلمن، الَْهْدَي إال انليب صَّل اهلل عليه وسلم وطلحة بن عبيد اهلل ريَض اهلل عنه، 

 فقدم، ومن فقهه أحرم وعلَّق إحرامه بإحرام انليب صَّل اهلل عليه وسلم.
فلما قدموا مكة، أمرهم انليب صَّل اهلل عليه وسلم أن يفسخوا إحرامهم من احلج إىل العمرة، ويكون طوافهم وسعيهم للعمرة، 

لُّوا اتلحلل الاك  مل. هذا يف حق من لم يسق اهلدي.ثم يقرصوا وحُيي
 ىلع إحرامهم. -بعد طوافهم وسعيهم-ومنهم انليب صَّل اهلل عليه وسلم فبقوا  -أما من ساقه 

ُروا بفسخ حجهم إىل عمرة  مي
ُ
لني -متعجبني ومستعظمني-فقال اذلين أ ىن" ُمهي : كيف نتحلل وجنامع أهلنا ثم ننطلق إىل "مي

 باحلج، وحنن حديثو عهد بذلك؟.
 فبلغ انليّب صَّل اهلل عليه وسلم مَقاتَلهم واستعظام ذلك يف نفوسهم، فطمأن أنفسهم بما هو احلق وقال:

لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما ُسْقُت الَهْدَى اذلي منعين من اتلحلل، وألحللت معكم. فرضيت أنفسهم واطمأنت 
 قلوبهم.

فصارت قارنة؛ اًلن حيضها منعها من الطواف بابليت، وفعلت املناسك  وحاضت اعئشة ريَض اهلل عنها قُْرَب دخوهلم مكة،
 لكها غري الطواف والسيع.

ومنهم أزواج انليب صَّل اهلل عليه -فلما طهرت وطافت بابليت طواف حجها، صار يف نفسها يشء، إذ اكن أغلب الصحابة 
 ا يف حجها.قد فعلوا أعمال العمرة وحدها وأعمال احلج. ويه قد دخلت عمرته -وسلم

 فقالت: يا رسول اهلل، تنطلقون حبج وعمرة وأنطلق حبج؟.
 فطيَّب خاطرها، وأمر أخاها عبد الرمحن أن خيرج معها إىل اتلنعيم، فاعتمرت بعد احلج.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < أنواع النسكاتلصنيف: 
 فقه العبادات < احلج والعمرة < اهلدي والكفاراتالفقه وأصوهل < 
 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:

ْحلَلْت
َ
ْهَديُْت، ولوال أن ميع الَهْدَي أَل

َ
ْمرِي َما اْسَتْدبَْرُت؛ ما أ

َ
 لَِو اْسَتْقَبلُْت من أ
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َل : أصل اإلهالل: رفع الصوت، واملراد به هنا: أحرم. • هَّ
َ
 أ
 إبل أو بقر أو غنم.َهْدٌي : أي يشء يُهدى إىل احلرم، من  •
ْهلَلُْت : أحرمت. •

َ
 أ
ىَن : موضع قرب مكة، ويقال: بينه وبني مكة املكرمة ثالثة أميال، يزنهل احلجاج أيام الترشيق. •  مي
 يقطر : يقطر: يزنل منيا من مجاع أهله. •
 استَقبلت : َعلمُت من قبل. •
 من أمري : من شأين أو حايل. •
ْهَديُْت : ما سقت اهلدي. •

َ
 ما أ

 ْت : تعبَّدت. واملناسك: أفعال احلج.نََسكَ  •
 َتنَْطليُقوَن : تذهبون راجعني إىل املدينة. •
 طهرت : نظفت من احليض. •
 حبج وعمرة : أي حج مستقل، وعمرة مستقلة. •
يمي : موضع ىلع أربعة أميال من مكة يسىم اآلن: "مسجد اعئشة". •  اتلَّنْعي

 فوائد احلديث:
 مرشوعية سوق اهلدي. .1
 ارنا أن يسوق معه اهلدي .األفضل ملن حج ق .2
 ال جيب سوق الَهْدي يف حج أو عمرة؛ ألن أكرث الصحابة لم يسقه، ولكن جيب ىلع املتمتع والقارن هدي ولو بغري سوق. .3
4. .  مرشوعية رفع الصوت باتلَّلْبييَةي
5. .  مرشوعية تعيني النسك يف اتلَّلْبييَةي
 جواز تعليق اإلحرام بإحرام الغري. .6
 األنساك؛ ألن انليب صَّل اهلل عليه وسلم أمر به من لم يسق اهلدي.أن اتلمتع أفضل  .7
 مرشوعية فسخ نية احلج إىل العمرة ؛ يلصري متمتًعا. .8
 يمنع فسخ نية احلج يف حال سوق الَهْدي. .9
 فقه يلع ريض اهلل عنه، فإنه حني لم يعرف أّي األنساك أفضل، علَّقه بإحرام انليب صَّل اهلل عليه وسلم. .10
 لغة يف الالكم، الستيضاح احلقائق، وتبيني األمور.جواز املبا .11
 جواز تمين األمور الفائتة إذا اكنت من مصالح ادلين، ألنه رغبة يف اخلري، وندم عليه. .12
 أن اتلقصري من الشعر يف احلج والعمرة عبادة ونسك من املناسك. .13
 أن اتلقصري يف العمرة للمتمتع أفضل ؛ يلتوفر الشعر للحلق يف احلج. .14
 انليب صَّل اهلل عليه وسلم وشفقته بأمته. رمحة .15
 جواز قول : "لو" إذا اكن بلفظ اإلخبار. .16
 امتناع الطواف بابليت ىلع احلائض حىت َتْطُهَر. .17
 جواز فعل احلائض أعمال احلج غري الطواف. .18
 أن املرشوع كون السيع بني الصفا واملروة بعد الطواف بابليت. .19
 عمرة قبل احلج وأدخل احلج عليها ، جاز هل أن يعتمر بعد احلج.أن املتمتع إذا لم يتمكن من إكمال ال .20
 أن املتمتعة إذا حاضت ولم َتْطُهْر قبل احلج ، فإنها تدخله ىلع العمرة وتصري قارنة. .21
 أن القارن يكفيه طواف واحد  وسيع  واحد حلجه وعمرته. .22
 وجوب اإلحرام من احلل يف حق من أراد العمرة وهو يف احلرم. .23
 دي مانع من اتلحلل حىت ينحر يوم العيد.أن سوق اهل .24
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 املصادر واملراجع:
 ه.1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني 

حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق 
 ه. 1426

 تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
 ه.1426كتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة وم

  ـه  1435اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتقيق: سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الطبعة األوىل، 
  ـه 1412خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 

 ه1422صحيح ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 ..بريوت –صحيح مسلم ، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 
 (4550) الرقم املوحد:
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 -لو أن رجال »مرفواًع:  -ريض اهلُل عنه-عن أيب ُهريرة  احلديث:
ً
لََع عليك بغري إيْذنيَك؛ فَ  -أو قال: اْمَرأ َحَذْفتَُه حبََصاٍة، اطَّ

َت عينه: ما اكن عليك ُجَناحٌ 
ْ
 «.َفَفَقأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أنه إذا اطلع إنساٌن ىلع أحٍد بغري إذنه من وراء بابه، أو من فوق جداره، أو غري ذلك، ففقأ  -صَّل اهلل عليه وسلم-أخَب انليب 
يطعن عينه حبديدة، فليس ىلع هذا املتليف إثٌم وال قصاٌص؛ ألن انلاظر هو عينه بأن يريم حصاة؛ فتصيب عينه، أو أن 

 املتعدي واجلاين بفعله هذا.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < اجلنايات < القصاصاتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < اآلداب الرشعية < آداب السالم واالستئذان

 اآلداب.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 فََحَذْفتَُه : َرَميْته. •
َت َعيْنَُه : أفَْسْدتَها وأتلفتها. •

ْ
 َفَفَقأ

 إثٌم.ُجنَاٌح :  •
 فوائد احلديث:

م. .1 هي الع ىلع أحوال انلاس يف منازيهلم، وانلَّظر إيلهم واالستماعي إيىل الَكمي  حتريم االطِّ
م. .2 لع بيهي ىلع أْحَواليهي  ُسُقوُط ُحْرَمةي َمْن َفَعَل َذليك، وإيْهَداُر العْضو اذلي يطَّ
نَّ لصاحب ابَليتي أن َيْفَقأ عينه وليس عليه إثٌم وال قَصاص. .3

َ
 أ

اري ال حَيتاج إىل إنَْذاريه. .4 َب ادلَّ ُر احلديثي أنَّ َصاحي  ظاهي
ن دْفُعه اَكنلَّْظر. .5 مع؛ ألنَّه ال ُيْمكي ق بيانلََّظري َغريه اَكلسَّ  أنَّه ال يَلْتَحي
ار قد اْحتَاَط بيوُجود ساتير. .6 ب ادلَّ ري أْن يكون صاحي  يُْشرَتُط َقبَْل إيْهَداري َعنْيي انلَّاظي
َف ىلَع َجانيبي ابلابي وال ُيَقابيل فتحَة ابلاب.يَنْبَيغي ليل .7 ْن يَقي

َ
ني أ ذي

ْ
 ُمْستأ

 املصادر واملراجع:
صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد  -1 

 .ه1422فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 ه.1423صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة:  -2
 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، -3

 ه.1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 ه.1414تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار علماء السلف، الطبعة: اثلانية  -4

 (2989) الرقم املوحد:

نَّ رَُجالً 
َ
 -لَْو أ

ً
ْو قَاَل: اْمرَأ

َ
َت َعْيَنُه: َما اَكَن َعلَْيك ُجَناحٌ  -أ

ْ
لََع َعلَْيَك بَِغرْيِ إْذنَِك؛ فََحَذْفَتُه ِِبََصاٍة، َفَفَقأ  اطَّ
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مَحَلُْت ىلع فرس يف سبيل اهلل، فأضاعه اذلي اكن عنده، فأردت »قال:  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطاب  احلديث:
تَْشرَتيهي، وال تعد يف صدقتك؛ فإن ؟ فقال: ال -صَّل اهلل عليه وسلم-أن أشرتيه، وظننت أنه يبيعه بيرُْخٍص، فسألت انليب 
بَتيهي اكلَعائيدي يف َقيْئيهي  رَْهٍم؛ فإن الَعائيَد يف هي ْعَطاَكُه بيدي

َ
 «.أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ذلك رجال ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل، فأعطاه فرسا يغزو عليه، فقرص الرجل يف نفقة  -ريض اهلل عنه-أاعن عمر بن اخلطاب 
الفرس، ولم حيسن القيام عليه، وأتعبه حىت هزل وضعف، فأراد عمر أن يشرتيه منه وعلم أنه سيكون رخيًصا هلزاهل وضعفه، 

صَّل اهلل -عن ذلك، فيف نفسه من ذلك يشء، فنهاه انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-فلم يقدم ىلع رشائه حىت استشار انليب 
فال تتبعه نفسك وال تعلق به، وئلال حيابيك املوهوب  -تعاىل-ألن هذا يشء خرج هلل عن رشائه ولو بأقل ثمن،  -عليه وسلم

هل يف ثمنه، فتكون راجعاً ببعض صدقتك، وألن هذا خرج منك، وكفر ذنوبك، وأخرج منك اخلبائث والفضالت، فال ينبيغ 
بالعود يف اليقء، وهو ما خيرج من ابلطن عن أن يعود إيلك، وهلذا سىم رشاءه عوداً يف الصدقة مع أنه يشرتيه باثلمن، وشبهه 

 طريق الفم، والعود فيه أن يأكله بعد خروجه، وهذا للتقبيح واتلنفري عن هذا الفعل.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < اهلبة والعطيةاتلصنيف: 
اب  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 محلت ىلع فرس : تَبعت بفرس حيمل من يركب عليه، وذلك ىلع سبيل الصدقة. •
 يف سبيل اهلل : يف اجلهاد. •
 فأضاعه اذلي اكن عنده : لم حيسن القيام به وقرص يف مؤونته وخدمته. •
 طريق فمه.قيئه : ما خيرج من بطنه عن  •

 فوائد احلديث:
 صدقة. -صَّل اهلل عليه وسلم-استحباب اإلاعنة ىلع اجلهاد يف سبيل اَّلّل، وأن ذلك من أجل الصدقات، فقد سماه انليب  .1
 أن عمر تصدق ىلع ذلك املجاهد بالفرس ولم جيعلها وقفا عليه، أو وقفا يف سبيل اهلل ىلع اجلهاد، وإال ملا جاز للرجل بيعه. .2
ان عن رشاء صدقته، ألنها خرجت هلل، فال ينبيغ أن تتعلق بها انلفس، ورشاؤها ديلل ىلع تعلقه بها، وئلال حيابيه ابلائع فيعود عليه نيه اإلنس .3

 يشء من صدقته.
 حيرم الرجوع يف الصدقة. .4

 املصادر واملراجع:
، مكتبة الصحابة، 10فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع  

 ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 
 ه.1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط

حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم، لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: 
 ه. 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 ه.1423حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  صحيح مسلم،

 (6073) الرقم املوحد:

ْعَطاَكُه 
َ
 بِِدْرَهٍم؛ فإن الَعائَِد يف ِهَبتِِه اكلَعائِِد يف َقْيئِهِ ال تَْشرَتِهِ، وال تعد يف صدقتك؛ فإن أ
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ُموا رمضان بصوم يوم، »: -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: ال َتَقدَّ
 «.أو يومني إال رجاًل اكن يصوم صوًما فَلْيَُصْمهُ 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اتلقدم يف صيام رمضان بصوم يوم نَه عن  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث خيَب أبو هريرة 
أو يومني قبله متصال به إال أن يكون هل اعدة بصوم يوم معني كيوم االثنني مثال، فيصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يومني، 

 فال بأس بذلك حينئذ؛ لزوال املحذور؛ وهو إدخال ما ليس من العبادة فيها.
___________________________ 

 صوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام يوم الشكالفقه وأاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
ُموا : ال تسبقوا. •  ال َتَقدَّ
 وشوال. سيم بذلك ؛ لشدة الرمضاء فيه .رمضان : أي شهر رمضان ، وهو : ما بني شعبان  •
 بيوم أو يومني : أي : بصوم يوم وال يومني ، وهو كذلك يف صحيح مسلم. •
 الصيام : اإلمساك بنية عن املفطرات يف نهار الصيام. •
 اكن يصوم : أي اكن من اعدته أن يصوم. •
 صوًما : أي :صوما معينا : كصوم يوم االثنني واخلميس مثال. •
 فَلْيَُصْمُه : أي : فليصم ذلك الصوم املعني ، وإن صادف ما قبل رمضان بيوم أو يومني. •

 فوائد احلديث:
 انليه عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومني. .1
 جواز سبقه بثالثة أيام فأكرث. .2
 الرُّْخَصة يف ذلك ملن صادف قبل رمضان هل اعدة صيام، كيوم اخلميس واالثنني. .3
 يد باحلدود الرشعية وعدم تعديلها.مرااعة الشارع للتق .4
تميزي فرائض العبادات من نوافلها، واالستعداد لرمضان بنشاط ورغبة، ويلكون الصيام شعار ذلك الشهر  -واهلل أعلم-من حكمة ذلك  .5

 الفاضل املمزي به.
 جواز قول: رمضان بدون إضافة الشهر إيله. .6

 املصادر واملراجع:
 ه.1408 بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلانية، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين 

ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش
 ه. 1426

 م رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.تأسيس األحاك
 ه.1426تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 

 ه1422حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، 
 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

 (4508) الرقم املوحد:

ُموا رمضان بصوم يوم، أو يومني إال رجالً اكن يصوم صوًما فَلَْيُصْمهُ   ال َتَقدَّ
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ال تَنْتيُفوا »قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده  احلديث:
يَْب؛ فإنه نُور املسلم يوم القيامة  «.الشَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

عن َنتْف الشعر األبيض، سواء اكن من شعر رأسه أو حليته أو غريهما من مواضع  -صَّل اهلل عليه وسلم املسلم-نَه انليب 
يب يكون نورا لصاحبه يوم القيامة.  ابلدن؛ فهذا الشَّ

___________________________ 
 اللباس والزينةالفقه وأصوهل < فقه األرسة < اتلصنيف: 

و بن العاص  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمري
 رواه أبو داود والرتمذي وأمحد وابن ماجه والنسايئ. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 نُور املسلم : بَهاؤه ومجال فطرته اإلسالمية، وضياء وجهه. •
 فوائد احلديث:

عر. .1 يب من بني الشَّ  انليه عن َنتْف الشَّ
يب نوع من اتلدليس والزتوير. .2  َنتْف الشَّ
يب نور وبهاء للمؤمنني يف اآلخرة، ووقار وهيبة يف ادلنيا. .3  الشَّ
يب نذير للمرء فهو أمارة ىلع طول العمر والشيخوخة؛ فعند ما يراه العبد يتذكر اآلخرة ويقلع عن املعايص ويستعد للقاء ر .4  به.الشَّ

 املصادر واملراجع:
 ه. 1407 ـهالطبعة الرابعة عرش  1397نزهة املتقني، تأيلف: مجٌع من املشايخ، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:  

 م.1997 - ـه 1418بهجة انلاظرين، تأيلف: سليم بن عيد اهلاليل، انلارش: دار ابن اجلوزي، سنة النرش:  
 ه. 1428تأيلف: حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي، حتقيق: د. ماهر بن ياسني الفحل، الطبعة: األوىل، رياض الصاحلني، 

 ه. 1426رشح رياض الصاحلني، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، انلارش: دار الوطن للنرش، الطبعة: 
 .ه 1421 األوىل،: الطبعة القاهرة، –ارش: دار احلديث مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر انل

ْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.    جي  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ
 ه. 1421السنن الكَبى، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

 أيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء الكتب العربية.سنن ابن ماجة، ت
نية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلا

 ه. 1395
 ه.1413تىق األخبار، تأيلف: حممد بن يلع الشواكين، حتقيق: عصام ادلين الصبابطي، انلارش: دار احلديث، الطبعة: األوىل، نيل األوطار رشح من

 .كراتيش –رشح سنن ابن ماجه، للسيويط وغريه، انلارش: قدييم كتب خانة 
 ف، الطبعة: اخلامسة.صحيح الرتغيب والرتهيب، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: مكتبة املعار

 (8911) الرقم املوحد:

ْيَب؛ فإنه نُور املسلم يوم القيامة  ال تَنْتُِفوا الشَّ
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وا بعضها »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه -عن أيب سعيد اخلدري احلديث: فُّ ال تبيعوا اذلهب باذلهب إال مثياْلً بمثل، وال تُشي
َق بالَوريقي إال مثال بمثل، وال تُشفوا بعضها ىلع بعض، وال تبيعوا منها اغئبا بناجز  «. ىلع بعض، وال تبيعوا الَوري

 «. إال يدا بيد»ويف لفظ 
 «.وزنا بوزن، مثال بمثل، سواء بسواءإال »ويف لفظ 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 عن الربا بنوعيه: الفضل، والنسيئة. -صَّل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث الرشيف ينَه انليب 
حيصل اتلقابض فهو ينَه عن بيع اذلهب باذلهب، سواء أكانا مرضوبني، أم غري مرضوبني، إال إذا تماثال وزناً بوزْن، وأن 

 فيهما، يف جملس العقد، إذ ال جيوز بيع أحدهما حارضاً، واآلخر اغئبا.
كما نَه عن بيع الفضة بالفضة، سواء أكانت مرضوبة أم غري مرضوبة، إال أن تكون متماثلة وزناً بوزن، وأن يتقابضا 

 بمجلس العقد.
ق قبل   اتلقابض.فال جيوز زيادة أحدهما عن اآلخر، وال اتلفرُّ

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < الربااتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدريي  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 والرواية اثلانية رواها مسلم.

 والرواية اثلاثلة رواها مسلم.
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 املفردات:معاين 
 اذلهب : جبميع أصنافه من مرضوب ومنقوش وجيد ورديء وتَب وخالص ومغشوش. •
 إال مثال بمثل : إال متفقا يف الوزن. •
 وال تشفوا  بعضها ىلع بعض" : ال تفضلوا بعضها ىلع بعض، والشف الزيادة، ويطلق ىلع انلقص أيًضا. •
 الورق : الفضة مرضوبة أو غري مرضوبة. •
 إال متماثلني.إال مثال بمثل :  •
 اغئبا : مؤجاًل. •
 بناجز : حبال. •
 وزنا بوزن : موزونا بموزون. •
 سواء بسواء : السواء: هو املثل وانلظري. •

 فوائد احلديث:
 انليه عن بيع اذلهب باذلهب، أو الفضة بالفضة، سواء أكانت مرضوبة، أم غري مرضوبة، أم خمتلفة، ما لم تكن مماثلة بمعيارها الرشيع وهو .1

 الوزن، وما لم حيصل اتلقابض من الطرفني يف جملس العقد.
 انليه عن ذلك يقتِض حتريمه وفساد العقد. .2

ال تبيعوا اذلهب باذلهب إال مثال بمثل، وال تشفوا بعضها ىلع بعض، وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال بمثل، 
 بناجزوال تشفوا بعضها ىلع بعض، وال تبيعوا منها َغئبا 
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 املصادر واملراجع:
م للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط   ه.1427، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1منحة العالَّ

، مكتبة الصحابة، 10أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج 
 ه. 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 ه.1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري، ط
 ه.1422ن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة ع1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 (6087) الرقم املوحد:
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فيدخل فيها  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن يلع بن احلسني: "أنه رأى رجال ييجء إىل ُفرَْجٍة اكنت عند قَب انليب  احلديث:
ال » قال: -صَّل اهلل عليه وسلم-فيدعو، فنهاه، وقال: أال أحدثكم حديثا سمعته من أيب عن جدي عن رسول اهلل 
 «.تتخذوا قَبي عيدا، وال بيوتكم قبورا، وصلوا يلع، فإن تسليمكم يبلغين أين كنتم

 صحيح بطرقه وشواهده. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، وأنه نهاه عن -صَّل اهلل عليه وسلم-بأنه رأى رجال يدعو اهلل سبحانه عند قَب انليب  -ريض اهلل عنه-خيَبنا يلع بن احلسني 
اذلي ورد فيه انليه عن اعتياد قَبه للزيارة، وانليه عن تعطيل ابليوت  -صَّل اهلل عليه وسلم-مستدال حبديث انليب ذلك 

 يف أي ماكن اكن فيه املسلّم. -صَّل اهلل عليه وسلم-من عبادة اهلل وذكره، وتشبيهها باملقابر خمَبا أن سالم املسلم سيبلغه 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجداتلصنيف: 
 الفضائل واآلداب < الفضائل < فضائل اتلوحيد

 الصالة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  راوي احلديث:
 رواه ابن أيب شيبة. اتلخريج:

 كتاب اتلوحيد. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 فرجة : أي: فتحة يف اجلدار. •
ال تتخذوا قَبي عيدا : ال تزوروا قَبي ىلع وجه خمصوص واجتماع معهود يف زمن خمصوص، عيدا: العيد هو ما يعتاد جميئه وقصده من زمان  •

 أو ماكن.
 فوائد احلديث:

 مرشوعية إنكار املنكر وتعليم اجلاهل. .1
ُ َعلَيْهي وََسلَّمَ -الرسول املنع من السفر لزيارة قَب  .2  ؛ محايًة للتوحيد.-َصَّلَّ اَّللَّ
ُ َعلَيْهي وََسلَّمَ -أن الغرض الرشيع من زيارة قَب انليب  .3  هو السالم عليه فقط؛ وذلك يبلغه من القريب وابلعيد. -َصَّلَّ اَّللَّ
 ألجل ادلاعء وكذا لك قَب. -صَّل اهلل عليه وسلم-حتريم قصد قَب انليب  .4
 يل ابليوت من عبادة اهلل وذكره.حتريم تعط .5
 حتريم الصالة يف املقابر. .6
 انتفاع األموات بداعء األحياء. .7

 املصادر واملراجع:
 ه.1435كتاب اتلوحيد، لإلمام حممد بن عبد الوهاب، ت: د. دغش العجيم، مكتبة أهل األثر، الطبعة اخلامسة،  

 ه.1424العزيز السليمان القراعوي، ت: حممد بن أمحد سيد، مكتبة السوادي، الطبعة: اخلامسة، اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد، ملحمد بن عبد 
 ه.1422امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد، للشيخ صالح الفوزان، دار العاصمة، الطبعة األوىل، 

 ه.1409الرياض، الطبعة: األوىل،  -مصنف ابن أيب شيبة، حتقيق: كمال يوسف احلوت، نرش:  مكتبة الرشد 
 الطبعة: الرابعة. -حتذير الساجد من اُتاذ القبور مساجد، األبلاين، املكتب اإلساليم  

 (3346) الرقم املوحد:

 وصلوا يلع، فإن تسليمكم يبلغين أين كنتمال تتخذوا قَبي عيدا، وال بيوتكم قبورا، 
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ال جَتُوُز َشَهاَدُة بََدويّي ىلع »يقول:  -صَّل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل أنه سمع  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
بي َقْرَيةٍ   «.َصاحي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث مانًعا من موانع قبول الشهادة، وهو أن ساكن ابلادية من األعراب وغريهم ال جتوز شهادتهم ألهل املدن والقرى، 
ة، فما ادلايع لشهادة شخص بعيد ال يعلم ما جيري يف القرى اغبًلا إال وجود الريبة، وقيل السبب أن أهل وسبب ذلك الشبه

أهل جفاء وجهل وربما تساهلوا يف أمر الشهادة ولعدم ضبطهم ملا به حتفظ حقوق انلاس، وهذا  -يف األعم األغلب-ابلادية 
 ابلدوي، لعموم األدلة، ومحلوا حديث ابلاب ىلع من لم تعرف عداتله. قول مالك وأمحد يف رواية، وقال اجلمهور بقبول شهادة

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < القضاء < الشهاداتاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه أبو داود وابن ماجه. اتلخريج:

 املرام.بلوغ  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 بدوي : هو األعرايب من ساكن ابلادية، وهو مفرد بدو. •
 صاحب قرية : هو احلرضي اذلي يسكن القرى واملدن. •

 فوائد احلديث:
وإىل هذا فيه ديلل ىلع عدم صحة شهادة ابلدوي ىلع صاحب القرية إال ىلع بدوي مثله فتصح؛ ألنه متهم حيث أشهد بدويا ولم يشهد قرويا،  .1

م ذهب أمحد بن حنبل ومجاعة من أصحابه، وإيله ذهب مالك إال أنه قال: ال تقبل شهادة ابلدوي ملا فيه من اجلفاء يف ادلين واجلهالة بأحاك
 الرشائع.
 املصادر واملراجع:

ْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد:  -  جي  املكتبة العرصيةسنن أيب داود، سليمان بن األشعث السِّ
فيصل عيىس ابلايب  -سنن ابن ماجه: ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية  -

 احلليب
 1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة دار ابن  اجلوزي، الطبعة األوىل  -
َسة،  -  م 2003 - ـه 1423توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة: اخلامي
 مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -
الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -جلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمنيفتح ذي ا -

1427 
 بدون طبعة وبدون تاريخ -سبل السالم /حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث  -
 1405 اثلانية: الطبعة-بريوت –املكتب اإلساليم -رص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويشإرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل /حممد نا -
 .م1985 - ـه

 (64693) الرقم املوحد:

 ال جتوز شهادة بدوي ىلع صاحب قرية
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دُّ امرأة ىلع امليت فوق ثالث، إال ىلع زوج: أربعة أشهر وعرًشا، »مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن أم عطية  احلديث: ال حُتي
 «.وال َتَمسُّ طيبًا إال إذا طهرت: نبُذة من قُسط أو أْظَفاروال تلبس ثوًبا َمْصبُواغ إال ثوب َعْصٍب، وال تكتحل، 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

دَّ ىلع ميت فوق ثالث ألن اثلالث اكفية للقيام حبق القريب  -صَّل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث نَه انليب  املرأة أن حُتي
امليت زوجها، فال بد من اإلحداد عليه أربعة أشهر وعرشاً، قياما حبقه الكبري، واتلفريج عن انلفس احلزينة، ما لم يكن 

نا يف أيام عدته.  وتصوُّ
واإلحداد هو ترك الزينة من الطيب والكحل واحليل واثلياب اجلميلة، ىلع املرأة املتوىف عنها زوجها أو قريبها، فال تستعمل 

 وج، أما غري الزوج فلها أن حتد عليه ثالثة أيام إن شاءت.شيئًا من ذلك، لكن ال جيب اإلحداد إال ىلع الز
 أما لبس املحدة اثلياب املصبوغة لغري الزينة، فال بأس بها من أي لون اكن.

وكذلك جتعل يف فرجها إذا طهرت قطعة يسرية من األشياء املزيلة للراحئة الكريهة، وليست طيبا مقصوداً يف هذا املوضع اذلي 
 ة.ليس حمالًّ للزين

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < العدةاتلصنيف: 

 اإلحداد.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنها-أم عطية نُسيبة بنت احلارث األنصارية  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 بالرفع ىلع انليف ، وباجلزم ىلع انليه.ال حتد :  •
 فوق ثالث : ثالث يلال بأيامها. •
 وال تلبس : بالرفع ىلع انليف ، وباجلزم ىلع انليه. •
 عصب : ثياب من ايلمن، فيها بياض وسواد. •
 نبذة : بضم انلون وسكون ابلاء، بعدها ذال معجمة، أي قطعة، ويطلق ىلع اليشء اليسري. •
 السني املهملة، نوع من ابلخور. قسط : بضم القاف وسكون •
 أظفار : بفتح اهلمزة، )والقسط( و)األظفار( نواعن من ابلخور. •

 فوائد احلديث:
 انليه عن إحداد املرأة ىلع ميت فوق ثالث، غري زوجها. .1
 إباحة اثلالث فما دون، تفرجيا عن انلفس. .2
  فبوضع احلمل.وجوب إحداد املرأة ىلع زوجها أربعة أشهر وعرشاً، ما لم تكون حامالً  .3
 اإلحداد. معناه: ترك الزينة وما يدعو إىل نكاحها.فعليها أن جتتنب لك حيل، ولك طيب، وكحل، وجتتنب ثياب الزينة. .4
 يباح هلا اثلوب املصبوغ لغري الزينة، والضابط يف معرفتها العرف. .5
 يباح أن تضع يف فرجها بعد الطهر، هذا املشابه للطيب، لقطع الراحئة الكريهة. .6
 جواز لبس ما ليس بمصبوغ ويه اثلياب ابليض. .7
 منع املرأة املحد من الكحل واملجزي لالكتحال عند اخلوف ىلع العني ، وحيمل انليه يف هذا احلديث ىلع حالة عدم احلاجة. .8

ثوبا مصبوَغ إال ثوب عصب، ال ُتد امرأة ىلع امليت فوق ثالث، إال ىلع زوج: أربعة أشهر وعرشا، وال تلبس 
 وال تكتحل، وال تمس طيبا إال إذا طهرت: نبذة من قسط أو أظفار



 

391 
 

 املصادر واملراجع:
زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  - 

 ه.1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1392ة الطبعة اثلاني-مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري -
 ه.1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -

 (6086) الرقم املوحد:
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تَان»: -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-اعئشة عن  احلديث: ة َوالَْمصَّ ُم الَْمصَّ  «.ال حُتَرِّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

بأن مص الصيب ثلدي امرأة غري أمه مرة أو مرتني ال يصريه  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنها-ُتَب اعئشة 
م ال حيل  ابنا من الرضاع هلذه املرأة، والتنترش املحرمية بينه وبينها؛ وذلك لعدم اكتمال رشوط اتلحريم، ألن الرضاع املحرِّ
للمرتضع أن يزتوج من املرضعة أو من حمارمها أوحمارم زوجها اذلي هل اللنب، وجيوز هل اخللوة بهن، وأن يكون حمرما هلن يف 

 السفر.
د القليل من الرضعات ال حيصل به اتلحريم يف باب الرضاع، وال بد من مخس رضعات كما يف حديث وعليه فإن هذا العد

 اعئشة اآلخر يف صحيح مسلم: )فنسخن خبمس معلومات(.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الرضاع < رشوط الرضاعاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-الصديق اعئشة بنت أيب بكر  راوي احلديث:

 رواه مسلم. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
مة رشاًع مص الطفل اثلد • ة : الواحدة من املص، يقال: مصَّ اللنب رشفه ورشبه رشًبا رقيًقا، مع جذب َنَفٍس، وحد الرضعة املحرِّ ي ثم الَمصَّ

 تركه باختياره من غري اعرض.
 حترم : أي ال تمنع الزواج وال يثبت بها اتلحريم حبيث يكون الرجل حمرًما للمرأة.ال  •

 فوائد احلديث:
تان: فال أثر هلما يف .1 ة واملصَّ ا املصَّ  تكوين الطفل؛ ذلا الرِّضاع املؤثِّر بانتقال نفعه من املرضعة إىل الرضيع هو ما أنزش العظم، وأنبت اللحم، وأمَّ

 يف احلكم.لم يكْن هلنَّ تأثرٌي 
ة واملصتني ال حترمان؛ ألنَّهما يسريتان. .2  أنَّ املصَّ
م، لكن ورد يف السنة ما يقيد هذا الرضاع بكونه مخس رضعات معلومات يشبعن الرضيع. .3  مفهوم احلديث أنَّ الرضاع الكثري حيرِّ

 املصادر واملراجع:
 انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.صحيح مسلم بن احلجاج، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق،  

 ه.1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 
 -الرياض  -ر الفلق انلارش: دا -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، حتقيق وُتريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي 

 ه.1424الطبعة السابعة، 
 سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث.

 ه.1428تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل،  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام 
َسة،  -مكة املكرمة-مكتبة األسدي  -تأيلف عبد اهلل البسام -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام   م.2003 - ـه1423الطبعة اخلامي

 مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل.  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف الشيخ صالح الفوزان، عناية عبد السالم السليمان 
الطبعة األوىل،  -اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة

 ه.1427
 (58174) الرقم املوحد:

 ال ُترم املصة واملصتان
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يف بنت محزة: ال حتل يل،  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل » -ريض اهلل عنهما-عباس عن عبد اهلل بن  احلديث:
 «.حيرم من الرضاع: ما حيرم من النسب، ويه ابنة أيخ من الرضاعة

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

َب ىلع بن أيب طالب   يزتوج بنت عمهما محزة.أن  -صَّل اهلل عليه وسلم-من انليب  -ريض اهلل عنه-رَغي
 أنها ال حتل هل، ألنها بنت أخيه من الرضاعة. -صَّل اهلل عليه وسلم-فأخَبه 

وعمه محزة رضعا من ثويبة وىه موالة أليب هلب، فصار أخاه من الرضاعة، فيكون عم ابنته،  -صَّل اهلل عليه وسلم-فإنه 
 وحيرم بسبب الرضاع، ما حيرم مثله من الوالدة.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الرضاعاتلصنيف: 

 انلاكح. -الشهادات موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ذلكبنت محزة : أمامة، وقيل غري  •
حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب : هذه مجلة مبينة لسبب عدم احلل.، أي املحرمات من النسب اكألم واألخت حيرم مثلهن من الرضاع  •

 اكألم من الرضاع وهو املرضعة، وبنتها وأمها.
 ، أرضعته وإياه ثويبة.-صَّل اهلل عليه وسلم-أيخ : محزة عم انليب  •
 لرَّضاعة.الرضاعة : يقال الرِّضاعة وا •

 فوائد احلديث:
 ما يثبت يف الرضاع من املحرمية، ومنها حتريم انلاكح. .1
 أنه يثبت فيه مثل ما يثبت يف النسب، فلك امرأة حرمت نسبا، حرمت من تماثلها رضااع. .2
من الرضاع وزوجها أبو هذا احلكم يدخل فيه املرتضع فقط دون أبيه وأمه وإخوته، فيكون كأنه أحد أفراد اعئلة املرضعة، فاملرضعة أمه  .3

 الرضيع وأوالدهما إخوته، وهكذا.
 املصادر واملراجع:

 ه.1422صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل،  - 
 ه1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-رشح عمدة األحاكمتيسري العالم  -
 ه.1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري  -

 (5859) الرقم املوحد:

 ال ُتل يل، حيرم من الرضاع: ما حيرم من النسب، ويه ابنة أيخ من الرضاعة
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ال تَْرَغبُوا عن آبائكم، فمن رغب »قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.عن أبيه، فهو كفر

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
َب عن  نسب أبيه اعلًما خمتاًرا، فهو كفر أصغر، وليس املراد حقيقة الكفر، اذلي خيدل صاحبه يف انلار، بل هو كفر من رَغي

 دون كفر، وهذا تأكيد وتشديد تلحريم هذا الفعل وتقبيحه.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < اللعاناتلصنيف: 
 النسب. -اإليمان موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

 حتريم االنتساب إىل غري اآلباء مع العلم بهم. .1
 األنساب.حرص اإلسالم ىلع املحافظة ىلع  .2
 وجوب بر الوادلين. .3

 املصادر واملراجع:
انلارش : دار طوق -حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص  -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري -صحيح ابلخاري  

 ه.1422الطبعة: األوىل -انلجاة 
 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم  املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 

الة، نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، تأيلف د/ مصطىف اخلن، د/ مصطىف ابلغا، حميي ادلين مستو، يلع الرشبيج، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرس
 .1407ط: الرابعة عرش

 الصاحلني، تأيلف حممد يلع بن حممد عالن. ديلل الفاحلني لطرق رياض
 ه.1430-1كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي.
 زارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: و
 (6377) الرقم املوحد:

 ال ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه، فهو كفر
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ُج املرأُة املرأَة، وال تُزوج »: -صَّل اهلل عليه وسلم-اهلل قال: قال رسول  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: ال تُزوِّ
انية يه اليت تُزوُج نفَسها  «.املرأُة نفَسها، فإنَّ الزَّ

 صحيح، دون اجلملة األخرية )فإن الزانية...(. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

نلفسها، وال لغريها، وأن انلاكح اذلي زوّجت فيه املرأُة نفسها هو دل احلديث ىلع أن املرأة ال يثبت هلا والية يف انلاكح ال 
، ويريد من ذلك أن -ريض اهلل عنه-نكاح باطل، وأما قوهل: )فإن الزانية يه اليت تزوج نفسها( فهو من الكم أيب هريرة 

 مبارشة املرأة للعقد من شأن الزانية فال ينبيغ أن يقع انلاكح إال بويل.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكحاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 رواه ابن ماجه. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 فوائد احلديث:
 دل احلديث ىلع أنه ال نكاح إال بويل. .1
 انلاكح.املرأة ال يثبت هلا والية يف  .2
 عدم أهلية املرأة إلنكاحها نفسها. .3
 فساد انلاكح بدون ويل، ويعتَب نكاًحا غري رشيّع. .4
 مرااعة األهلية يف الوالية، فال يتوىل األمور إال من اكن أهاًل هلا. .5
 تكون ويلة ىلع غريها يف احلكم.اإلشارة إىل قصور املرأة وأنها إذا اكنت ال يصلح أن تكون ويلة ىلع نفسها يف الزتويج فإنه ال يصح أن  .6

 املصادر واملراجع:
 سنن ابن ماجه، ت: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية.   - 
 ه.1428ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام للَمغرييب، ت: يلع بن عبد اهلل الزبن، دار هجر، الطبعة األوىل،  -
 ه.1405سبيل، لألبلاين، املكتب اإلساليم، الطبعة اثلانية، إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار ال -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة اخلامي يُح األحاَكمي مي  م.2003 - ـه1423توضي
 م.2014 - ـه1435عربية السعودية، الطبعة األوىل، اململكة ال -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
م إرساء بنت عرفة، ط -

ُ
، 1فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427املكتبة اإلسالمية، مرص، 
 حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه، انلارش: دار اجليل. -

 (58069) الرقم املوحد:

 ال تزوج املرأة املرأة، وال تزوج املرأة نفسها، فإن الزانية يه اليت تزوج نفسها



 

396 
 

ْقُهم ألن انليب  -ريض اهلل عنه-عن عكرمة أن عليا  احلديث: َحرِّ
ُ
َق قوما، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أ -َحرَّ

بُوا بعذاب اهللال »قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم ينَُه »: -صَّل اهلل عليه وسلم-، ولََقتَلْتُُهم كما قال انليب «ُتَعذِّ َل دي من بَدَّ
 «.فاقتلوه

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ريض -حرق قوًما من الزنادقة ظهر منهم ارتداد عن دين اهلل، فبلغ ذلك ابن عباس  -ريض اهلل عنه-أفاد احلديث أن عليًّا 
عن اتلحريق بانلار، وأن حكم من  -عليه الصالة والسالم-، فقال: لو كنت ماكنه ملا حرقتهم ملا ورد من نهيه -اهلل عنهما

 غري دينه بعد أن اكن مسلًما أن يقتل دون حتريق، وال فرق يف ذلك بني ذكر وأنىث.
___________________________ 

 الردةالفقه وأصوهل < احلدود < حد اتلصنيف: 
 الغلو. -الزندقة  -كتاب اجلهاد موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 صحيح ابلخاري وهو يف بلوغ املرام خمترصاً. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 أحرق املرتدين، يعين: الزنادقة.إن عليا حرق قوما : ويف رواية  أن عليا  •
 عن القتل بانلار. -عليه الصالة والسالم-ال تعذبوا بعذاب اهلل : وذلك نلهيه  •
من من بدل دينه فاقتلوه : أي من غري دينه من إسالم إىل كفر سواء حتول إىل انلرصانية أو ايلهودية أو غريهما، وهذا ظاهره العموم يف لك  •

 م وخيص منه من بدهل يف ابلاطن ولم يثبت عليه ذلك يف الظاهر فإنه جترى عليه أحاكم الظاهر.وقع منه اتلبديل ولكنه اع
 فوائد احلديث:

وجوب قتل املرتد عن دين اإلسالم، وقتل املرتد إمجاع أهل العلم؛ ذلك أن كفره أغلظ من الاكفر األصيل، فاذلي دخل اإلسالم وعرفه، ثم  .1
 بث طويته وسوء نيته، فمثل هذه انلفس اخلبيثة ليس هلا جزاء إال القتل.رغب عنه، وكفر به، هذا ديلل ىلع خ

 أن قوهل: "من بدل دينه، فاقتلوه" أي: من ارتد عن اإلسالم: حكٌم اعم للرجال والنساء. .2
 أن املرتد ال يُقر ىلع ردته بل يدىع إىل اإلسالم، فإن لم جيب قُتيَل. .3
  بانلار.يف هذا احلديث ديلل ىلع أن احلدود ال تستوىف .4

 املصادر واملراجع:
؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، -اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  

 ه.1422
 .تاريخ بدون-بريوت –دار إحياء الرتاث العريب -عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، بدر ادلين العيىن 

 .1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان
َسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام  م. 2003 - ـه 1423 اخلامي

 مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل. -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام: تأيلف الشيخ صالح الفوزان
الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -اهرةاملكتبة اإلسالمية الق -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني

1427. 
ة   ه.1417سنة النرش:  -دار الوطن -املحقق: فؤاد عبد املنعم أمحد -اإلفصاح عن معاين الصحاح، حيىي بن ُهبَرْيَ

 1429 األوىل،: الطبعة -سوريا –دار انلوادر، دمشق  -اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح، ابن امللقن، املحقق: دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث
 م. 2008 - ـه

 م.1993 - ـه1413نيل األوطار، للشواكين. انلارش: دار احلديث، مرص، الطبعة: األوىل، 
 (58227) الرقم املوحد:

 ال تعذبوا بعذاب اهلل
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ا  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن جابر بن يزيد بن األسود، عن أبيه، أنه صَّل مع رسول اهلل  احلديث: وهو غالم شاب، فلمَّ
« ما منعكما أن تَُصلِّيا معنا؟»صَّلَّ إذا رجالن لم يَُصلِّيا يف ناحية املسجد، فداع بهما فيجء بهما تَرُْعد َفرائيُصهما، فقال: 

، فليُصلِّ معه فإنها هل »قاال: قد صلَّينا يف ريحانلا، فقال:  ال تفعلوا، إذا صَّلَّ أحدكم يف رَْحله ثم أدرك اإلمام ولم يَُصلِّ
 «.نافلة

 صحيح. رجة احلديث:د
 املعىن اإلمجايل:

ا انتَه انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم-حيِك يزيد بن األسود أنه صَّل مع رسول اهلل  من  -صَّل اهلل عليه وسلم-وهو شاب، فلمَّ
حيرضوهما، فجاؤوا أصحابه أن  -صَّل اهلل عليه وسلم-صالته وجد رجلني لم يَُصلِّيا يف جانب من جوانب املسجد، فأمر انليب 

: ملاذا لم تَُصلِّيا معنا؟ قاال: قد َصلَّينا يف -صَّل اهلل عليه وسلم-بهما وهما يرتعدان ويضطربان من اخلوف، فقال هلما انليب 
يف  منازنلا، فقال: ال تفعال ذلك مرة ثانية، إذا صَّلَّ أحدكم يف مزنهل، ثم أدرك اإلمام وهو يصيل، فليُصلِّ معه؛ فإنها هل زيادة

 األجر، وتكون األوىل فريضة، واثلانية نافلة.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم اإلمام واملأموماتلصنيف: 
 الشمائل. -اآلداب  -املناقب موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-يزيد بن األسود  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد وادلاريم. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 تَرُْعد : تتحرك وتضطرب. •
 فَرائيُصهما : مجع الفريصة، ويه اللحمة اليت بني جنب ادلابة وكتفها، ويه ترجف عند اخلوف، أي تتحرك وتضطرب. •
 ريحانلا : منازنلا. •
 نافلة : زيادة يف اثلواب. •

 فوائد احلديث:
 وحسن تعليمه؛ فإنه سأل بادئ األمر عن سبب عدم دخوهلما اجلماعة. -صَّل اهلل عليه وسلم-حسن ُخلق انليب  .1
 من صَّل يف مزنهل، ثم أىت املسجد فوجدهم يصلون، فليصل معهم؛ فإنها هل زيادة يف األجر. .2
 ابليت فصالته صحيحة، ولكن يأثم برتك اجلماعة.وجوب صالة اجلماعة، فإذا صَّل يف  .3
 أن الفريضة يه األوىل سواء اكنت يف اجلماعة أو صالها لوحده، واملعادة انلافلة. .4
 وجوب األمر باملعروف وانليه عن املنكر، ويكون باحلكمة واملوعظة احلسنة. .5

 ال تفعلوا، إذا صىل أحدكم يف رحله ثم أدرك اإلمام ولم يصل، فليصل معه فإنها هل نافلة
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 املصادر واملراجع:
 مد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت.سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حم 

سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة 
 م.1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

)السنن الصغرى(، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية  املجتىب من السنن
 م.1986ه، 1406

د عب مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن
 م.2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

 م.1985مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 
 م.2002ه، 1422الطبعة: األوىل،  مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، يلع بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت، بلنان،

 م.1932ه، 1351معالم السنن )رشح سنن أيب داود(، أبو سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب، انلارش: املطبعة العلمية، حلب، الطبعة: األوىل 
ليم، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل، سنن ادلاريم، عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم اتلمييم، حتقيق: فواز أمحد زمريل، خادل السبع الع

 ه.1407
 م.1932ه، 1351توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة: األوىل 

 (11289) الرقم املوحد:
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 «.ال ُتَقاُم احلدود يف املساجد، وال يُْستََقاُد فيها»مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن حكيم بن حزام  احلديث:
 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

نَه أن تقام احلدود يف املساجد، أي:  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-حيِك الصحايب اجلليل حكيم بن حزام 
أو باآلديم؛ ألن يف ذلك نوع هتك حرمته، والحتمال تلوثه جبرح أو حدث، وألنه  -تعاىل-سائر احلدود، سواء املتعلقة باهلل 
 ال إلقامة احلدود. إنما بين املسجد للصالة واذلكر 

واحلديث ديلل ىلع حتريم إقامة احلدود يف املساجد وحتريم االستقادة فيها أي القصاص؛ ألن انليه كما تقرر يف األصول 
 حقيقة يف اتلحريم، وال صارف هل ههنا عن معناه احلقييق.

___________________________ 
 الصالة < أحاكم املساجدالفقه وأصوهل < فقه العبادات < اتلصنيف: 

 احلدود.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

َزام  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-حكيم بن حي
 رواه أبو داود. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ال تقام : من اإلقامة؛ أي: ال تنفذ. •
فيها، من الَقوَد، وهو قتل القاتل بدل القتيل، وسيم الَقوَد قَوَداً؛ ألن اجلاين يقاد إىل أويلاء املقتول أن يستقاد يف املسجد : أي: ال يؤخذ القصاص  •

 فيقتلونه به إن شاؤوا.
ها اهلل  •  .-تعاىل-احلدود : يه العقوبات اليت حدَّ

 فوائد احلديث:
 أو جدًلا. انلَّيه عن إقامة احلدود وتنفيذها يف املساجد، سواء أكان قتاًل، أو قطًعا، .1
أن إقامة احلدود حيصل فيها لََغٌط، وارتفاع أصوات، كما أنَّ احلد قد يلوث املسجد بادلم، أو غريه مما خيُرج ممن  -واهلل أعلم-احلكمة يف هذا  .2

 يقام عليه احلد.
 حتريم إقامة احلدود يف املسجد؛ ألنَّ انلَّيه يقتِض اتلحريم. .3

 املصادر واملراجع:
 داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت.سنن أيب  

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق أبو املعايط انلوري، اعلم الكتب.
ه، 1405بلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األ

 م.1985
َسة  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي  م.2003ه، 1423توضيح األحاكم مي

 ه.1432ه، 1428وزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الف
 (10892) الرقم املوحد:

 ال تقام احلدود يف املساجد، وال يستقاد فيها
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ن عرشة َدراهيمال تُقطع »قال:  -ريض اهلل عنه-عن يلع  احلديث:  «.ايلُد إال يف َعرشة َدراهيم، وال يكون املهُر أقلَّ مي
 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أن مقدار قطع ايلد يف الرسقة عرشة دراهم فما فوق، وأن املهر ال ينبيغ أن يكون أقل من عرشة  -ريض اهلل عنه-خيَب يلعٌّ 
لألحاديث املرفوعة ادلالة ىلع صحة جعل أي يشء مهًرا، وأن املهر يكون بأي يشء هل دراهم، وحتديد أقل املهر معارض 

 قيمة.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < احلدود < حد الرسقةاتلصنيف: 
قَةي موضواعت احلديث الفرعية األخرى:  ي . -الرسَّ يَاتي  احلدود وادلِّ

 -اهلل عنهريض -يلع بن أيب طالب  راوي احلديث:
 رواه ادلارقطين. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

 مرشوعية االكتفاء بالقليل من املهر. .1
 أن أقل املهر عرشة دراهم، وهذا خمالف لألحاديث الصحيحة ادلالة ىلع أن املهر يكون بأي يشء هل قيمة. .2
دراهم، وال جيب يف أقل من ذلك، واذلي عليه علماء اللجنة أنها جتب يف ربع دينار من اذلهب، أن انلصاب املوجب لقطع يد السارق هو عرشة  .3

 أو قيمتها.
 املصادر واملراجع:

 ه. 1424الطبعة األوىل،  -سنن ادلارقطين، ت: شعيب االرنؤوط ومجاعة، مؤسسة الرسالة، بريوت  - 
 م.2014 - ـه1435اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس  -
 سبل السالم للصنعاين، نرش: دار احلديث. -
 ه.1428ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام للَمغرييب، ت: يلع بن عبد اهلل الزبن، دار هجر، الطبعة األوىل،  -

 (58109) الرقم املوحد:

 ال تقطع ايلد إال يف عرشة دراهم، وال يكون املهر أقل من عرشة دراهم
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اعة حىت يَتَبَاىَه انلَّاس »: -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل   -ريض اهلل عنه-عن أنس  احلديث: ال تقوم السَّ
 «.يف املَساجد

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

سن بينائها وزَخرفتها وتَزويقها وُعلُوِّها وارتفاعها وارتفاع ُسقوفها، بأن يقول الرجل لآلخر:  اتلَّبايه باملساجد هو اتلَّفاخر حبي
 مسجدي أْحَسن من مسجدك، وبنايئ ملسجدي أْحَسن من بنائك وهكذا.

تزيني مسجده، ورفع بنائه، وغري ذلك؛ يلكون أْبََه من اآلخر، وقد تكون الُمباهاة بالفعل دون القول، كأن يُبالغ لك واحد يف 
قال -وطاعته،  -تعاىل-فالواجب ترك الُغلو فيها، والزتين؛ ألن املساجد لم تنُب هلذا وإنما بُنيت إلعمارها بالصالة وبيذكر اهلل 

ي َوايْلَْومي -تعاىل ي َمْن آَمَن بياَّللَّ َد اَّللَّ َما َيْعُمُر َمَساجي الَة(. : )إينَّ َقاَم الصَّ
َ
ري َوأ  اآلخي

َ انلاس" ومعىن أكنَّ أي  -ريض اهلل عنه-وأمر عمر  ر َفتَْفنتي ر أو تَُصفِّ نَّ انلاس من املطر، وإيَّاك أن حُتمِّ كي
َ
ببناء املسجد وقال: "أ

اهون بها ثم ال ابن هلم مسجًدا حيفظهم من املطر إذا نزل وهم يصلون ومن حر الشمس، أي يؤدي الغرض، وقال أنس: "يَتب
ُفنََّها كما زخرفت ايلهود وانلصارى"، وهذه الظاهرة ويه اتلَّبايه باملساجد من  يَعمرونها إال قلياًل" وقال ابن عباس: "لزَُتَْخري

ينهم وَضعف إيمانهم، وحينما تكون أعماهلم ليست هلل  -عالمات الساعة، اليت ال تقوم إالَّ ىلع تغري أحوال انلاس ونقص دي
ْمَعة واتلَّفاخر.-تعاىل ياء والسُّ  ، وإنما للرِّ

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أحاكم املساجداتلصنيف: 

نَس بن مالك  راوي احلديث:
َ
 -ريض اهلل عنه-أ

 رواه أبو داود. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 يَتَبَاىَه : أي: يتفاخرون بابلناء الُمزخرف وحنوه. •

 فوائد احلديث:
عماًل أرشك دلَّ احلديث ىلع حتريم اتلَّبايه باملساجد، وأنه َعمل غري مقبول؛ ألنَّه لم يُعمل هلل، وقد قال تعاىل يف احلديث الُقديس: )من عمل  .1

َكه(. رواه مسلم، وال يَظن الُمرا م والعقاب.ميع فيه غريي، تركته ورشي  يئ أنَّه يكتيف حببوط عمله، ال هل وال عليه، بل هو مستحق لذلَّ
ن الكَ  .2 نيا من أَمارات الساعة وعالماتها، وأنَّ ىلع املرء الَفطي ين، واإلقبال ىلع زَهرة احلياة ادلُّ يِّس أال تَغره هذه أنَّ نقص اإليمان، وَضعف ادلِّ

ينات، فإنَّما  يه زائلة، وال ينفع إالَّ ابلَاقيات الصاحلات. املظاهر، وال ُتدعه تلك الزِّ
آخر، أنَّ املسلم قد يقوم بالعمل اذلي صورته الصالح، ويظن أنَّه قام بعمل َخريي، ولكنه لم حَيْتَْط نلفسه، فيدخل عليه الشيطان من جانب  .3

ْعَمااًل فينخدع فيبطل أصل عمله، فعَّل العامل لوجه اهلل أن حيتاط دلينه، وذلا قال تعاىل يف ح
َ
يَن أ ْخرَسي

َ
ق مثل هؤالء: )قُْل َهْل نُنَبِّئُُكْم بياأْل

نُوَن ُصنًْعا ( ]الكهف  ُهْم حُيْسي نَّ
َ
ْنيَا َوُهْم حَيَْسبُوَن أ يَن َضلَّ َسْعيُُهْم يفي احْلَيَاةي ادلُّ ي  [.104،  103* اذلَّ

ت؛ ملا فيها من إشغال املصلني عند انلظر إيلها، فالواجب إزالة لك ما يشغل انلَّيه عن زَخرفة املساجد باأللوان واألْصبَاغ وانلُّقوش، والكتابا .4
يطي عنا قيَرامك  -ريض اهلل عنها-لعائشة  -صَّل اهلل عليه وسلم-املصيل يف صالته ؛ وهلذا قال  عندما سرتت جانب بيتها بسرت هل نقوش : )أمي

 .هذا، فإنه ال تزال تصاويره َتْعريض يف صاليت( رواه ابلخاري
 يف احلديث عالمة من عالمات الساعة، فإذا حصل اتلَّبايه بني املسلمني، فإن هذا ديلل ىلع قُرب قيام الساعة. .5
م وَضعف  -صَّل اهلل عليه وسلم-اإلشارة إىل أن األفضل أال تكون الُمباهات يف املساجد، وجه ذلك: أن انليب  .6 َذكر هذا احلديث ىلع سبيل اذلَّ

 انلُّفوس.اإليمان يف 
 الرَّد ىلع من أنَْكر بناء املساجد ىلع وْجٍه متواضع. .7
ين بالرضورة، وهلل احلمد. .8  إثبات قيام الساعة وإثبات الَمعاد، وهو معلوم من ادلِّ
مان. عما َسيقع بعده فإن تَزويق املساجد واتلَّبايه بزْخَرفَتيها َكرث بني انلاس يف -صَّل اهلل عليه وسلم-ُمعجزة ظاهرة إلخباره  .9  هذا الزَّ

 ال تقوم الساعة حىت يتباىه انلاس يف املساجد
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 املصادر واملراجع:
ْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا.   جي  سنن أيب داود، تأيلف: سليمان بن األشعث السِّ

 .ه1421 األوىل،: بعةالط القاهرة، –مسند اإلمام أمحد، تأيلف: أمحد بن حممد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر انلارش: دار احلديث 
 ه.1421السنن الكَبى، تأيلف: أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

 العربية.سنن ابن ماجة، تأيلف: حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: انلارش: دار إحياء الكتب 
 م.1985، مشاكة املصابيح، تأيلف: حممد بن عبد اهلل، اتلَبيزي، حتقيق : حممد نارص ادلين األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم، الطبعة: اثلاثلة

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة ا َسة، توضيح األحاكم مي  - ـه1423لطبعة: اخلامي
 م. 2003

 م. 2006 _ ـه1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، 
ية، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، فتح ذي اجلالل واإلكرام، رشح بلوغ املرام، تأيلف: حممد بن صالح بن حممد العثيمني، انلارش: املكتبة اإلسالم

م إرساء بنت عرفة.
ُ
 وأ

 م. 2014 - ـه1435بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 
 .1406حلب، الطبعة اثلانية،  -سنن النسايئ، مكتب املطبواعت اإلسالمية 

 (10897) الرقم املوحد:
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مِّ  احلديث:
ُ
ةُ أ دَّ َ عنها َسيُِّدَها أربعة أشهر وعرش".عن عمرو بن العاص قال: "ال تُلَبُِّسوا علينا ُسنََّة نبيِّنا عي ، إذا تُُويفِّ  الَْودَلي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ىلع من يتلكم يف مسألة عدة أم الودل اليت تويف سيدها  -ريض اهلل عنه-يف هذا األثر أنكر الصحايب اجلليل عمرو بن العاص 
تمكث أربعة أشهر وعرشة أيام؛ كعدة الزوجة احلرة، سواء بسواء، واألثر من دون حجة وبرهان، وبني أن السنة يف ذلك أن 

وإن اكن دل رصاحة ىلع هذا املعىن، ورجح كثري من أهل العلم أن عدة أم الودل اليت تويف سيدها حيضة مثل بقية اإلماء؛ 
 ألدلة أخرى، وهو مذهب اجلمهور.

___________________________ 
 وأصوهل < فقه األرسة < العدة < أحاكم العدةالفقه اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-عمرو بن العاص  راوي احلديث:
 رواه أبو داود وابن ماجه ومالك وأمحد. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 .-صَّل اهلل عليه وسلم-نبيِّنا ال تُلَبِّسوا علينا : ال ُتلطوا علينا، وتشبهوا َعلينا ما عرفناه من سنة  •
 عدة أم الودل : أي من الَْمْوىَل، ويه األمة اليت وطئها السيد فأتت بودل. •

 فوائد احلديث:
 إذا مات سيد أم الودل، فحديث ابلاب يدل ىلع أنَّها تعتد وحتد أربعة أشهر وعرشة أيام؛ اكلزوجة احلرة. .1
ة، فيجوز وطؤها، وخدمتها، وتأجريها، وال جيوز بيعها، وال أنَّ أمَّ الودل من حيث اخلدمة  .2 واالستمتاع اكألَمة، ومن حيث نقل امللك بها اكحلُرَّ

ا ينقل امللك، أو يسبب نقل امللك؛ اكلرهن.  هبتها، وال وقفها، وحنو ذلك ممَّ
 املصادر واملراجع:

ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األس -  يُح األحاَكمي مي َسة، توضي  م 2003 - ـه 1423دي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلامي
 اململكة العربية السعودية -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 ه1428 1ي. طمنحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوز -
 م 2002 - ـه 1423 األوىل،: الطبعة. الكويت واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة: انلارش. لألبلاين األم، –صحيح أيب داود  -
 بريوت، بدون طبعة. -حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه، للسندي. انلارش: دار اجليل   -
 م 2001 - ـه 1421الرسالة الطبعة : األوىل ، مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة  -
 فيصل عيىس ابلايب احلليب -سنن ابن ماجه. حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق. انلارش: دار إحياء الكتب العربية  -
 بريوت. -سنن أيب داود. املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  -
يَدة منقَحةموطأ مالك برواية  -  حممد بن احلسن الشيباين. تعليق وحتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. انلارش: املكتبة العلمية. الطبعة: اثلانية، َمزي
م إرساء بنت عرفة، ط -

ُ
، املكتبة 1فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427المية، مرص، اإلس
 (58166) الرقم املوحد:

 ال تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الودل، إذا تويف عنها سيدها، أربعة أشهر وعرش
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كبان، وال يبع بعضكم ىلع »: -صَّل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: ُوا الرُّ ال تَلَقَّ
وا اإلبَل والغنم، ومن ابتاعها فهو خبري انلََّظَرين بعد أن حيلبه َاٍد، وال ترَُصُّ ٌ بلي ا: بيع بعض، وال َتنَاَجُشوان وال يبع َحارضي

َها وََصااع ًمن تمر َطها رَدَّ يََها أمسكها، وإن َسخي  «.إن رَضي
 صحيح. رجة احلديث:د

 املعىن اإلمجايل:
ينَه انليب صَّل اهلل عليه وسلم عن مخسة أنواع من ابليع املحرم، ملا فيها من األرضار العائدة ىلع ابلائع أو املشرتي أو 

 غريهما.
لجهلهم فنَه عن تليق القادمني بليع سلعهم من طعام وحيوان، فيقصدهم قبل أن يصلوا إىل السوق، فيشرتى منهم، ف - 1

 بالسعر، ربما غبنهم يف بيعهم، وحرمهم من بايق رزقهم اذلي تعبوا فيه.
 كما نَه أن يبيع أحد ىلع بيع أحد، ومثله يف الرشاء ىلع رشائه. -2

وذلك بأن يقول يف خيار املجلس أو الرشط: أعطيك أحسن من هذه السلعة أو بأرخص من هذا اثلمن، إن اكن مشرتيا، أو 
 رث من ثمنها، إن اكن بائعا، يلفسخ ابليع، ويعقد معه.أشرتيها منك بأك

 وكذا بعد اخليارين، نَه عن ذلك، ملا يسببه هذا اتلحريش من التشاحن والعداوة وابلغضاء ؛ وملا فيه من قطع رزق صاحبه.
اثلمن، أو رضر املشرتي بإغالء ثم نَه عن انلجش، اذلي هو الزيادة يف السلعة لغري قصد الرشاء، وإنما نلفع ابلائع بزيادة  -3

 السلعة عليه ونَه عنه، ملا يرتتب عليه من الكذب واتلغرير باملشرتين، ورفع ثمن السلع عن طريق املكر واخلداع.
وكذلك نَه أن يبيع احلارض للبادي سلعته ألنه يكون حميطاً بسعرها ؛ فال يبىق منه شيئاً ينتفع به املشرتون. وانليب صَّل  -4

 يه وسلم يقول: "دعوا انلاس، يرزق اهلل بعضهم من بعض" .اهلل عل
انليه عن بيع املرصاة من بهيمة األنعام، فيظن املشرتي أن هذا اعدة هلا فيشرتيها زائداً يف ثمنها ماال تستحقه، فيكون قد  -5

 غش املشرتي وظلمه.
يمسكها، وهل أن يردها ىلع ابلائع بعد أن يعلم أنها فجعل الشارع هل مدة يتدارك بها ظالمته ، ويه اخليار ثالثة أيام هل أن 

 مرصاة.
 فإن اكن قد حلب اللنب ردها ورد معها صاع تمر بدال منه.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < ابليوع < ابليوع املحرمةاتلصنيف: 

 ضمان املتلف. -انليه عن الغش  -األخوة بني املسلمني موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه، والرواية اثلانية رواها مسلم. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

وا : بفتح اتلاء والالم، وأصله تتلقوا فحذفت تاء املايض، أي: ال تستقبلوا.ال  •  تَـلَـقَّ
 الركبان : مجع راكب، ويراد تليق القادمني إىل ابلالد بليع ما معهم. •
الرشاء ىلع الرشاء، وهو: أن وال يبع بعضكم ىلع بيع بعض : بأن يشرتي شيئا فيدعوه غريه إىل الفسخ يلبيعه خرًيا منه بأرخص، ويف معناه  •

 يدعو ابلائع إىل الفسخ ليشرتيه منه بأكرث.
 وال تناجشوا : انلجش، وهو الزيادة يف السلعة، أي: ال يزد أحدكم يف ثمن سلعة ليس يف نفسه اشرتاؤها يلرض بذلك غريه. •
د به القادم بليع سلعته بسعر وقتها. سواء أكان بدويا أم وال يبع حارض بلاد : احلارض: هو ابلدلي املقيم، وابلادي نسبة إىل ابلادية .واملرا •

 حرضياً، فيقصده احلارض يلبيع هل سلعته بأىلغ من سعرها لو اكنت مع صاحبها. والسمسار هو ابلائع أو املشرتى لغريه.

 ال تلقوا الركبان، وال يبع بعضكم ىلع بيع بعض، وال تناجشوا، وال يبع حارض بلاد، وال ترصوا اإلبل والغنم
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 فيظن املشرتي أنها كثرية اللنب فزييد وال ترصوا الغنم : اتلرصية: ربط أخالف انلاقة )أي ثديها( أو غريها ، وترك حلبها يلجتمع بلنها فيكرث •
 يف ثمنها ملا يرى من كرثة بلنها.

 ابتاعها : اشرتاها بعد اتلرصية. •
 خبري انلظرين : بأفضل الرأيني. •
 "إن رضيها" : إن ريض املرصاة. •
 أمسكها" : أبقاها ىلع ملكه وال يشء هل. •
 سخطها : كرهها. •

 فوائد احلديث:
 القادمني، بليع سلعتهم، والرشاء منهم، قبل أن يصلوا إىل السوق.فانلَه يفيد اتلحريم.انليه عن تليق  .1
 احلكمة يف انليه ئلال خُيَْدعوا، فيشرتى منهم سلعهم بأقل من قيمتها بكثري. .2
ر املجلس أو خيار الرشط، حتريم ابليع ىلع بيع املسلم، وهو أن يقول ملن اشرتى سلعة بعرشة : عندى مثلها بتسعة.وحمل اتلحريم يف زمن خيا .3

وكذلك بعد اخليارين ألن فيه رضرا أيضاً من تأسيف العاقد، مما حيمله ىلع حماولة الفسخ، بانتحال بعض األعذار، وغري ذلك من 
لم ىلع اذليم املفاسد.ومثل املسلم يف ذلك، اذليم وإنما خرج خمرج الغالب.وقد قال ابن عبد الَب: أمجع الفقهاء ىلع أنه ال جيوز دخول املس

يف سومه، إال األوزاىع وحده.ومثله الرشاء ىلع رشائه، كأن يقول ملن باع سلعته بتسعة: عندي فيها عرشة، يلفسخ العقد مع األول، ويعقد 
 معه.

د ألن املعىن مثل ابليع يف اتلحريم، خطبة انلاكح ىلع اخلاطب قبله.وكذلك الوظائف واألعمال، اكملقاوالت واإلجارات، وغري ذلك من العقو .4
 موجود يف اللك. -وهو إثارة العداوة وابلغضاء -املوجود يف ابليع

 انليه عن بيع احلارض للبادي وصفته أن َيْقَدم من يريد بيع سلعته من غري أهل ابلدل، فيتوىل بيعها هل أحد املقيمني يف ابلدل. .5
منهم خبالف ما إذا اكنت مع القادم، فلجهله بالسعر، ال يستقيص مجيع احلكمة يف انلَه، إغالء السلعة ىلع املقيمني إذا باعها عليهم أحد  .6

 قيمتها، فيحصل بذلك سعة ىلع املشرتين.
 قيد بعض العلماء اتلحريم برشوط، أهمها أن َيْقَدم ابلادي بليع سلعته، وأن يكون جاهال بسعر ابلدل، وأن يكون بانلاس حاجة إيلها. .7
 ة األنعام عند ابليع.انلَه عن ترصية اللنب يف رضوع بهيم .8
يع حتريم ذلك ملا فيه من اتلدليس واتلغرير باملشرتى، فهو من الكذب، وأكل أموال انلاس بابلاطل. وإن اكن قد رصها حلاجته أو لغري قصد ابل .9

 فذلك جائز ىلع أال يرض باحليوان، وإال فحرام.
 مساك والرد، إذا علم باتلرصية، سواء أعلمه قبل احللب، أم باحللب.أن ابليع صحيح لقوهل: " إن رضيها أمسكها " ولكن هل اخليار بني اإل .10
 أن خياره يمتد ثالثة أيام، منذ علم اتلرصية. .11

 املصادر واملراجع:
 األوىل، الطبعة انلجاة، طوق دار انلارص، زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  - 

 .ه1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 .1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان -
َسة، اخل: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -رام:تأيلف عبد اهلل البسامتوضيح األحاكم رشح بلوغ امل -  م. 2003 - ـه 1423امي
 ه.1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري -
 ه.1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -

 (5918) الرقم املوحد:
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َتْمَنُعوا أحًدا يطوف بهذا ابليت، ويصيل أي َساعة شاء من ال »مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن ُجبري بن ُمطعم  احلديث:
 «.يَلل أو نَهار

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اخلطاب يف هذا احلديث ملن يتوىل شؤون احلرم، واكنوا يف العهد انلبوي من بين عبد مناف، يقول: ليس لكم احلق يف منع 
الصالة فيه يف أي وقت شاء من يلل أو نهار، والصالة هنا ركعيت الطواف، وهو كذلك أحد من انلاس من الطواف بابليت، أو 

 َيُعمُّ مجيع األوقات بما يف ذلك أوقات انلَّيه عن الصالة.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أوقات انليه عن الصالةاتلصنيف: 
 الطواف. -املناسك موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-ُجبري بن ُمطعم  راوي احلديث:
 رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 الطواف.ويصيل : املراد بذلك صالة الطواف، ويه ركعتان بعد  •
 فوائد احلديث:

 حتريُم منع املتعبِّدين يف املسجد احلرام يف أي ساعة من سااعت الليل وانلَّهار، سواٌء اكن وقت نيه أو ال. .1
 ال جيوز لوالة األمر أن يمنعوا انلاس من حقوقهم، إال إذا اقتضت املصلحة ذلك، فلهم ذلك. .2
ة، وفضيلة ملن جاء بعدهم توجيه اخلطاب بلين عبد مناف فيه فضيلٌة  .3 وَمنَْقبة كبرية لقريش ُواَلةي هذا ابليت، وبلَيني عبد َمناف منهم خاصَّ

َة ُمبَ  ي بيبَكَّ ي َع ليلنَّاسي لذَلَّ َل َبيٍْت وُضي وَّ
َ
ي قال اهلل فيه: )إينَّ أ فه اهلل خبدمة هذا ابليت املبارك، اذلَّ ن رشَّ نَي( ]آل عمممَّ ران: اَراًك َوُهًدى ليلَْعالَمي

نَّا( ]القصص: 96 ْن دَلُ ْزقًا مي ٍء ري نًا جُيىَْب إييَلْهي َثَمَراُت لُكِّ يَشْ ْن لَُهْم َحَرًما آمي َولَْم ُنَمكِّ
َ
 [.57[، وقال: )أ

ة الُمكرمة وما حوهلا. -تعاىل-إقراُر والية ابليت يف يد َمن والَّه اهلل  .4  أْمَر املسلمني، يف مكَّ
 الطواف يف املسجدي احلرامي يف أية ساعة من الليل وانلَّهار.جواُز صالة ركعيت  .5
ص أحاديَث انلَّيه العامَّ  .6 ة قول من يرى أّن الصلواتي ذوات األسباب تُصَّلَّ يف أوقات انلَّيه؛ ألنَّه خصَّ حَّ  ة.يف احلديث ديلل ىلع صي

 املصادر واملراجع:
 حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت.  سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد 

عبد  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن
 م.2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة  سنن الرتمذي،
 م. 1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 

تب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية املجتىب من السنن )السنن الصغرى(، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مك
 م.1986ه، 1406

 سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب.
 م.2000ه، 1412اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل سنن ادلاريم، حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين، دار املغين للنرش واتلوزيع، 

 م.1985مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 
 سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

ن بلوغ امل َسة توضيح األحاكم مي  م.2003ه، 1423رام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي
ية، فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالم

 ه.1427الطبعة: األوىل 
 ه.1432ه، 1428لعالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل منحة ا

 (10607) الرقم املوحد:

 ال تمنعوا أحدا يطوف بهذا ابليت، ويصيل أي ساعة شاء من يلل أو نهار



 

407 
 

ال تُنْكَح ُاأليُّم حىت تُستأمر، وال تنكح ابلكر حىت تُستَأذن، قالوا: يا »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.رسول اهلل، فكيف إذنها قال: أن تسكت

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

الزوج أشد ما حتافظ عليه املرأة، هو: بضعها، وتكون بهذا العقد أسرية عند زوجها، عقد انلاكح عقد خطري، يستبيح به 
هلذا جعل هلا الشارع العادل الرحيم احلكيم أن ُتتار رشيك حياتها، وأن تصطفيه بنظرها، فيه اليت تريد أن تعارشه، وىه 

 أعلم بميوهلا ورغبتها.
 ثليب حىت يؤخذ أمرها فتأمر.أن تزوج ا -صَّل اهلل عليه وسلم-فلهذا نَه انليب 

 كما نَه عن تزويج ابلكر حىت تستأذن يف ذلك أيضا فتأذن.
 وألنه يغلب احلياء ىلع ابلكر اكتىف منها بما هو أخف من األمر، وهو اإلذن، كما اكتىف بسكوتها، ديلال ىلع رضاها.

___________________________ 
 حالفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 التنكح : ال تزوج. •
 األيم : اثليب اليت فارقت زوجها بموت أو طالق. •
 عليها إال بعد طلب األمر منها، وأمرها به.تستأمر : أصل االستئمار: طلب األمر، فاملعىن ال يعقد  •
 تستأذن : يطلب منها اإلذن. •
 إذنها : إذن ابلكر. •
 أن تسكت : وذلك ألنها تستيح أن تفصح، ويستحب إعالمها أن سكوتها إذن. •

 فوائد احلديث:
 فيكون انلاكح بدونه باطال.انليه عن نكاح اثليب قبل استئمارها وطلبها ذلك وقد ورد انلَه بصيغة انليف، يلكون أبلغ،  .1
 انليْهُ عن نكاح ابلكر قبل استئذانها، ومقتىض طلب إذنها أن نكاحها بدونه باطل أيضا. .2
 ابلكر تستأذن لغلبة احلياء عليها، فال تكون موافقتها بأمر اكثليب. .3
، تعلم به أنها بعد انتهاء مدته يعتَب سكوتها عن انلطق، واألحسن أن جيعل ملوافقتها بالسكوت أجال -اغبلا-يكيف يف إذنها السكوت حليائها  .4

 إذنا منها وموافقة.
، ونسبه، ال يكيف يف استئمار اثليب واستئذان ابلكر جمرد اإلخبار بالزواج، بل ال بد من تعريفها بالزوج تعريفا تاما، عن سنه، ومجاهل، وماكنته .5

 خَبا مطابقا للواقع.وغناه، وعمله، وضد هذه األشياء، وغري ذلك مما فيه مصلحة هلا، 
ال قال شيخ اإلسالم: من اكن هلا ويل من النسب وهو العصبة فهذه يزوجها الويل بإذنها، وال يفتقر ذلك إىل حاكم باتفاق العلماء، وأما من  .6

-وجها أيضا بإذنها. ويل هلا فإن اكن يف القرية أو املحلة نائب حاكم زوجها، وهو أمري األعراب ورئيس القرية وإذا اكن فيهم إمام مطاع ز
 ومثل ذلك يف زماننا ممثل املراكز اإلسالمية يف ابلالد الاكفرة. -واهلل أعلم

 األحسن االستشارة يف أمر انلاكح لعظيم خطره وماكنته. .7

 اهلل، فكيف إذنها قال: أن تسكتال تنكح األيم حىت تستأمر، وال تنكح ابلكر حىت تستأذن، قالوا: يا رسول 
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 املصادر واملراجع:
، مكتبة الصحابة، 10حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن  

 ه.1426اإلمارات ، مكتبة اتلابعني، القاهرة، 
 ه.1381، دار الفكر، دمشق، 1اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط

 ه.1422د عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤا1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
 (6088) الرقم املوحد:
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ْوَطاس:  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد  احلديث:
َ
ٌل حىت »قال يف َسَبايَا أ  َحامي

ُ
ال  تُوَطأ

يَض َحيَْضةً   «.تََضَع، وال َغرْيُ َذاتي مَحٍْل حىت حَتي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أْن توطأ املرأة  -صَّل اهلل عليه وسلم-نَه انلَّيب  -ماكن قرب مكة-بأنه يف أوطاس  -ريض اهلل عنه-أخَب أبو سعيد اخلدري 
اليت أخذت يف اجلهاد من الكفار حىت ُتْعلَم براءة رمحها، بوضع محلها، وحىت تطهر من نفاسها، وأما الساملة من احلمل فال توطأ 

تملكة من اإلماء بأي وجه حىت حتيض حيضة، ألنا ال نعلم براءة رمحها إال باحليض، وقيس ىلع املسبية غريها اكملشرتاة وامل
 من وجوه اتلملك.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < العدة < االستَباءاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدريي  راوي احلديث:
 رواه أبو داود وأمحد وادلاريم. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 َسبَايَا : ما يُؤخذ من نساء الكفار وذريتهم يف اجلهاد. •
ا هزم انليّب  • ْوَطاس : اسم ماكن قرب مكة؛ لمَّ

َ
هوازن يف ُحنني، انتَه إيله بعُض فُلوهلم وجتمعوا فيه، فبعث يف أثرهم  -صَّل اهلل عليه وسلم-أ

ية، فحصلت معركة، يه امتداد لغزوة ُحنني يف الزمان واملاك  ن.رَسي
 فوائد احلديث:

النساء املسبيَّات من الكفار يف اجلهاد يكنَّ رقيقات بمجرد السيب، واستيالء املسلمني عليهن، فتصبُح ملك يمني ملن جاءت يف قسمه من  .1
 الغنائم.

نِّينًا، إذا ملك أمة بسيب، أو رشاء، أو هبة، أو إرث، أو غري ذلك، لم حيل هل وطؤها قبل استَبائها، ولو اكن من آلت  .2 منه إيله صغرًيا، أو امرأة، أو عي
 أو حنو ذلك.

وإْن اكنت حتيض، فاستَباؤها حبيضة  -إْن اكنت الرقيقة حاماًل، فبوضع محلها لكه.  -االستَباء هو العلم بَباءة الرحم بأحد الطرق اآلتية: .3
 وإْن اكنت آيسة، أو لم حتض، فبمِّض شهر واحد من دخوهلا يف ملكه. -واحدة. 

 هذه االحتياطات والصيانة حمافظة ىلع األنساب، وتثبيتًا لألعراق؛ ئلال ُتتلط املياه، فيضيع النسب، وتفقد األصول.لك  .4
 احلامل الحتيض، ألنا ال نعلم براءة رمحها إال باحليض؛ فحيضها نادر. .5
 االهتمام بالنسب. .6
 احليضة الواحدة حتصل بها براءة الرحم. .7
 ال إذا أصابها رضر فيمنع، وأما احلديث فهو خاص باململوكة عند االستَباء.احلامل من النساء جيوز وطؤها إ .8
 جواز وطء املسبية بعد االستَباء ولو يف دار احلرب لعموم احلديث. .9

 ال توطأ حامل حىت تضع، وال غري ذات محل حىت ُتيض حيضة
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 املصادر واملراجع:
 .بريوت –سنن أيب داود، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  

اعدل مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، انلارش: مؤسسة الرسالة،  -اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط مسند 
 م.2001 - ـه1421الطبعة األوىل، 

 م.2000 - ـه1412لسعودية، الطبعة األوىل، انلارش: دار املغين للنرش واتلوزيع، اململكة العربية ا -حتقيق: حسني سليم أسد ادلاراين  -سنن ادلاريم 
 ه.1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 

 .ه1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح الفوزان، اعتناء عبد السالم السلمان، الرياض، الطبعة األوىل، 
 -الرياض  -انلارش: دار الفلق  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، حتقيق وُتريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي 

 ه.1424الطبعة السابعة، 
 سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، انلارش: دار احلديث.

م إرساء بنت عرفة، طفتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، 
ُ
، املكتبة 1ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، مرص، 
 م.1985 - ـه1405بريوت، الطبعة اثلانية،  -إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم 

 (58173) املوحد:الرقم 
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تؤذي امرأٌة زوَجها يف ادلنيا إال قالت زوجته من احلُوري العينيي ال »مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن معاذ بن جبل  احلديث:
ُك أن يفارقَكي إيلنا يٌل يُوشي يهي قاتلك اهلل! فإنما هو عندك َدخي  «.ال تُؤْذي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

نيا، فإنما هذا الزوج ضيف ونزيل عن قول احلور العني عن الزوجة اليت تؤذي زوجها يف ادل -صَّل اهلل عليه وسلم-خيَب انليب 
 يف ادلنيا يوشك أن يرحل منها إىل اآلخرة، ويدخل اجلنة فيكون من نصيب نساء اآلخرة.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < العرشة بني الزوجنياتلصنيف: 
 صفة اجلنة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-معاذ بن جبل  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 احلور العني : نساء أهل اجلنة. •
 دخيل : ضيف ونزيل. •

 فوائد احلديث:
 إيذاء زوجها.حتذير املرأة من  .1
 أعد اهلل للمؤمنني يف اجلنة أزواجا مطهرة ال يتحملن أن يؤذى املؤمن ولو من زوجته يف ادلنيا. .2
 اجلنة ونعيمها موجود اآلن. .3
 ادلنيا دار ابتالء واختبار واآلخرة دار جزاء وبقاء. .4

 املصادر واملراجع:
 ه.1428دمشق، الطبعة األوىل، -انلووي، حتقيق د. ماهر الفحل، دار ابن كثريرياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا  - 
 بريوت-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب -
 ه.1418الطبعة األوىل -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي -
 .م2002 - ـه1422 األوىل،- الطبعة بلنان –دار الفكر، بريوت -اة املفاتيح :يلع بن سلطان القاري مرق -
رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي  -

 .م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة-مرص –مصطىف ابلايب احلليب 
 فيصل عيىس ابلايب احلليب. -دار إحياء الكتب العربية  -د عبد ابلايقسنن ابن ماجه : أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤا -
اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط  -

 م. 2001 - ـه 1421األوىل، 
الطبعة: األوىل، -هها وفوائدها/حممد نارص ادلين، األبلاين مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع، الرياضسلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فق -

 )مكتبة املعارف(.
 (5822) الرقم املوحد:

ال تؤذي امرأة زوجها يف ادلنيا إال قالت زوجته من احلور العني ال تؤذيه قاتلك اهلل! فإنما هو عندك دخيل 
 يوشك أن يفارقك إيلنا
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َغري »قال: سمعت عمر يقول:  -عنهماريض اهلل -عن ابن عمر  احلديث:  «.ال رََضاَع إال يف احلَْولنَْيي يف الصِّ
 لم أجد حكما للشيخ األبلاين. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

هو الرضاع يف -يدل ىلع أن الرضاع اذلي ينرش احلرمة، َوحيُرم منه ما حيرم من النسب  -ريض اهلل عنه-أثر عمر بن اخلطاب 
ْن يُتيمَّ الرَّ  -احلولني، وهو صغري

َ
َراَد أ

َ
يَمْن أ لنَْيي ل ْواَلَدُهنَّ َحْولنَْيي اَكمي

َ
ْعَن أ اُت يُرْضي َ  َضاَعَة{.وهو موافٌق لآلية الكريمة: }َوالَْوادلي

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الرضاعاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-عمر عبد اهلل بن  راوي احلديث:
 رواه ادلارقطين وابليهيق. اتلخريج:

 سنن ادلارقطين. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 رضاع : يه َمصُّ اللنب من اثلدي، أو ما يف حكم الَمّص، من رشبه أو حنو ذلك، مما يوصله إىل اجلوف، ويتغذى به املولود. •
 احلولني : احلول : سنة اكملة. •
 احلديث:فوائد 

ى به اجلسم، واستفاد منه، وهو ما اكن يف زمن الصغر، وهو وقت الرضاعة. .1  أن الرضاع اذلي ينرش احلرمة هو ما تغذَّ
 أن الرَّضاع املعتَب ما اكن الطفل حباجة إيله. .2

 املصادر واملراجع:
 م 2004 - ـه 1424بعة: األوىل، بلنان. الط -سنن ادلارقطين، حتقيق شعيب االرنؤوط. انلارش: مؤسسة الرسالة، بريوت  - 
 ه1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي  م 2003 - ـه 1423توضي
 م 2006 – 1427ان. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوز -
 م 2008 - ـه 1429معجم اللغة العربية املعارصة، ألمحد خمتار. انلارش: اعلم الكتب. الطبعة: األوىل،  -

 .م 2003 - ـه 1424 اثلاثلة،: الطبعة بلنان –دار الكتب العلمية، بريوت  -السنن الكَبى للبيهيق، املحقق: حممد عبد القادر عطا
 (58178) الرقم املوحد:

 ال رضاع إال يف احلولني يف الصغر
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تق إال »عن جابر، أن رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم قال:  احلديث: ال رَضاع بعد فيصال، وال يُتم بعد اْحتيالم، وال عي
ْجَرة، وال هجرة بعد الفتح، وال يمني لودل مع بعد ُملك، وال طالق إال بعد انلاكح، وال يمني يف  يَعة، وال َتَعُرّب بعد هي َقطي

َجج ثم  وادل، وال يمني المرأة مع زوج، وال يمني لعبد مع سيده، وال نَْذر يف معصية اهلل، ولو أن أعرابيا َحّج َعرْش حي
ٌة إن استطاع إيله سبيال، ولو أن صبيا َحّج َعرْش حج ٌة إن استطاع هاجر اكنت عليه َحجَّ ج ثم احتلم اكنت عليه َحجَّ

ٌة إن استطاع إيله سبيال  «.إيله سبيال، ولو أن عبدا َحّج َعرْش حجج ثم ُعتيَق اكنت عليه َحجَّ
 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أمته، حيث ال أثر  -لمصَّل اهلل عليه وس-مجلة من األحاكم اليت نبَّه عليها رسول اهلل  -مع مالحظة ضعفه-يف هذا احلديث 
حلكم الرضاع بعد أن ينفصل الودل عن أمه، وأنَّه يرتفع اسم ايلتيم عن الشخص بعد بلوغه، وال عَبة بعتق العبد إذا لم 
يملكه املعتق، وال يقع طالق بدون نكاح، وال جيوز الوفاء بيمني فيها معصية كقطيعة الرحم، وال سكىن بلادية بعد أن 

 ، وال هجرة من مكة وما حوهلا إىل املدينة بعد فتح مكة. هجرها من أجل اهلل
ويف احلديث عدم جواز قبول شهادة األقارب بعضهم بلعض، كشهادة الودل لوادله، والزوجة لزوجها، والعبد لسيده، وفيه ديلٌل 

 ىلع أنَّه ال جيوز الوفاَء بنذٍر فيه معصية.
األعرايب بعد هجرته وإن حج عرش مرات قبل ذلك، وال تسقط عن الصيب ويف احلديث بيان أنَّ حجة اإلسالم ال تسقط عن 

 بعد بلوغه وإن حج عرش مرات قبل بلوغه، وال عن العبد بعد عتقه وإن حج عرش مرات قبل عتقه.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < أحاكم ومسائل الطالقاتلصنيف: 
 احلج. -األيمان وانلذور  -العتق  -الرضاع الفرعية األخرى: موضواعت احلديث 

 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 رواه أبو داود الطياليس وعبد الرزاق الصنعاين. اتلخريج:

 مسند أيب داود الطياليس. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ه أي يُفطم.ال رضاع بعد فصال : ال يؤثر الرضاع بعد  • مِّ
ُ
ل الودل عن أ ْن َيْفصي

َ
 أ

 وال يتم بعد احتالم : يرتفع اسم ايلتيم بابللوغ، ويقتِض ذلك ارتفاع أحاكمه. •
 وال عتق إال بعد ملك : ال يصح أن يعتق رقيًقا ال يملكه؛ ألنَّ ترصفه لم يقع يف حمله. •
 ليست زوجة هل. وال طالق إال بعد نكاح : ال يصح الطالق من رجل ىلع امرأة أجنبية، •
 وال يمني يف قطيعة : ال جيوز الوفاء إن حلف ىلع ما فيه قطع للرحم. •
• . ْجَرتيهي  تعرب : انتقل لإلقامة يف ابلادية بعد هي

 فوائد احلديث:
ا اليشء اذلي ليس حتت ترصفه، فال جيوز وال يصح ترصفه فيه. .1  اتلرصف ال يصح وال ينفذ إالَّ فيما يملكه اإلنسان، أمَّ
 ال أثر للرضاع وال حكم هل بعد الفطام.أنه  .2
يَقة.أنَّه إذا بلغ ايلَتييم أو ايلَتييَمة َزَمن ابْلُلُوغ اذلي حَيْتَليم اَغليب انلَّاس فيه أو بعد احتالمهما زال عنهما اسم ايْلَتي  .3  يم َحقي
 أنَّه ال يصح ألحٍد أن يُعتق رقيًقا ال يملكه؛ ألنَّ ترصفه لم يقع يف حمله. .4
 طالق ال يصح من رجل ىلع امرأة أجنبيٍة ليست زوجة هل.أنَّ  ال .5
 أنَّ ايلمني ال تكون إال يف قربة ويف طاعة وال تكون يف معصية. .6
 أنَّ انلَّذر ال يكون إال يف قربة ويف طاعة وال يكون يف معصية. .7
 أنه ال تقبل شهادة األقارب بعضهم بلعض، كما ال تصح شهادة العبد ملن يملكه. .8

بعد ملك، وال طالق إال بعد انلاكح، وال يمني يف ال رضاع بعد فصال، وال يتم بعد احتالم، وال عتق إال 
 قطيعة، وال تعرب بعد هجرة، وال هجرة بعد الفتح
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سالم هلا رشوط إن توفرت أجزأ احلج، وإال فال، وإن قام بها قبل توفر الرشوط ُعدت هل نافلة ولو كررها أكرث من مرة، ومن هذه أنَّ حجة اإل .9
 الرشوط: ابللوغ واحلرية.

 املصادر واملراجع:
ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة:  -  يُح األحاَكمي مي َسة، توضي  م 2003 - ـه 1423اخلامي
 اململكة العربية السعودية -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر.  دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 1ط  2001 - 1422مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للتَبيزي، انلارش: دار الكتب العلمية. سنة النرش:  -
 م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم  -
 ه(.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، )1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط -
 م 1999 - ـه 1419 األوىل،: الطبعة. مرص –مسند أيب داود الطياليس. املحقق: ادلكتور حممد بن عبد املحسن الرتيك. انلارش: دار هجر  -
 بريوت. -حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، للمباركفورى . انلارش: دار الكتب العلمية  -
 . انلارش: دار إحياء الرتاث العريب. الطبعة: اثلانية.الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد، للسااعيت -
 م 1987 - ه 1407 الرابعة: الطبعة. بريوت –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري. انلارش: دار العلم للماليني  -
 .1379بريوت،  -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، البن حجر العسقالين. انلارش: دار املعرفة  -
 م 1932 - ـه 1351 األوىل: الطبعة. حلب –الم السنن، وهو رشح سنن أيب داود، للخطايب. انلارش: املطبعة العلمية مع -
 رشح سنن أيب داود، تأيلف: عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية. -
 .ه 1415 اثلانية،: الطبعة. بريوت –. دار الكتب العلمية عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم، للعظيم آبادي -

 (58146) الرقم املوحد:



 

415 
 

 «.يف ُخفٍّ أو يف َحافيٍر أو نَْصلٍ ال َسَبَق إال »: -صَّل اهلل عليه وسلم-عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن اجلعل وهو العوض من مال وحنو ذلك ال يُستحّق إال يف سباق اخليل واإلبل وما يف معناهما، ويف انلصل، وهو 
اجْلُْعل عليها ترغيٌب يف اجلهاد، وحتريض عليه، ويدخل يف معىن الريم، وذلك ألن هذه االمور ُعّدة يف قتال العدّو، ويف بذل 

اخليل ابلغال واحلمري؛ ألنها لكها ذوات حوافر، وقد حُيتاج إىل رُسعة سريها؛ ألنها حتمل أثقال العساكر، وتكون معها يف 
 املغازي، ويدخل يف احلديث لك ما يف معىن ما ُذكر من آالت حربية وحنو ذلك.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < السبق والقمار وامليرساتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 السبق بفتح ابلاء: هو اجلعل، والعوض اذلي يوضع ذللك.ال سبق :  •
 خف : بضم اخلاء، ثم فاء مشددة، املراد باخلف: اإلبل؛ ألنها ذوات األخفاف. •
 نصل : بفتح انلون، وسكون الصاد املهملة، آخره الم، املراد به: السهم. •
 حافر : املراد باحلافر: اخليل؛ ألنها من ذوات احلافر. •
 احلديث:فوائد 

فيه: )يا أيها اذلين آمنوا إنما  -تعاىل-املغابلات واملراهنات واملخاطرات ممنوعة لكها، السيما إذا اكنت بعوض؛ ألنها من أنواع امليرس اذلي قال  .1
 اخلمر وامليرس واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون(

 ت مما يعني ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل ونرص دينه.الرشع أجاز اجلعل يف املغابلات إذا اكن .2
انلصل: هو الريم بالنشاب  - 2اخلف: واملراد بها: اإلبل.  - 1يدل هذا احلديث ىلع أن املراهنة واملخاطرة ال جتوز إال يف ثالثة أشياء يه:  - .3

د يف سبيل اهلل، ويدخل يف احلديث لك ما يف معناها من حافر: واملراد بها: اخليل، ويه أمور يستعان بها ىلع حرب الكفار واجلها - 3وحنوه. 
 آالت حربية وحنو ذلك.

 ال َسَبق إال يف خف أو يف حافر أو نصل
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 املصادر واملراجع:
ْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية. -  جي  سنن أيب داود،  سليمان بن األشعث السِّ
آخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: اعدل مرشد، و -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط  -

  م. 2001 - ـه 1421األوىل، 
رشكة مكتبة ومطبعة -سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -

 م. 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 
 م. 2002 - ـه 1423وزيع، الكويت، الطبعة: األوىل، واتل للنرش غراس مؤسسة األبلاين، ادلين، نارص حممد األم، –صحيح أيب داود 

 .1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة دار ابن  اجلوزي، الطبعة األوىل  -
َسة، توضيح ا -  م. 2003 - ـه 1423ألحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة: اخلامي
  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام: تأيلف الشيخ صالح الفوزان، عناية عبد السالم السليمان، مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل. -
واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم، الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل  -

1427. 
 ، لإلثيويب، دار آل بروم، الطبعة: األوىل.«ذخرية العقىب يف رشح املجتىب»رشح سنن النسايئ املسىم  -
اإلدارة العامة  -املجموعة األوىل، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش، انلارش: رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء فتاوى اللجنة ادلائمة،  -

 الرياض. -للطبع 
 .1406سنن النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة: اثلانية،  -
 عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية.سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد  -

 (64640) الرقم املوحد:
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أن فالن بن فالن قال: يا رسول اهلل، أرأيت أن لو وجد »مرفواعً:  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  احلديث:
 أحدنا امرأته ىلع فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن َسَكَت َسَكَت ىلع مثل ذلك. 

 فلم جُيبه.  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: فسكت انليب 
هؤالء اآليات يف سورة انلور  -عز وجل-ذلك أتاه فقال: إن اذلي سأتلك عنه قد ابتليت به. فأنزل اهلل  فلما اكن بعد

فتالهن عليه ووعظه وذكره. وأخَبه أن عذاب ادلنيا أهون من عذاب اآلخرة. فقال: ال،  ?واذلين يرمون أزواجهم...?
ها: أن عذاب ادلنيا أهون من عذاب اآلخرة. فقالت: واذلي بعثك باحلق، ما كذبُت عليها. ثم داعها، فوعظها، وأخَب

ال، واذلي بعثك باحلق، إنه لاكذب. فبدأ بالرجل؛ فشهد أربع شهادات باهلل: إنه ملن الصادقني، واخلامسة: أن لعنة اهلل 
ن غضب اهلل عليها عليه إن اكن من الاكذبني. ثم ثىَنَّ باملرأة. فشهدت أربع شهادات باهلل: إنه ملن الاكذبني، واخلامسة: أ

 إن اكن من الصادقني. ثم فرق بينهما. 
ال سبيل لك عليها. قال: يا رسول اهلل، »، ويف لفظ «-ثالثا-ثم قال: إن اهلل يعلم أن أحدكما اكذب فهل منكما تائب؟ 

 «.مايل؟ قال: ال مال لك: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

جاء اإلسالم باللعان يلكون حالًّ ملشلكة اجتماعية، ويه إذا رأى الزوج من يفعل الفاحشة بزوجته وليس هل شهود، فإنه يلجأ 
القصة كأنه إىل اللعان، ولكن ليس يف حال الشك والوساوس، بل إذا رأى بعينه، فإن الوعيد يف اللعان عظيم، وصاحب هذه 

أحسَّ من زوجه ريبًة، وخاف أن يقع منها ىلع فاحشة، فحار يف أمره، ألنه إن قذفها ولم يأت ببينة، فعليه احلد، وإن سكت 
، فلم جيبه كراهة لسؤال قبل أوانه، وألنه من تعجل -صَّل اهلل عليه وسلم-فيه ادلياثة والعار، وأبدى هذه اخلواطر للنيب 

 لم يزنل عليه يف ذلك يشء. -صَّل اهلل عليه وسلم-اإلضافة إىل أن الرسول الرش واالستفتاح به، ب
يَن يَْرُموَن  ي بعد هذا رأى هذا السائل الفاحشة اليت خافها فأنزل اهلل يف حكمه وحكم زوجه، هذه اآليات من سورة انلور }َواذلَّ

 ( اآليات.60أزواجهم{ )انلور: 
ره ووعظه إن اكن اكذبا يف قذفه المرأته بأن عذاب ادلنيا -صَّل اهلل عليه وسلم-فَتالهن عليه انليب   -وهو َحد القذف-، وذكَّ

 أهون من عذاب اآلخرة.
 فأقسم أنه لم يكذب بيَرْميهي امرأته بالزنا.

 أهون من عذاب اآلخرة. -وهو حدُّ الزنا بالرَّجم-ثم وعظ الزوجة كذلك وأخَبها أن عذاب ادلنيا 
 بني.فأقسمت أيضا: إنه ملن الاكذ

بما بدأ اهلل به، وهو الزوج، فشهد أربع شهادات باهلل: إنه ملن الصادقني فيما رماها  -صَّل اهلل عليه وسلم-حينئذ بدأ انليب 
 به، ويف اخلامسة أن لعنة اهلل عليه إن اكن من الاكذبني.

عليها إن اكن من الصادقني يف دعواه. ثم ثىن باملرأة، فشهدت أربع شهادات باهلل، إنه ملن الاكذبني، واخلامسة أن غضب اهلل 
 ثم فرق بينهما فرقة مؤبدة.

 اتلوبة. -صَّل اهلل عليه وسلم-وبما أن أحدهما اكذب، فقد عرض عليهما انليب 
فطلب الزوج صداقه، فقال: ليس لك صداق، فإن كنت صادقًا يف دعواك زناها، فالصداق بما استحللت من فرجها، فإن 

 الوطء يقرر الصداق.

ال سبيل لك عليها، قال: يا رسول اهلل، مايل؟ قال: ال مال لك: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت 
 من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها
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 كنت اكذبا عليها، فهو أبعد لك منها، إذ رميتها بهذا ابلهتان العظيم. وإن
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < اللعاناتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 املفردات:معاين 
 فالن بن فالن : كناية عن األعالم واملراد به كما يف رواية أخرى هالل بن أمية. •
 أرأيت : أخَبين. •
 فاحشة : زنا. •
 بأمر عظيم : القذف وهو من الكبائر. •
 ىلع مثل ذلك : يف عظم اذلنب. •
 أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه.فلم جيبه : لكراهته املسائل اليت ال حيتاج إيلها، ال سيما ما اكن فيه هتك سرت مسلم  •
 يرمون أزواجهم : يقذفون زوجاتهم بالزنا. •
 تلك اآليات تلعريف احلكم والعمل بمقتضاها. -صَّل اهلل عليه وسلم-فتالهن عليه : قرأ عليه انليب  •
 ووعظه : نصحه. •
 وذكره : بالعواقب. •
 فبدأ : ابتدأ. •
 ن يكون "ال سبيل لك عليها"راجعا إىل املال.ال سبيل لك عليها : للتفريق بينكما باللعان وحيتمل أ •
 مايل : يريد املهر، كأنه ملا سمع "ال سبيل لك عليها" قال: أين يذهب مايل؟ أو هل حيق يل أن أطلب مايل؟ •

 فوائد احلديث:
م ابلينة، فعليه احلد، إال أن يشهد ىلع نفسه أربع  .1 مرات: إنه ملن الصادقني يف دعواه، بيان اللعان وصفته، وهو: أن من قذف زوجه بالزنا ولم يُقي

أقيم عليها َحدُّ الزنا، وإن شهدت باهلل  -أي رفضت أن تالعن-ويف اخلامسة أن لعنة اهلل عليه إن اكن من الاكذبني.فإن نكلت الزوجة 
 ، دَرأْت عنها حدَّ الزنا.أربع مرات: إنه ملن الاكذبني يف َرْميها بهذه الفاحشة، ويف اخلامسة أن غضب اهلل عليها إن اكن من الصادقني

ق بينهما فرقة مؤبَّدة، وال حتل هل ولو بعد طالقها من زوج آخر. .2  إذا تم اللعان بينهما برشوطه فُرِّ
ني أن يوعظ لك من الزوجني عند إرادة ايلمني، لعله يرجع إن اكن اكذبا، وكذلك بعد تمام اللعان، تعرض عليهما اتلوبة، يلتوب فيما بينه وب .3

 .-عاىلت-اهلل 
ة من خالف باب اللعان غريه من أبواب الفقه بمسائل.منها: أنه البد أن يقرن مع ايلمني لفظ "الشهادة"، ويف اخلامسة ادلاعء ىلع نفسه باللعن .4

وايلمني ىلع من الزوج، ومن الزوجة، ادلاعء ىلع نفسها يف اخلامسة بالغضب.ومنها: تكرير األيمان.ومنها: أن األصل أن ابلينة ىلع املدىع، 
 أنكر، هنا طلبت األيمان من املدىع واملنكر.

 ابلداءة بالرجل يف اتلحليف، كما هو ترتيب اآليات. .5
 أن الزوج ال يرجع بيشء من صداقه بعد ادلخول، ولو اكنت الفرقة من لعان. .6
 اللعان خاص بني الزوجني، أما غريهما فيجرى فيه حكم القذف املعروف. .7
الغضب( لعظم اذلنب بالنسبة إيلها، ىلع تقدير وقوعه، ملا فيه من تلويث الفراش، واتلعرض إلحلاق من ليس من الزوج  اختصت املرأة بلفظ ) .8

به، وذلك أمر عظيم يرتتب عليه مفاسد كثرية، اكنتشار املحرمية، وثبوت الوالية ىلع اإلناث واستحقاق األموال باتلوارث، فخصت بلفظ 
 .الغضب اذلي هو أشد من اللعنة

 احلديث ديلل ىلع إجراء األحاكم ىلع الظاهر. .9
-يب جواز االستعداد للوقائع بعلم أحاكمها من قبل أن تقع، وىلع ذلك استمر الفقهاء يف ما فرعوه وقرروه من انلوازل قبل وقوعها، وكراهة انل .10

 هلذه املسائل سببه ما فيها من الفأل اليسء. -صَّل اهلل عليه وسلم
 للعان.معرفة سبب نزول آية ا .11
 أن املفيت إذا سئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجا أن جيد فيها نصا ال يبادر إىل اإلجتهاد فيها. .12
 أن احلاكم يردع اخلصم عن اتلمادي ىلع ابلاطل باملوعظة واتلحذير ويكرر ذلك يلكون أبلغ. .13
 أنه ليس ىلع اإلمام أن يعلم املقذوف بما وقع من قاذفه. .14
الوضع ألن اللعان رشع دلفع حد القذف عن الرجل ودفع حد الرجم عن املرأة، فال فرق بني أن تكون حامال أو حائال، أن احلامل تالعن قبل  .15

 واحلائل يه غري احلامل.
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 املصادر واملراجع:
انلجاة، الطبعة األوىل، خاري، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق ابل إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  - 

 ه.1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري -
 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-األحاكم تيسري العالم رشح عمدة -

 ه. 1426
 ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -ه(1376فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي )املتوىف:  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -
 م. 1992 -

 (6025) املوحد:الرقم 
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يَشة  احلديث: خبَثَان»مرفواعً:  -ريض اهلل عنها-عن اعئ
َ
َرَضة َطَعام، َوال وهو يَُدافيُعه األ  «.ال صالة حبي

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

د هذا احلديث رغبة الشارع يف حضور قلب امللكَّف يف الصالة بني يدي ربِّه، وال يكون ذلك إال بقطع الشواغل؛ اليت  يؤكِّ
يسبب وجودها عدم الطمأنينة واخلشوع؛ هلذا: فإن الشارع ينيه عن الصالة حبضور الطعام اذلي تتوق نفس املصيل إيله، 

 ؛ النشغال خاطره بمدافعة األذى.-الذلين هما ابلول والغائط-عن الصالة مع مدافعة األخبثني، ويتعلق قلبه به، وكذلك ينَه 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أخطاء املصلنياتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:

 رواه مسلم. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 ال صالة : ال يصلِّ اإلنسان. •
ةي : حبضور. • رَْضَ  حبي
 وال وهو : أي: اإلنسان. •
ْخبَثَاني : ابلول والغائط، ومعىن مدافعتهما إيَّاه: أنه يدفعهما عن اخلروج ويدفعانه عن الشغل بغريهما يلخرجا. •

َ
 يَُدافيُعُه األ

 احلديث:فوائد 
كراهة الصالة يف حال مدافعة األخبثني، ما لم يضق الوقت فتقدم الصالة مطلقا، ولو صَّل وهو كذلك فإن صالته صحيحة لكنها ناقصة غري  .1

 ةاكملة للحديث املذكور وال إاعدة عليه، وأما إذا دخل يف الصالة وهو غري مدافع لألخبثني وإنما حصلت املدافعة أثناء الصالة فإن الصال
 صحيحة وال كراهة إذا لم تمنع هذه املدافعة من إتمام الصالة.

 حضور القلب واخلضوع مطلوبان يف الصالة. .2
 ينبيغ للمصَّل إبعاد لك ما يشغله يف صالته. .3
ل أو اتلغوُّط عذر يف ترك اجلمعة واجلماعة، برشط أالَّ جيعل أوقات الصلوات مواعيد هلما. .4  احلاجة إىل اتلبوُّ

 واملراجع:املصادر 
، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط 

 ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 
 ه.1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط

در عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا
 ه.1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

 ه.1422ق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طو1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 ه.1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

 (3088) الرقم املوحد:

 ال صالة ِبرضة طعام، وال وهو يدافعه األخبثان



 

421 
 

ال صالةَ ملين ال وُضوَء هل، وال وُضوَء ملين لم يَْذكر »: -صَّل اهلل عليه وسلم-عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل  احلديث:
 «.عليه -تعاىل-اسم اهلل 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:
أنه حكم بعدم صحة صالة من لم  -صَّل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث عن رسول اهلل  -اهلل عنهريض -خيَب أبو هريرة 

يتوضأ، كما حكم بعدم صحة وضوء من لم يذكر اسم اهلل عليه، فلم يقل: بسم اهلل. قبل الوضوء، فاحلديث نص يف وجوب 
ية ناسيا أو جاهال باحلكم الرشيع فوضوءه التسمية عند الوضوء، ومن تركها عمدا فوضوءه باطل، ومن توضأ بدون تسم

 صحيح.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوء < سنن وآداب الوضوءاتلصنيف: 
 الصالة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ال صالة : ال: نليف اجلنس، واتلقدير: ال صالة صحيحة، ألن الوضوء رشط الصالة. •
 ال وضوء : ال: نافية للجنس، وتقديره: ال وضوء صحيح أو اكمل. •
 الوضوء بأن يقول: بسم اهلل.اسم اهلل : أي التسمية ىلع  •

 فوائد احلديث:
 الوضوء رشط من رشوط صحة الصالة. .1
 ظاهر احلديث نيف صحة وضوء اذلي لم يذكر اسم اهلل عليه متعمدا. .2
 وجوب التسمية عند الوضوء مع اذلكر، وسقوطها مع النسيان. .3
االنتهاء منه، وهو أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك  لم يرد يف أذاكر الوضوء يشء صحيح سوى التسمية قبله، واذلكر اذلي يكون عقب .4

 وأن حممًدا عبده ورسوهل.
 املصادر واملراجع:

 سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب.- 
 ية، بريوت.سنن أيب داود ،حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرص-
، مؤسسة 1مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، ط-

 ه. 1421الرسالة، 
 ه. 1405ساليم، بريوت، ، املكتب اإل2إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل ملحمد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، ط-
 ه.1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط-
 ه.1427، 1تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان، بعناية: عبدالسالم السليمان، ط-
 ه.1427، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1رشح الشيخ ابن عثيمني ىلع ابللوغ، حتقيق صبيح رمضان وآخر، ط-
، دار الكتب العلمية، 3عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته للعظيم آبادي، ط-

 ه. 1415بريوت، 
م للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط-  ه.1427، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1منحة العالَّ
املجموعة األوىل، اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش، انلارش: رئاسة إدارة  -فتاوى اللجنة ادلائمة -

 .الرياض –اإلدارة العامة للطبع  -ابلحوث العلمية واإلفتاء 
 (8384) الرقم املوحد:

 وضوء هل، وال وضوء ملن لم يذكر اسم اهلل تعاىل عليهال صالة ملن ال 
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اميت  احلديث:  بفاحتة »قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن ُعَباَدَة بْني الصَّ
ْ
ال صالة ملن لم َيْقَرأ

 «.الكتاب
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

القرآن وروحه، ألنها مجعت أنواع املحامد والصفات العَّل هلل تعاىل، وإثبات امللك والقهر، واملعاد سورة الفاحتة، يه أم 
 واجلزاء، والعبادة والقصد، وهذه أنواع اتلوحيد واتلاكيلف.

َيْت حقيقة الصالة الرشعية بدون قراءتها، وي ؤكد نيف ذلا فرضت قراءتها يف لك ركعة، وتوقفت صحة الصالة ىلع قراءتها، ونُفي
 حقيقتها الرشعية ما أخرجه ابن خزيمة عن أيب هريرة مرفواعً وهو "الجتزئ صالة اليقرأ فيها بأم القرآن". 

ويستثىن من ذلك املأموم إذا أدرك اإلمام راكعا فيكَب لإلحرام ثم يركع وتسقط عنه الفاحتة يف هذه الركعة حلديث آخر، وألنه 
 القيام .لم يدرك حمل القراءة وهو 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أراكن الصالةاتلصنيف: 

يدي موضواعت احلديث الفرعية األخرى:   افتتاح الصالة. -اتلَّوْحي

اميت  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-ُعبَاَدَة بْني الصَّ
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ال صالة : ال صالة جمزئة وهو شامل لصالة الفرض وانلفل. •
 : يشمل املنفرد واإلمام واملأموم. •

ْ
 ملن لم َيْقَرأ

 بفاحتة الكتاب : يه سورة احلمد هلل رب العاملني، سميت به ألن الكتاب افتتح بها . •
 فوائد احلديث:

 ركعة من الصالة، وأنه ال جُيْزيىء غريها مع القدرة عليها.وجوب قراءة الفاحتة يف لك  .1
 بُطالن الصالة برتكها من املتعمد واجلاهل وانلايس، ألنها ركن، واألراكن ال تسقط مطلقاً. .2
 فضيلة الفاحتة. .3

 املصادر واملراجع:
 م . 2006 - ـه1426العارشة،  -طبعةمكتبة اتلابعني، القاهرة ال -تيسري العالم للبسام، انلارش: مكتبة الصحابة، اإلمارات  

 .1426الطبعة األوىل  -القاهرة -مكتبة اتلابعني -طبعة مكتبة الصحابة االمارات -تنبيه األفهام للعثيمني 
ادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد الق

 ه. 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
طوق  صحيح ابلخاري، أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري، حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص، انلارش: دار

 ه.1422الطبعة : األوىل -انلجاة 
 بريوت. -املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب صحيح مسلم،  

 (5378) الرقم املوحد:

 ال صالة ملن لم يقرأ بفاُتة الكتاب
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و بن  احلديث: خَبي رسول اهلل »قال:  -ريض اهلل عنهما-العاص عن عبد اهلل بن َعْمري
ُ
أين أقول:  -صَّل اهلل عليه وسلم-أ

ْشُت. فقال رسول اهلل  قُوَمنَّ الليل َما عي
َ
ُصوَمنَّ انلهار، َوأَل

َ
: أنت اذلي قلَت ذلك؟ فقلُت -صَّل اهلل عليه وسلم-واهلل أَل

إينَّ احلََسنََة بيَعرْشي . فقال: فإنك ال تستطيع ذلك، -بأيب أنت وأيم-هل: قد قُلتُه 
يَّاٍم، فَ

َ
ْهري ثاََلثََة أ ر، َوُقْم َوَنْم ، الشَّ فُصم وأفطي

يُق أفضل من  طي
ُ
فطر يومني. قلت: أ

َ
يُق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأ طي

ُ
. قلت: فإين أ ْهري يَها، وذلك مثل صيام ادلَّ ْمثَال

َ
أ

يُق أفضل من ذلك. قال: ال  ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود، طي
ُ
وهو أفضل الصيام. فقلت: إين أ

َهري -ال صوم فوق صوم أيخ داود »، ويف رواية: «أفضل من ذلك  «.، صم يوما وأفطر يوما-َشْطَر ادلَّ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

َ أن عبد اهلل بن َعْمٍرو  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  ْخَبي
ُ
أقسم ىلع أن يصوم فال يُفطر، ويقوم فال ينام  -اهلل عنهمارض -أ

لَك عمره، فسأهل: هل قال ذلك؟ فقال: نعم. فقال: إن هذا يشق عليك وال حتتمله، وأرشده إىل اجلمع بني الراحة والعبادة فيصوم 
خَبه أنه يُطيق أكرث من ذلك، ويفطر، ويقوم وينام، ويقترص ىلع صوم ثالثة أيام من لك شهر؛ يلحصل هل أجر صيام ادلهر. فأ

وما زال يطلب الزيادة من الصيام حىت انتَه إىل أفضل الصيام، وهو صيام داود عليه السالم، وذلك أن يصوم يوماً، ويفطر 
 : ال صوم أفضل من ذلك.-صَّل اهلل عليه وسلم-فقال  -ريض اهلل عنه-يوماً. فطلب املزيد لرغبته يف اخلري 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < ما حيرم ىلع الصائماتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوع
و بن العاص  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمري

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 املفردات:معاين 
 ألصومن : هذا قسم، واملعىن: واهلل ألصومن. •
 بأيب أنت وأيم : أي: أفديك بأيب وأيم. •
 أمثاهلا : أشباهها. •
 مثل صيام ادلهر : يف اثلواب واألجر. •
 أطيق : أستطيع. •

 فوائد احلديث:
 وحرصه ىلع العبادة وقوته فيها. -ريض اهلل عنهما-فضيلة عبد اهلل بن َعْمٍرو  .1
 اإلخبارعن األعمال الصاحلة واألوراد وحماسن األعمال اليت يقوم بها الشخص، وال خيىف أن حمل ذلك عند أمن الرياء.جواز  .2
ع، وُيطلب فيها السهولة واليرس؛ ألنه أنشط ىلع العمل، وأدوم عليه. .3 ق واتلنطُّ  سماحة رشيعة اإلسالم، حيث يُكره فيها اتلعمُّ
 .-عليه السالم-صيام يوم، وفطر يوم، وهو صيام داود آخر َحد للصيام الفاضل، هو  .4
 كراهة صيام ادلهر، ألنه خمالف لقوهل عليه الصالة والسالم: "فصم وأفطر" وحلديث: "ال صام من صام األبد". .5
 أحب األعمال أدومها وإن قل. .6
 استحباب صيام ثالثة أيام من لك شهر. .7
 .-عليه السالم-أن أفضل الصيام صيام داود  .8
 طوع بصوم يوم وفطر يوم مرشوع يف األمم السابقة.أن اتل .9
 ثواب احلسنة بعرش أمثاهلا. .10
يب صَّل تقدير انليب صَّل اهلل عليه وسلم العمل بقدرة صاحبه، إذ قرََص عبد اهلل أواًل ىلع ثالثة أيام من لك شهر، فلما طلب املزيد ، ورأى انل .11

وأفطر يومني". فلما أظهر الرغبة يف طلب الزيادة، أرشده إىل أفضل الصيام فقال: "فصم اهلل عليه وسلم فيه الرغبة والقدرة، قال: "فصم يوماَ 
 يوماً وأفطر يوماً".

َهرِ -ال صوم فوق صوم أيخ داود   ، صم يوًما وأفطر يوًما-َشْطَر ادلَّ
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 ورمحته بأمته، حيث اكن يرشد إىل األسهل فاألسهل. -صَّل اهلل عليه وسلم-كمال شفقته  .12
 : بأيب هو وأيم.-صَّل اهلل عليه وسلم-جواز قول اإلنسان يف انليب  .13
 نسان حلاهل يف املستقبل.ينبيغ مرااعة اإل .14
 تقرير اإلنسان بما نسب إيله للتثبت من صحته وإلزامه به. .15

 املصادر واملراجع:
 ه.1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني 

تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارشة، تيسري العالم، 
 ه. 1426

 تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم: نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
 ه.1426ف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم، تأيل

 ه.  1435اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتقيق: سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الطبعة األوىل، 
  ـه. 1412د العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن عب

 ه.1422صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –صحيح مسلم ، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 (4542) الرقم املوحد:
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ة َغْزَوة، قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-واكن َغَزا مع انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلُْدريي  احلديث: ثينيَْت َعرْشَ
رَية يومني إال ومعها زوجها أو ذو حَمَْرم،  -صَّل اهلل عليه وسلم-سمعت أْرَبعا من انليب  ْعَجبَْنيني قال: ال تسافر املرأة َمسي

َ
فَأ

بح حىت َتْطلَُع الشمس، وال بعد العرص حىت تغرب، وال تَُشدُّ  ْضىَح، وال صالة بعد الصُّ
َ
ْطري َواأل : الفي وال صوم يف يَْوَمنْيي

ي هذا.الرَِّحاُل إال إىل ثالثة مساجد دي قىَْص، وَمْسجي
َ
 : مسجد احلرام، ومسجد األ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ثينيَْت  -صَّل اهلل عليه وسلم-غزا مع انليب  -ريض اهلل عنه-أنَّ أبا سعيد اخلدري  -ريض اهلل عنه-خيَب الراوي عن أيب سعيد 
ة َغْزَوة.  َعرْشَ

، يعين: أنَّ أبا سعيد  -َّل اهلل عليه وسلمص-قال أبو سعيد: سمعت أْرَبعا من انليب  ْعَجبْنَيني
َ
سمع من انليب   -ريض اهلل عنه-فَأ

 :   -ريض اهلل عنه-حديثا فيه أربعة أحاكم، فأْعَجبَته  -صَّل اهلل عليه وسلم-
رَية يومني إال ومعها زوجها أو ذو حَمَْرم" أي: ال جيوز للم رأة أن تسافر بال حَمَْرم، واملحرم احلكم األول : "قال: ال تسافر املرأة َمسي

هو: زوجها أو من حَترم عليه ىلع اتلأبيد، اكألب واجلَدِّ واالبن واألخ والَعم واخلال، ومسرية يومني تقدر بثمانني كيلو مرًتا، 
ة "مسرية يللة" ويف ويف رواية: "ال حيل المرأة تسافر مسرية يوم ويللة إال مع ذي حمرم عليها"، ويف رواية "مسرية يوم" ويف رواي

: )ليس الُمراد -رمحه اهلل-رواية "ال تسافر امرأة مسرية ثالثة أيام إال مع ذيي حمرم" ويف رواية أليب داود "بريدا"، قال انلووي 
ية عنه إال بالَمحرم، وإنما وقع اتلَّحديد عن أمر واقع فال يُع  مل بمفهومه(.من اتلَّحديد ظاهره، بل لك ما يُسىم سفًرا فاملرأة َمنْهي

َيت  فر، كما لو أْسلَمت يف دار الكفر أو يف دار احلرب وَخشي وهذا إذا لم يكن لسفرها رضورة، فإن اكن رضورة جاز هلا السَّ
 ىلع نفسها ابَلقاء بني الكفار، فيف هذه احلال جيوز هلا السفر لوحدها. 

ْضىَح".
َ
ْطري َواأل : الفي  احلكم اثلاين: "وال صوم يف يَْوَمنْيي

أي: ال جيوز صوم يوم عيدي الفيطر أو األضىح، سواء عن قضاء ما فَاته أو عن نَذر، فلو صامهما أو أحدهما لم جيزئه ويأثم 
بفعله إن اكن متعمدا. وقد جاء يف احلديث: )نَه عن صيام هذين ايلومني، أما يوم األضىح فتأكلون من حلم نسككم، وأما 

لة بح واألكل من الَهدي واألضايح، وقد رُشع للناس أن  يوم الفطر ففطركم من صيامكم( فَعي الَمنع يوم األضىح: ألجل اذلَّ
يأكلوا من اهلدي واألضايح فال يَنشغلوا بالصيام عن اذلبح واألكل اليت يه من شعائر اإلسالم والظاهرة، وأما علة انليه يف 

 أن يكون صائما، وأيًضا فيه تَميزي، وَفصل بني شهر عيد الفطر: فهو ىلع اسمه، ومن شأنه أن يكون اإلنسان فيه ُمفطرا، ال
 رمضان وشوال فَوجب إفطاره.

بح".  احلكم اثلالث: "وال صالة بعد الصُّ
ظاهر احلديث: عدم جواز صالة اتلطوع بعد طلوع الفجر، لكن هذا الظاهر غري مراد؛ ألن انلصوص األخرى دالة ىلع 

أمر جممع عليه، وال جتوز الصالة بعد صالة الفجر. ويدل هلذا الَقيد رواية استحباب ركعيت الفجر بعد طلوع الفجر، وهو 
مس" ويف رواية  بح حىت تَطلع الشَّ أيب سعيد عند ابلخاري: "وال صالة بعد صالتني بعد العرص حىت تَغرب الشمس، وبعد الصُّ

 ملسلم: "ال صالة بعد صالة الفجر".
لشمس، فإذا صَّل اإلنسان صالة العرص أْمَسك عن صالة اتلطوع، أما قضاء "وال بعد الَعرص حىت تَغرب" أي: حىت تغرب ا

 الفوائت، فال ينَه عنها بعد الَعرص؛ لوجوب املسارعة يف إبراء اذلمة.

تطلع الشمس، وال بعد العرص حىت تغرب، ال صوم يف يومني: الفطر واألضَّح، وال صالة بعد الصبح حىت 
 وال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: مسجد احلرام، ومسجد األقىص، ومسجدي هذا
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ي هذا" أي: ال يُنشئ  دي قىَْص، وَمْسجي
َ
احلكم الرابع : "وال تَُشدُّ الرَِّحاُل إال إىل ثالثة مساجد: مسجد احلرام، ومسجد األ

زيتها وفضلها ورشفها إال إىل  -عز وجل-ان سفًرا إىل بقعة من بقاع األرض بقصد اتلَّقرب إىل اهلل اإلنس فيها، أو من أجل مي
فر إيلها، بنص احلديث.  هذه املساجد اثلالثة، فال بأس من إنشاء السَّ

___________________________ 
 أحاكم احلرمني وبيت املقدس الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة <اتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحاكم النساء
 السرية واتلاريخ < اتلاريخ < تاريخ مكة واملدينة واألقىص

 أحاكم السفر. -الصوم املنيه عنه  -صالة اتلطوع  -أحاكم املساجد موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-اخْلُْدريي أبو سعيد  راوي احلديث:
 رواه ابلخاري. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ---ال توجد :  •
 فوائد احلديث:

 عدم جواز َسفر املرأة بال حمرم. .1
فر؛ لقوهل: "زوجها". .2  أن املرأة ليست حمرما للمرأة يف السَّ
هل  .3  التَّسلُّط عليها.أن املرأة َضعيفة ومن السَّ
ياع. .4  اعتناء الرشيعة اإلسالمية باملرأة، ومحايتها وَصونها من لك ما  ُيَعرِّضها للضَّ
يد الفطر واألضىح؛ ألن األصل يف انلَّيه اتلحريم، فلو خالف وصامهما أثيم ولم يصح منه، لعدم انعقاده أصال. .5  حتريم صوم يوم عي
فجر إال ركعيت الفجر؛ إليقاعها يف وقت انليه؛ لقوهل: )ال صالة( فيُحمل احلديث هنا: ىلع نيف عدم صحة صالة اتلطوع املطلق بعد صالة ال .6

نة ىلع ذلك.  الصحة، ويستثىن من انليه: راتبة الفجر؛ ملا تقدم من داللة السُّ
 ديث ُهنا: ىلع نيف الصحة.عدم صحة صالة اتلطوع املطلق بعد صالة العرص؛ إليقاعها يف وقت انليه؛ لقوهل: )ال صالة ..( فيُحمل احل .7
فيه ديلل أن وقت العرص يمتد إىل غروب الشمس، لكن جاء يف حديث: عبد اهلل بن عمرو بن العاص: "ووقت العرص ما لم تََصَفرَّ الشمس"،  .8

يستيقظ إىل بعد حديث ابلاب وغريه إىل أن ما بعد االصفرار وقت رضورة، كما لو اكن اإلنسان نائما ولم  -رمحهم هلل-فََحمل العلماء 
يب أو يُسلم الاكفر أو غري ذلك من األعذار الرضورية،  أما االصفرار، فيؤديها يف ذلك الوقت وال إثم عليه، أو تطهر احلائض أو يَبلغ الصَّ

 تأخريها إىل ما بعد االصفرار من غري عذر فال جيوز.
 فيه جواز َشد الرِّحال إىل املساجد اثلالثة. .9
يَّتُها ىلع غريها ألسباب؛ منها: كونها مساجد األنبياء، وألن األول: قيبْلة انلاس وإيله حجهم، واثلاين: اكن قيبْلة األمم فضل املساجد اثلالثة  .10 وَمزي

سس ىلع اتلَّقوى.
ُ
الفة، واثلالث: أ  السَّ

صَّل اهلل -ال(، فيدخل يف عمومه: قََب انليب ؛ لقوهل: )ال تَُشدُّ الرِّحَ -صَّل اهلل عليه وسلم-عدم جواز السفر لزيارة القبور ولو اكن قََب انليب  .11
 وقبور من دونه من باب أوىل، وجتوز زيارته ملن اكن يف املدينة، أو أىت إيلها لغرض مرشوع أو جائز. -عليه وسلم
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 املصادر واملراجع:
انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق  

 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
ة: فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، رقمه وبوب أحاديثه: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار املعرفة، بريوت، الطبع

 ه.1379
ن بلوغ املرام، عب َسة توضيح األحاكم مي  م.2003ه، 1423د اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي

ية، فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالم
 ه.1427الطبعة: األوىل 

 مد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.سبل السالم، حم 
 جمموع فتاوى ومقاالت، عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، أرشف ىلع مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر.

 ه.1428، 1422الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع، حممد بن صالح العثيمني، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
 رشح سنن أيب داود، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد، نسخة اإللكرتونية.

: األوىل بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة
 م. 2014ه، 1435

 (10603) الرقم املوحد:
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ارَ »قال:  -صَّل اهلل وعليه وسلم-أن رسول اهلل   -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري  احلديث: َ َر وال رضي  «.ال رَضَ
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اإلسالم يف الرشائع وقواعد األخالق واتلعامل بني اخللق، ويه دفع الرضر عنهم بمختلف أنواعه احلديث يمثل قاعدة 
 ومظاهره، فالرضر حمرم وإزالة الرضر واجب، والرضر ال يزال بالرضر، واملضار حمرمة.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < أصول الفقه < القواعد الفقهية واألصويلةاتلصنيف: 
 مقاصد الرشيعة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدريي  راوي احلديث:
 .-ريض اهلل عنه-ومن حديث عبادة بن الصامت  -ريض اهلل عنه-رواه ابن ماجه من حديث أيب سعيد اخلدري  اتلخريج:

 .-ريض اهلل عنه-ورواه أمحد من حديث عبادة بن الصامت 
 ورواه مالك من حديث عمرو بن ييح املازين مرسال.

 األربعون انلووية. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ال رضر : ال يرض الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه. •
 وال رضار : ال جيازي من رضه بأكرث من املقابلة باملثل، واالنتصار باحلق. •

 فوائد احلديث:
 .-عليه الصالة والسالم-وشواهد هذا كثرية، وهو من خصائصه الرسول أويت جوامع اللكم  .1
 الرضر يُزال. .2
 انليه عن املجازاة بأكرث من املثل. .3
 لم يأمر اهلل عباده بيشء يرضهم. .4
 ورود انليف بمعىن انليه. .5
 حتريم الرضار بالقول أو الفعل أو بالرتك. .6
 دين اإلسالم هو دين السالمة. .7
 الرشيعة، ويه أن الرشيعة ال تقر الرضر، وتنكر اإلرضار. هذا احلديث يعتَب قاعدة من قواعد .8
سم، هل بني الرضر والرضار فرق أم ال؟ فمنهم من قال: هما بمعىن واحد ىلع وجه اتلأكيد، واملشهور أن بينهما فرقا، ثم قيل: إن الرضر هو اال .9

كذلك، وقيل: الرضر: أن يدخل ىلع غريه رضرا بما ينتفع  والرضار الفعل، فاملعىن أن الرضر نفسه منتف يف الرشع، وإدخال الرضر بغري حق
بد هو به، والرضار: أن يدخل ىلع غريه رضرا بال منفعة هل به، كمن منع ما ال يرضه ويترضر به املمنوع، ورجح هذا القول طائفة، منهم ابن ع

صَّل اهلل -رض به ىلع وجه غري جائز، وبكل حال فانليب الَب، وابن الصالح، وقيل: الرضر: أن يرض بمن ال يرضه، والرضار: أن يرض بمن قد أ
 إنما نىف الرضر والرضار بغري حق. -عليه وسلم

 املصادر واملراجع:
 ه.1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  - 
 يمني، دار الرثيا للنرش.رشح األربعني انلووية، للشيخ ابن عث -
 م.2003 - ـه1424فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني، دار ابن القيم، ادلمام اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -
 الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية، للشيخ عبد الرمحن الَباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض. -
 اجلامع يف رشوح األربعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس. -
 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط  -
 فيصل عيىس ابلايب احلليب. -العربية سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الكتب  -
 .م1985 - ـه1405 اثلانية الطبعة بريوت، –إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، لألبلاين، نرش: املكتب اإلساليم  -

 (4711) الرقم املوحد:

َر وال رِضَارَ   ال رَضَ
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يَّاً من َحائيطي رجل، فغرسه يف حائط سيده، فخرج صاحب  احلديث: عن حممد بن حيىي بن حبان، أن عبدا رسق وَدي
الوَدييِّ يلتمس وديه، فوجده، فاْستَْعَدى ىلع العبد مروان بن احلكم، وهو أمري املدينة يومئذ، فسجن مرواُن العبَد وأراد 

 -صَّل اهلل عليه وسلم-العبد إىل رافع بن خديج، فسأهل عن ذلك، فأخَبه أنه سمع رسول اهلل َقْطَع يده، فانطلق سيد 
، فقال الرجل: إن مروان أخذ غاليم، وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تميش ميع إيله «ال َقْطَع يف َثَمْر، وال َكرَثٍ »يقول: 

مىش معه رافع بن خديٍج حىت أىت مروان بن احلكم، ، ف-صَّل اهلل عليه وسلم-فتخَبه باذلي سمعَت من رسول اهلل 
رسل.«ال َقْطَع يف َثَمٍر، وال َكرَثٍ »يقول:  -صَّل اهلل عليه وسلم-فقال هل رافع: سمعت رسول اهلل 

ُ
 ، فأمر مروان بالعبد فأ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

تان رجل آخر، فأخذه وغرسه يف أرض سيده، فعلم  صاحب انلخل أفاد احلديث أن عبًدا مملواًك لرجٍل رسق خناًل صغرًيا من بس
ريض اهلل -املرسوق بذلك، فأراد أن يأخذ العبد يلقطع يده عند مروان بن احلكم وهو أمري املدينة، فأخَبه رافع بن خديج 

ن انلخل أو الشجر، وكذا قد ذكر أنه ال قطع لليد إذا أخذ السارق اثلمر املعلق م -صَّل اهلل عليه وسلم-بأن انليب  -عنهما
ار وهو شحم انلخل املوجود يف وسطها، فلما سمع مروان احلكم اثلابت عن رسول اهلل  أطلق  -صَّل اهلل عليه وسلم-اجلُمَّ
 العبد، مما يدل ىلع أن أخذ اثلمار من البساتني وحنوها ليس فيه قطع وال حد؛ ألنه غري حمرز.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < احلدود < حد الرسقةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-رافع بن َخديج األنصاري األويس  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه ومالك وادلاريم وأمحد. اتلخريج:

 سنن أيب داود، وهو يف بلوغ املرام خمترصاً. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
يًّا : بفتح الواو وكرس ادلال املهملة وشد اتلحتية أي خناًل صغاًرا. •  رسق وَدي
 من حائط : احلائط البستان من انلخيل إذا اكن عليه حائط، وهو اجلدار. •
 يلتمس : يطلب. •
 فاستعدى ىلع العبد : من االستعداء، وهو طلبك إىل الوايل يلعديك ىلع من ظلمك، أي ينتقم منه. •
 ٍر : واحده: "ثمرة"؛ مما اكن معلًقا يف انلَّخل قبل أن جيذ وحيرز.َثمَ  •
 كرث : بفتح الاكف، واثلاء املثلثة: هو مجار انلخل، وهو شحمه اذلي يف وسطه. •

 فوائد احلديث:
 من رشوط قطع يد السارق أن تكون الرسقة من حرز، فإن رسق من غري حرز، فال قطع ىلع السارق كما يف هذا احلديث. .1
، لكن هذا حممول عند أهل العلم ىلع ما إذا لم يكن اثلمر حمرًزا وحمفوًظا، فإذا حف أنه .2 ظ ال قطع يف رسقة اثلمر ىلع الشجر وال ىلع الَكرَثي

 وصار عليه حرز ورسق فإن ىلع سارقه القطع .

 َكرَثٍ ال قطع يف َثَمٍر وال 
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 املصادر واملراجع:
دار إحياء الرتاث  -موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن اعمر األصبيح، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد ابلايق - 

 م. 1985 - ـه 1406 -بلنان –العريب، بريوت 
 . 1986 – 1406السنن الصغرى، للنسايئ أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلانية،  -
طبعة رشكة مكتبة وم-حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي  -

 .م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 
ْستاين، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية، صيدا  - جي  .بريوت –سنن أيب داود،  سليمان بن األشعث السِّ
 .1428وزي، الطبعة األوىل منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة دار ابن  اجل -
َسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام -  م 2003 - ـه 1423 اخلامي
 الطبعة األوىل  مؤسسة الرسالة -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -
الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -

1427. 
 1405 اثلانية: الطبعة-بريوت –إلساليم املكتب ا-إرشاف: زهري الشاويش -إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين  -
 م1985 - ـه
 -القاهرة –انلارش: مكتبة اثلقافة ادلينية  -رشح الزرقاين ىلع موطأ اإلمام مالك، ملحمد بن عبد ابلايق الزرقاين حتقيق: طه عبد الرءوف سعد -

 م2003 - ـه1424 األوىل،: الطبعة
وزارة األوقاف والشؤون  -املحقق: أبو تميم يارس بن إبراهيم-خنب األفاكر يف تنقيح مباين األخبار يف رشح معاين اآلثار، بدر ادلين العيىن  -

 .م 2008 - ـه 1429 األوىل،: الطبعة -قطر –اإلسالمية 
 (58247) الرقم املوحد:
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ال نَْذَر البن آدم فيما »: -صَّل اهلل عليه وسلم-عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اهلل  احلديث:
تَْق هل فيما ال   «.يملك، وال طالق هل فيما ال يْمليكال يملك، وال عي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ا اليشء اذلي  -صَّل اهلل عليه وسلم-يف هذا احلديث يبني انليب  أنَّ اتلرصف ال يصح وال ينفذ إالَّ فيما يملكه اإلنسان، أمَّ
وال ينعقد يف يشء ال يملكه انلاذر حني نذره، ليس حتت ترصفه فال جيوز وال يصح ترصفه فيه؛ من ذلك انلذر فال يصح 

حىت ولو ملكه بعده فال يلزمه الوفاء به، وال كفارة عليه، وأيًضا العتق، فال يصح أن يعتق رقيًقا ال يملكه؛ ألنَّ ترصفه لم 
صَّل -ساق"، وقال يقع حمله، وكذلك الطالق ال يصح من رجل ىلع امرأة أجنبية ليست زوجة هل؛ فـ"إنَّما الطالق ملن أخذ بال

 : "ال طالق فيما ال يملك".-اهلل عليه وسلم
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذور < انلذوراتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < أحاكم ومسائل الطالق

 كتاب العتق.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

و بن العاص  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمري
 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 شيئًا غري الزم عليه بأصل الرشع.بالقول  -تعاىل-انلذر : إلزام ملكف خمتار نفَسه هلل  •
تق : حترير الرقبة وُتليصها من الرق، وتثبيت احلرية هلا. •  العي
 الَطالُق : َحلُّ قيد انلاكح أو بعضه. •

 فوائد احلديث:
 أن انلذر ال يصح وال ينعقد يف يشء ال يملكه انلاذر حني نذره، حىت ولو ملكه بعده، فال يلزمه الوفاء به، وال كفارة عليه. .1
 أنه ال طالق إال بعد امللك بعقد انلاكح ىلع الزوجة، وأن الزوج إذا طلق املرأة قبل انلاكح فال طالق هل. .2
 أنه ال يصح أن يعتق رقيًقا ال يملكه؛ ألنَّ ترصفه لم يقع حمله. .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي، ط - 
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي  م. 2003 - ـه 1423توضي
نية، سنن الرتمذي، تأيلف: حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق أمحد شاكر وغريه ، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب، الطبعة: اثلا 

 ه. 1395
، دار بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين، حتقيق وُتريج وتعليق: سمري بن أمني الزهري

 .ه 1424 السابعة،: الطبعة، الرياض –الفلق 
 فيصل عيىس ابلايب احلليب -العربية سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق. انلارش: دار إحياء الكتب  -
 بريوت. -سنن أيب داود، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد. انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  -
 م. 2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش : مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  -
 .م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم  -
 .م2005 –ه 1426تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، للشيخ البسام. دار امليمان. الطبعة األوىل : -
 ه. 1427 - 1404الكويت،  -رة األوقاف والشئون اإلسالمية املوسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزا-

 (58147) الرقم املوحد:

 ال نذر البن آدم فيما ال يملك، وال عتق هل فيما ال يملك، وال طالق هل فيما ال يملك
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قال: أقبلُت إىل انليب صَّل اهلل عليه وسلم، وميع رجالن من األشعريني، أحدهما عن يميين عن أيب موىس،  احلديث:
َل، فقال: "يا أبا موىس، أو: يا عبد اهلل بن قيس" 

َ
واآلخر عن يساري، ورسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم يَْستَاُك، فالكهما َسأ

َواَكَه قال: قلت: واذلي َبَعثََك باحلق ما أطلعاين ىلع ما يف أنف سهما، وما َشَعْرُت أنهما يطلبان العمل، فكأين أنظر إىل سي
حَتَْت َشَفتيهي قَلََصْت، فقال: "لن، أو: ال نستعمل ىلع عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موىس، أو يا عبد اهلل بن 

ْتبََعُه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألىَق هل وََساَدًة،
َ
قال: انزل، وإذا رجل عنده ُموَثٌق، قال: ما هذا؟  قيس، إىل ايلمن" ثم أ

قال: اكن يهوديا فأسلم ثم َتَهوََّد، قال: اجلس، قال: ال أجلس حىت يقتل، قضاء اهلل ورسوهل، ثالث مرات. فأمر به فقتل، 
 ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام، وأرجو يف نوميت ما أرجو يف قوميت.

 صحيح. حلديث:درجة ا
 املعىن اإلمجايل:

ومعه رجالن من األشعريني من قومه، ثم  -صَّل اهلل عليه وسلم-أقبل إىل انليب  -ريض اهلل عنه-يف احلديث أنَّ أبا موىس 
أبا موىس بأنه ال يعطيها لذلي سأهلا ألنه يولك إيلها وال يعان، وذلا بعث  -عليه الصالة والسالم-إنهما طلبا الوالية فأخَبهم 

أمر معاًذا أن يلحق أبا موىس إىل ايلمن، فلما حلقه ووصل عنده رأى رجاًل مكباًل بقيود فسأهل  -عليه الصالة والسالم-ثم إنه 
البد من إقامة حكم اهلل فيه قبل اجللوس  -ريض اهلل عنه-عن ذلك فأخَبه بأنه رجل أسلم ثم ارتد فصار يهوديًّا، فقال معاذ 

َل دينه فإنه حده حد الردة، وهو القتل.وهو إقامة حد الر  دة، فأقيم عليه احلد وقُتيَل، فيفيد أنَّ من بَدَّ
ثم تذاكر أبو موىس ومعاذ قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام، وأرجو وأحتسب اثلواب يف نوميت ما أرجو يف قوميت 

 وصاليت.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < احلدود < حد الردةاتلصنيف: 
 ادلعوة واحلسبة < السياسة الرشعية < واجبات اإلمام

 كتاب اإلمارة.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 الصحيحان وهو يف بلوغ املرام خمترصاً. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 سأل : حبذف املسؤول، وبينه أمحد يف روايته: سأل العمل، يعين: الوالية. •
 ثم أتبعه : أي بعثه بعده وظاهره أنه أحلقه به بعد أن توجه. •
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-قلصت : انضمت وارتفعت أي شفته  •
 بكرس الواو ويه املخدة.وسادة :  •
 موثق : مربوط بقيد. •
 قضاء اهلل : هذا قضاء اهلل، أي: حكم اهلل. •
 فأرجو يف نوميت ما أرجو يف قوميت : أي يرجو األجر يف ترويح نفسه بانلوم يلكون أنشط هل يف القيام. •

 فوائد احلديث:
أغلظ من الاكفر األصيل، فاذلي دخل اإلسالم وعرفه، ثم رغب عنه، وجوب قتل املرتد عن دين اإلسالم، بإمجاع أهل العلم؛ ذلك أن كفره  .1

 وكفر به، هذا ديلل ىلع خبث طويته، وسوء نيته، فمثل هذه انلفس اخلبيثة ليس هلا جزاء إال القتل.
 يدل ظاهر احلديث ىلع جواز قتل املرتد دون استتابة، وهو قول احلنفية وقول عند الشافعية واحلنابلة. .2
 .-سبحانه-: "قضاء اهلل" أن قتل املرتد هو حكم اهلل -ريض اهلل عنه- يف قول معاذ .3
 ، فإنه أىب أن يزنل عن دابته حىت ينفذ حكم اهلل يف ذلك املرتد.-ريض اهلل عنه-يف احلديث منقبة ملعاذ  .4

 ال نستعمل ىلع عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موىس، أو يا عبد اهلل بن قيس، إىل ايلمن
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 املصادر واملراجع:
عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، -اجلامع الصحيح-صحيح ابلخاري  

 ه.1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب

 1428ة األوىل الطبع-طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان
سة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام  م 2003 - ـه 1423 اخلامي

 مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان
ىل الطبعة األو -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني

1427- 
بريوت،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد  -دار املعرفة  -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري

 عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز. -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه: حمب ادلين اخلطيب -ابلايق
 .تاريخ بدون-بريوت –دار إحياء الرتاث العريب -عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري/ بدر ادلين العيين 

 (58226) الرقم املوحد:
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ّ »قال:  -اهلل عليه وسلمصَّل -عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب موىس األشعري  احلديث:  «.ال نيكاح إال بيَويلي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع اعتبار الويل يف عقد انلاكح وأنه رشط لصحته، فال يصح انلاكح إالَّ بويل، يتوىل عقد انلاكح، ويشرتط يف 
ق ادلين بني الويل واملوىل عليها، فمن لم يتَّصف بهذه الويل: اتللكيف، واذلكورية، والرشد يف معرفة مصالح انلاكح، واتفا

 الصفات فليس أهاًل للوالية يف عقد انلاكح، فإن تعرس فويلها السلطان.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكحاتلصنيف: 
 -عنهريض اهلل -أبو ُموىَس عبد اَّللَّ بن قيس األشعري  راوي احلديث:

 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 ال نكاح : ال نكاح صحيح ومعتَب رشاًع. •
ُّ : هو أقرب الرجال إىل املرأة من عصبتها اذلين يرثونها، اكألب واألخ. •  الَويلي

 فوائد احلديث:
 صحة انلاكح.وجود الويل رشط يف  .1
 الويل هو أقرب الرجال إىل املرأة، فال يزوجها ويل بعيد مع وجود أقرب منه. .2
 فساد انلاكح بدون ويل، ويعتَب نكاًحا غري رشيّع وجيب فسخه عند احلاكم أو بطالق رشيع. .3
 من ال ويل هل.إذا لم يوجد للمرأة ويلٌّ من أقاربها أو موايلها، فويلها اإليمام أو نائبه، فإنَّ السلطان ويل  .4
 ال بد أن يكون الويل ذا رشد؛ ألنه ال يمكن أن تتحقق املصلحة للمرأة إال إذا اكن الويل رشيًدا. .5

 املصادر واملراجع:
 سنن أيب داود، ت: حممد ميح ادلين، املكتبة العرصية.  - 
 ه. 1395سنن الرتمذي، ت: حممد فؤاد عبد ابلايق، مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب، الطبعة اثلانية،  -
 سنن ابن ماجه، املؤلف: ت: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية. -
 م.2001 - ـه1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط. انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  -
 ه.1428ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام، للَمغرييب، ت: يلع بن عبد اهلل الزبن، دار هجر، الطبعة األوىل،  -
 ه.1405إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل لألبلاين، املكتب اإلساليم، الطبعة اثلانية،  -
ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسد - يُح األحاَكمي مي َسة، توضي  م.2003 - ـه1423ي، مّكة املكّرمة، الطبعة اخلامي
 م.2014 - ـه1435اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
 ه.1428اجلوزي، الطبعة األوىل،  منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة دار ابن  -
الطبعة  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -

 ه.1427األوىل، 
 (58066) الرقم املوحد:

 ال نكاح إال بويل
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ال »يوم فتح مكة:  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عباس  احلديث:
ُروا. وقال يوم فتح مكة: هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا  ْرتُم َفانْفي َمُه اهلل يوم خلق اهلل »اْستُنْفي إن هذا ابَلدل َحرَّ

، ولم حَييلَّ يل إال ساعة َحٍد َقبيْلي
َ
من  السموات واألرض، فهو َحَراٌم حُبْرَمةي اهلل إىَل يوم القيامة، وإنه لم حيل القتال فيه ألي

رمة اهلل إىل يوم القيامة َفَها، واَل خُيْتَََّل نهار، حرام حبي ُط لَُقَطتَُه إال من َعرَّ ُر َصيُْدُه، َواَل يَلْتَقي ، ال ُيْعَضُد َشْوُكُه، َواَل ُيَنفَّ
ْم وبيوتهم؟ فقال: «. َخاَلهُ  َر؛ فإنه ليَقيْنيهي رَ »فقال العباس: يا رسول اهلل، إال اإليْذخي  «.إال اإليْذخي

 صحيح. درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

قام خطيبًا يوم فتح مكة، فقال: ال هجرة أي من  -صَّل اهلل عليه وسلم-، أن انليب -ريض اهلل عنهما-خيَب عبد اهلل بن عباس 
مكة ؛ ألنها صارت بالد إسالم، ولكن بيق اجلهاد يف سبيل اهلل، وأمر من طلب منه اخلروج إىل اجلهاد أن خيرج طاعة هلل 

صَّل -مر، ثم ذكر حرمة مكة، وأن ذلك منذ خلق اهلل السموات واألرض وأنها لم حتل ألحد قبل انليب وطاعة لرسوهل وأويل األ
حلت هل ساعة من نهار، ثم اعدت حرمتها ، ثم ذكر حرمة مكة وأن ال يُعضد   -اهلل عليه وسلم

ُ
ولن حتل ألحد بعده وإنما أ

ُر صيده وال تُلْتََقُط لَُقَطتُه إال  ملن يريد تعريفها، وال يؤخذ خاله وهو العلف واحلشيش واستثين من ذلك شوك احلرم وال ُينَفَّ
 اإلذخر ملصلحة أهل مكة، وذلك أن احلدادين يستعملونه يف إيقاد انلار ألعماهلم.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < اللقطة واللقيطاتلصنيف: 

 العبادات < احلج والعمرة < أحاكم احلرمني وبيت املقدسالفقه وأصوهل < فقه 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 ال هجرة بعد الفتح : أي بعد فتح مكة؛ ألنها صارت دار إسالم. •
ْرتُم  • روا : "نفر" خرج برسعة، أي: إذا طلب خروجكم للحرب برسعة فاخرجوا كما طلب منكم وإنما يتعني بتعيني اإلمام.اْستُنْفي  فانْفي
 ال ُيْعَضُد شوكه : العضد: القطع. •
ر َصيُده : ال يُزعج من ماكنه ويذعر. •  ال ُينَفَّ
 شيش األخرض، واملعىن: ال يؤخذ حشيشها األخرض الرطب.واَل خُيْتَََّل َخاَلُه : ال حُيتش العلف اذلي يكون فيه، واخلَّل هو: احل •
َر : نبت قضبانه دقيقة وهل راحئة طيبة. •  اإليْذخي
 لَقيْنهم : أي: قنَي أهل مكة، وهم احلدادون، يشعلون به انلار إلمحاء احلديد. •
 بيوتهم : بيوت أهل مكة جيعلونه ىلع السقوف فوق اخلشب وحتت الطني. •
 ال يُلتَقط : ال يُؤخذ. •
 لَقَطتُه : ما ضاع من صاحبه. •
فها : اتلعريف باللقطة ابلحث عن صاحبها. •  عرِّ

 فوائد احلديث:
 ىلع تبليغ األحاكم يف مناسبتها. -صَّل اهلل عليه وسلم-حرص انليب  .1
 قيم اإلنسان فيه دينه.انقطاع اهلجرة من مكة إىل غريها، ألنها بعد الفتح بالد إسالمية، أما اهلجرة من غريها، فيه باقية، من لك بدل ال يُ  .2
 اإلشارة إىل أن مكة لن تعود بدل كفر جتب اهلجرة منها. .3
 أن اجلهاد باٍق إىل قيام الساعة. .4
 اإلشارة إىل أن االهتمام بانلية يف اجلهاد وغريه من سبل اخلري. .5
 وجوب اخلروج إىل اجلهاد إذا استنفره ويل األمر. .6
 لقيامة.حتريم القتال يف مكة، فال حيل ألحد إىل يوم ا .7

 ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا اْستُْنِفْرتُم فَانِْفُروا
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 عظمة مكة وحرمتها. .8
 أن حتريمها قديم منذ خلق اهلل السماوات واألرض وأن حتريمها باق إىل يوم القيامة. .9
 ساعة الفتح خاصة؛ ألنه استنقاذ هلا من الرشك وأهله. -صَّل اهلل عليه وسلم-جواز القتال فيها للنيب  .10
 أن ما جاز للرضورة فإنه يقدر بقدرها. .11
 .-تعاىل-األحاكم الرشعية حسبما تقتضيه حكمة اهلل وقوع النسخ يف  .12
 حتريم قطع شجر احلرم وإن اكن مؤذيًا اكلشوك. .13
 حتريم تنفري صيده، وحبسه وقتله أشد حرمة بطريق األوىل. .14
 حتريم اتلقاط لقطتها، إال ملن أراد أن يعرفها ىلع وجه ادلوام. .15
 أن لقطة احلرم ال تملك ولو طال زمن تعريفها. .16
 حشيشها األخرض إال اإلذخر.حتريم حش  .17
 جواز قطع الشجر واحلشيش انلابتني بفعل اآلديم؛ ألنها ملكه. .18
 فضيلة العباس بن عبد املطلب؛ باتلماسه اإلذن يف اإلذخر مرااعة حلاجة انلاس. .19
 مراجعة املفيت وويل األمر فيما تقتضيه حاجة انلاس. .20
 ع.يف بعض مسائل الرش -صَّل اهلل عليه وسلم-اجتهاد انليب  .21
 صحة استثناء املتلكم من الكمه، وإن لم ينوه إال بعد أن طلب منه. .22
 َعنَْوًة. -صَّل اهلل عليه وسلم-أن مكة فتحها انليب  .23

 املصادر واملراجع:
 ه.1408انية، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثل 

ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش
 ه. 1426

 تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
 ه.1426األفهام رشح عمدة اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: تنبيه 

 ه.1422صحيح ابلخاري ، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 (4494) الرقم املوحد:
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ْوتََر عن قيس بن طلق، قال: زارنا  احلديث:
َ
ْمىس عندنا، وأفطر، ثم قام بنا الليلة، وأ

َ
طلْق بن يلع يف يوم من رمضان، وأ

ْوتيْر بأصحابك، فإين سمعت انليب 
َ
َم رجال، فقال: أ -بنا، ثم احندر إىل مسجده، فصَّل بأصحابه، حىت إذا بيق الوتر قَدَّ

تَْراني يف يللة»يقول:  -صَّل اهلل عليه وسلم  «.ال وي
 صحيح. احلديث:درجة 

 املعىن اإلمجايل:
يف احلديث الرشيف من فعله بأنه أوتر أول الليل بأهله، ثم صَّل بقومه  -ريض اهلل عنه-يبني نلا الصحايب اجلليل طلق بن يلع 

 ة واحدة.بأن يوتر اإلنسان مرتني يف يلل -صَّل اهلل عليه وسلم-ولم يوتر بل قدم غريه يف الوتر؛ وذلك ألنه سمع نهياً من انليب 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < أخطاء املصلنياتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < صالة اتلطوع < قيام الليل

 -ريض اهلل عنه-أبو يلع طلق بن يلع  راوي احلديث:
 والنسايئ وأمحد.رواه أبو داود والرتمذي  اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

تَْراني يف يللة : نيف بمعىن انليه، فكأنه قال: )ال توتروا مرتني يف يللة(. •  ال وي
 فوائد احلديث:

 الوتر ال ينقضه.بعد أن أوتر صَّل ركعتني، وأنَّ الشفع بعد  -صَّل اهلل عليه وسلم-جواز الصالة بعد الوتر، وأنَّ انلَّيبَّ  .1
إالَّ بما  -تعاىل-يدل احلديث ىلع كراهية اإليتار يف الليلة الواحدة مرتني فأكرث؛ ألنَّ تكرير الوتر يف يللة واحدة عبادة لم ترُشع، وال يعبد اهلل  .2

 رشع.
ع اإلمام حىت ينرصف، فكأنما قام : "من قام م-صَّل اهلل عليه وسلم-من أراد أن يصيل مع اإلمام حىت تنتيه صالته؛ حتصياًل لفضيلة قوهل  .3

 يلله"، وأراد أن حيصل ىلع فضيلة الوتر آخر الليل، فإنَّه إذا سلم اإلمام قام وأىت بركعة، تشفع هل صالته مع اإلمام.
 املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. 
 الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.سنن 

نية املجتىب من السنن )السنن الصغرى(، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية، حلب، الطبعة: اثلا
 م.1986ه، 1406

حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد  مسند اإلمام أمحد بن
 م.2001ه، 1421املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل

 صحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت.
َسة توضيح األ ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي  م.2003ه، 1423حاكم مي

 ه.1432ه، 1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
 (11272) الرقم املوحد:

 ال وتران يف يللة
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ال يَُصوَمنَّ أحدكم »يقول:  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: سمعت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.قبله أو بعدهيوم اجلمعة، إال أن يصوَم يوًما 

 صحيح درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 عن صوم يوم اجلمعة، إال أن يُقرن به صوم يوٍم قبله أو بعده، أو يكون ضمن صوم معتاد. -صَّل اهلل عليه وسلم-نَه انليب 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصيام < صيام اتلطوعاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 يوًما قبله : أي: موايلًا هل، من غري فصل. •
 يوًما بعده : أي: موايلًا هل، من غري فصل. •
 الفجر إىل غروب الشمس.الصيام : اإلمساك عن املفطرات من طلوع  •

 فوائد احلديث:
 انليه عن صوم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. .1
 حكمة الترشيع اإلساليم ، حيث فُرق بني صوم يويم العيدين ويوم اجلمعة. .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط 

، مكتبة الصحابة، 10عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح 
 ه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 

 ه1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
ام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم خري األن

 ه 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
 ه.1422بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط

 ه. 1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
 (4449) الرقم املوحد:

 ال يَُصوَمنَّ أحدكم يوم اجلمعة، إال أن يَصوم يوًما قبله أو بعده



 

439 
 

ال يَليُج انلاَر رُجل بَكى من »: -صَّل اهلل عليه وسلم-عن أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ قال: قال رسول اهلل  احلديث:
ْع، وال جَيتمع ُغَباٌر يف سبيل اهلل وَُدَخاُن جهنم  «.خشية اهلل حىت يَعود اللَّنُب يف الرضَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أخَب رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم أنه ال يدخل انلار من بكى من خشية اهلل؛ ألن الغالب من اخلشية امتثال الطاعة 
 واجتناب املعصية؛ حىت يعود اللنب يف الرضع، وهذا من باب اتلعليق باملحال. 

 فكأنهما ضدان ال جيتمعان كما أن ادلنيا واآلخرة نقيضان.وال جيتمع ىلع عبد غبار يف سبيل اهلل ودخان جهنم، 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < اجلهاد < فضل اجلهاداتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد. اتلخريج:
 رياض الصاحلني. احلديث:مصدر منت 

 معاين املفردات:
 ال يلج : ال يدخل. •
 الرضع : مدر اللنب من الشاة وابلقر، وهو اكثلدي للمرأة. •
 خشية اهلل : يه اخلوف املقرون بالعلم. •

 فوائد احلديث:
 أن ابلاكء خشية من اهلل تعاىل يبعث ىلع االستقامة، فيكون وقاية من عذاب انلار. .1
 سبيل اهلل.فضل اجلهاد يف  .2
 اخلوف من اهلل من أسباب انلجاة من انلار. .3

 املصادر واملراجع:
 ه 1430دار كنوز اشبيليا، الطبعة األوىل : -كنوز رياض الصاحلني، أ. د. محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار  - 
 ه1418الطبعة األوىل -دار ابن اجلوزي -بهجة انلاظرين، الشيخ: سليم بن عيد اهلاليل -
الطبعة الرابعة -نزهة املتقني، د . مصطىف سعيد اخلن، د. مصطىف ابلغا، ميح ادلين مستو، يلع الرشجيب، حممد أمني لطيف، مؤسسة الرسالة، بريوت  -

 م     1987 ـه 1407عرشة 
 م  2007 - ـه 1428الطبعة: األوىل، بريوت،  -رياض الصاحلني د. ماهر بن ياسني الفحل دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع، دمشق  -
رشكة مكتبة ومطبعة -حممد بن عيىس ، الرتمذي، حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي  -

 م 1975 - ـه 1395 اثلانية،: الطبعة مرص –مصطىف ابلايب احلليب 
اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:  -شعيب األرنؤوط مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق:  -

 م 2001 - ـه 1421األوىل، 
 -حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناؤوط-السنن الكَبى املؤلف: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسايئ -

 م 2001 - ـه 1421الطبعة: األوىل،  -بريوت -سسة الرسالة انلارش: مؤ
 بريوت بلنان.-دار املكتب اإلساليم-صحيح اجلامع الصغري وزياداته : حممد نارص ادلين األبلاين  -

 (3778) الرقم املوحد:

عال يَلُِج انلار رجل بَكى من خشية اهلل حىت  ْ  يَعود اللَّنُب يف الرضَّ
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َن اثلياب؟ قال أن رجاًل قال يا رسول اهلل، ما يَلْبَُس » -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  احلديث: ُم مي الُمْحري
يَس، وال اخليَفاَف، إال -صَّل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  ان ، وال الََبَ اويياَلتي َ : ال يلبُس القميص، وال الَعَمائيَم ، َواَل الرسَّ

، َويْلَْقَطْعُهَما أسفَل من الكعبني، َوال يَلْبَْس م نْيي ، فَلْيَلْبَْس ُخفَّ ُد َنْعلنَْيي ُه َزْعَفران أْو َورٌْس أحٌد ال جيي ، «ن اثلياب شيئا َمسَّ
اَزيْني »وللبخاري:  ُب املرأة، َوال تلبس الُْقفَّ  «.وال تَنْتَقي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 -صَّل اهلل عليه وسلم-أن لإلحرام هيئة ُتالف هيئة اإلحالل، وذلا سأل رجٌل انليب  -ريض اهلل عنهم-قد عرف الصحابة 
 األشياء املباحة، اليت يلبسها املحرم.عن 

ي  ْعطي
ُ
جوامع  -صَّل اهلل عليه وسلم-ولّما اكن من الالئق أن يكون السؤال عن األشياء اليت جيتنبها، ألنها معدودة قليلة وقد أ

 اللكم أجابه ببيان األشياء اليت جيتنبها املحرم ويبىق ما عداها ىلع أصل احلل، وبهذا حيصل العلم الكثري.
َيُعدُّ عليه ما حيرم ىلع الرجل املحرم من اللباس، منبها بكل نوع منها ىلع ما شابهه من أفراده،  -صَّل اهلل عليه وسلم-أخذ ف

 فقال:
يَط ىلع قدر ابلدن، وال العمائم، والَبانس، ولك ما يغطى به الرأس، مالصقاً هل، وال  ل وَخي ال يلبس القميص، ولك ما ُفصِّ

اكلقفازين وحنوهما، خميطاً أو حُمييطاً، وال اخلفاف وحنوهما، مما جيعل بالرجلني ساترين  -ولو عضواً -ي به الرساويل، ولك ما غط
 للكعبني، من قطن أو صوف، أو جدل أو غري ذلك.

، يلكونا ىلع هيئة انلعلني.  فمن لم جيد وقت إحرامه نعلني، فَلْيَلْبَْس اخلفني ويْلَْقَطْعُهما من أسفل الكعبنيي
فوائد لم تكن يف السؤال، وإنما املقام يقتضيها، فَبنيَّ ما حيرم ىلع املحرم مطلقاً من ذكر وأنىث،  -صَّل اهلل عليه وسلم-زاد ثم 

 فقال:
وال يلبس شيئاً من اثلياب، أو غريها خَمييطاً أو غري خميط، إذا اكن ُمَطيَّباً بالزعفران أو الورس، منبهاً بذلك ىلع اجتناب أنواع 

 الطيب.
 ثم بنيَّ ما جيب ىلع املرأة، من حتريم تغطية وجهها وإدخال كفيها فيما يسرتهما، فقال: "وال تنتقب املرأة، وال تلبس القفازين".

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < احلج والعمرة < حمظورات اإلحراماتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عمر  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 القميص : اثلوب ذو األكمام. •
يل، وهو ما يلبس ىلع انلصف السفيل وهل رجالن. • اوي اوييالت : مجع رَسَ َ  الرسَّ
يس : مجع بُْرنس، وهو اثلوب الشامل للبدن والرأس. • ان  الََبَ
"، وهو ما غطى الكعبني من اجلدل.اخليَفاف : مجع  •  "ُخفٍّ
وَْسنييَّةي يُصبُغ به اثلياب. • ٌر من الفصيلة السَّ  الَزْعَفَران : نبات بصيل ُمَعمِّ
 الَورْس : نبٌت أصفر، يصبغ به اثلياب، وهل راحئة طيِّبة. •
ر املرأة وجهها •  لعينيها خرقني تنظر منهما.وجتعل  -أي تغطيه باخلمار -ال تَنْتَقيب : االنتقاب: هو أن ُُتَمِّ
 الَكْعبنَي : العظمان انلاتئان عند مفصل الساق. •

، فَلَْيلْبَْس ال يَلبُس القميص وال  اوِيالَِت وال الََبَانَِس َوالَ اخلَِفاَف إال أَحٌد الَ َيُِد َنْعلنَْيِ َ الَعَمائَِم وال الَّسَّ
، َويْلَْقَطْعُهَما أسفَل من الكعبني نْيِ

 ُخفَّ
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َرٍق، أو جلود، أو غريها. • از، وهو: يشء يعمل لليدين ذو أصابع، من خي  الُقَفاَزين : تثنية ُقفَّ
 فوائد احلديث:

 أن السؤال ينبيغ أن يكون متوجهاً إىل املقصود علمه. .1
 لمصلحة.جواز اجلهر بالسؤال يف املسجد ل .2
 ينبيغ للمسئول، إذا رأى السؤال غري مالئم أن يعدهل ويقيمه إىل املعىن املطلوب، ويرضب صفحاً عن السؤال. .3
 -صَّل اهلل عليه وسلم-أن األشياء اليت جيتنبها املحرم من املالبس قليلة معدودة، وأما األشياء املباحة فيه كثرية، وهلذا املعىن رصف انليب  .4

 يلبسه املحرم إىل بيان ما ال يلبسه. سؤال السائل عن ما
 وحسن جوابه. -صَّل اهلل عليه وسلم-بالغة انليب  .5
يَس، واخليَفاَف ويبىق ما عداها ىلع أصل احلل. .6 ان ، والََبَ ياَلتي اوي َ  منع املحرم من لبس القميص والعمائم والرسَّ
ي الرأس، وباخليَفاف ىلع لكِّ ما يسرت الرجل.نبَّه عليه الصالة والسالم بالقميص والرساويل ىلع لكِّ خَمييط، وبالعما .7 يَس ىلع لكِّ ما يغطِّ ان  ئم، والََبَ
ا املرأة، فيباح هلا لبُس املخيط وتغطية الرأس. .8  حتريم هذه األشياء امللبوسة خاصة بالرُجل، وأمَّ
 بأس به. أن املمنوع لبس هذه األنواع ىلع هيئتها، فلو استعملها بغري لُبس مثل أن يرتدي بالقميص فال .9
 منع املحرم من لبس اثلياب املطيبة بالَزْعَفَران، أو َورْس، ويقاس عليهما بقية أنواع  الطيب. .10
 حتريم تغطية املرأة وجهها، ألن إحرامها فيه. وحتريم لبس الُقَفاَزين، ىلع اذلكر واألنىث. .11
 جواز لبس اخلَُفني لعادم انلَعلني، إذا قطعهما أسفل من الكعبني. .12
 الترشيع اإلساليم بتخصيص بلاس واحد.حكمة  .13
 يرس الرشيعة اإلسالمية. .14
 ىلع العلم. -ريض اهلل عنهم-حرص الصحابة  .15

 املصادر واملراجع:
 ه.1408ة، عمدة األحاكم، تأيلف: عبد الغين بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة اثلاني 

ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش
 ه. 1426

 تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم: نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
 ه.1426رشح عمدة اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل:  تنبيه األفهام

  ـه  1435اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم، للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، حتقيق: سعيد بن يلع بن وهف القحطاين، الطبعة األوىل، 
  ـه 1412اكم، تأيلف: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، خالصة الالكم ىلع عمدة األح

 ه1422صحيح ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري ، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، 
 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  - صحيح مسلم، تأيلف: مسلم بن احلجاج انليسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق

 (4544) الرقم املوحد:
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ال »يقول:  -صَّل اهلل عليه وسلم-: أنه سمع رسول اهلل -عنهريض اهلل -عن أيب بردة هانئ بن نيار ابللوي  احلديث:
ن ُحدود اهلل ْسواط إال يف َحدٍّ مي

َ
 «.جُيدَْلُ فوق عرَشة أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اكإلفطار أوامره ونواهيه، فهذه هلا عقوبات رادعة عنها، إما مقدرة، اكلزنا والقذف أو غريه مقدرة،  -تعاىل-يراد حبدود اهلل 
 يف نهار رمضان، ومنع الزاكة، وغري ذلك من قبل املحرمات، أو ترك الواجبات.

وهناك تأديبات وتعزيرات للنساء والصبيان، لغري معصية اهلل، إنما تفعل تلقويمهم وتهذيبهم، فهذه ال يزاد فيها ىلع عرشة 
 يفعلوا حمرًما عليهم من ربهم.أسواط، ما داموا لم يرتكوا واجبًا من واجبات دينهم، أو 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < احلدود < أحاكم اتلعزيراتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو بردة هانئ بن نييار ابللَويي  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 من عرش جدلات.فوق عرشة أسواط : أكرث  •
 ، فاملراد بانليه عن الزيادة مثل رضب اتلأديب.-تعاىل-ونواهٍ منه  -تعاىل-حد من حدود اهلل : يراد بها: حمارم اهلل؛ لكونها زواجر من اهلل  •

 فوائد احلديث:
ة يف تقديرها إىل املصلحة اليت يراها اليت أمر بها أو نَه عنها هلا عقوبات تردع عنها، إما مقدرة من الشارع، أو راجع -تعاىل-أن حدود اهلل  .1

 احلاكم.
أن تأديب الصبيان والنساء واخلدم وحنوهم، يكون خفيفا بقدر اتلوجيه واتلخويف، فال يزاد فيه ىلع عرشة أسواط، واألوىل تهذيبهم بدون  .2

حوال يف هذا املقام ُتتلف كثريا، فينبيغ الرضب، بل باتلوجيه، واتلعليم، واإلرشاد، والتشويق، فهو أدىع للقبول واللطف يف اتلعليم، واأل
 فعل األصلح.

 ظاهُر هذا احلديث حتريُم الزيادة ىلع عرشة أْسواٍط. .3
 املصادر واملراجع:

 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط- 
 ه.1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، بدون طبعة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، -
، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط-

 .ه1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 
 ه.1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط-
در عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا-

 ه. 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلا- َسة، توضيح األحاكم مي  ـه1423مي
 م.2003 -

 (2987) الرقم املوحد:

ْسَواٍط إالَّ يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهلل
َ
ةِ أ  ال َُيدَْلُ فَْوَق َعرَشَ
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 «.ال يَُصيلِّ أحدكم يف اثلَّوْبي الواحد، ليس ىلع اعتقيه منه يشء»عن أيب ُهَرْيَرَة ريض اهلل عنه مرفواًع:  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

نَْد لك َمسجٍد{. وألن مقابلة املطلوب من الُمصيلِّ أن يكون ىلع أحسن هيئة، فقد قال تعاىل: }يا  ينَتَُكْم عي بين آدم ُخُذوا زي
امللوك ولقاء األرشاف والسادة؛ يتطلب من اإلنسان أن يكون ىلع أكمل األحوال وأحسن اهليئات، فكيف بمقابلة ملك 

 امللوك وسيد السادات؟
وفان مع وجود ما يسرتهما أو أحدهما، ونَه عن وذلا فإن انليب صَّل اهلل عليه وسلم حثَّ الُمصيلِّ أن ال يصَّلِّ واعتقاه مكش

 الصالة يف هذه احلال، وهو واقف بني يدي اهلل يناجيه.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 ال يَُصيلِّ : ال نافية، وانليف هنا بمعىن انليه. •
نْكب وأصل العنق. •  اعتقيه : تثنية اعتق، وهو ما بني المي

 فوائد احلديث:
 جواز الصالة يف اثلوب الواحد إذا سرت ما جيب سرته. .1
 ثوبني، أحدهما يسرت أىلع اجلسم، واالخر يسرت أسفله.جواز الصالة يف  .2
نَْكبيْه خارج الصالة، وحينئ .3 ذ انليه عن الصالة بدون سرت العاتق، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: سرت العاتق حلق الصالة؛ فيجوز هل كشف مي

 فقد يسرت املصيل يف الصالة ما جيوز إبداؤه يف غري الصالة.
 الُمصَّلِّ ىلع هيئة حسنة.استحباب كون  .4

 املصادر واملراجع:
 تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح حالق، مكتبة الصحابة، األمارات، مكتبة اتلابعني، 

 م.2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 م.2005ه، 1426لعثيمني، مكتبة الصحابة، اإلمارات، الطبعة: األوىل تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم، حممد بن صالح ا

لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر  -صَّل اهلل عليه وسلم-عمدة األحاكم من الكم خري األنام 
 م.1988ه، 1408عة: اثلانية األرناؤوط، دار اثلقافة العربية، دمشق، بريوت، مؤسسة قرطبة، الطب

فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد 
 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 

 ه.1423بد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد ع
 ه.1427تأسيس األحاكم، أمحد بن حيىي انلجيم، دار املنهاج، القاهرة، الطبعة: األوىل 
 (7201) الرقم املوحد:

 اثلَّْوِب الواحد، ليس ىلع اعتقه منه يشءال يَُصيلي أحدكم يف 
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نه". -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: ل مي ائيم اذلي ال جيْريي، ثمَّ يَغتَسي  مرفواعً: "ال َيبُولَنَّ أَحُدكم يف املاء ادلَّ
ائم وهو ُجنُب".   ويف رواية: "ال يغتسل أحدُكم يف املاء ادلَّ

 صحيح درجة احلديث:
 اإلمجايل:املعىن 

عن ابلول يف املاء الراكد اذلي ال جيري؛ ألن ذلك يقتِض تلوثه بانلجاسة واألمراض اليت  -صَّل اهلل عليه وسلم-نَه انليب 
قد حيملها ابلول فترض لك من استعمل املاء، وربما يستعمله ابلائل نفسه فيغتسل منه، فكيف يبول بما سيكون طهوًرا هل فيما 

 بعد.
 سال اجلنب يف املاء الراكد؛ ألن ذلك يلوث املاء بأوساخ وأقذار اجلنابة.كما نَه عن اغت

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < أحاكم املياهاتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الغسل
 -ريض اهلل عنه-ادلويس أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر  راوي احلديث:

 الرواية األوىل: متفق عليها. اتلخريج:
 الرواية اثلانية: رواها مسلم.

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اذلي ال جيرى : تفسري لدلائم، وهو املستقر يف ماكنه. •
 وهو ُجنُب : ذو جنابة، وهو من وجب عليه الغسل من مجاع أو إنزال مين. •

 فوائد احلديث:
ا ال يتنجس انليًْه عن ابلول يف املاء اذلي ال جيرى وحتريمه، وأوىل باتلحريم اتلغوط سواء أكان قليال أم كثريا، دون املياه املستبحرة فإن ماءه .1

 بمجرد املالقاة.
 ة مسلم، واملرشوع أن يتناول منه تناوال.انليه عن االغتسال يف املاء ادلائم باالنغماس فيه، السيما اجلنب ولو لم يبُْل فيه كما يف رواي .2
 جواز ذلك يف املاء اجلاري، واألحسن اجتنابه. .3
 انليه عن لك يشء من شأنه األذى واالعتداء، وهذا ديلل كمال الرشيعة اإلسالمية. .4

 املصادر واملراجع:
، مكتبة الصحابة، 10مد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حم 

 ه. 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -اإلمارات 
 ه.1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم البن عثيمني، ط

ود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حمم
 ه.1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 ه.1423مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، صحيح 

 (3047) الرقم املوحد:

 ادلائم اذلي ال َيري، ثم يغتسل منهال يبولن أحدكم يف املاء 
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 «.اَل ُيتَْم َبْعَد اْحتياَلٍم، َواَل ُصَماَت يوم إىل الليل»مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن يلع بن أيب طالب  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 أواًل: ال يعتَب الشخص يتيًما إذا بلغ.
املسلمون عن بالصمت، فيظل يومه ساكتًا وال يتلكم حىت تغيب الشمس، فنَه  -عز وجل-ثانيًا: اكنوا يف اجلاهلية يدينون هلل 

ذلك؛ ألن هذا يؤدي إىل ترك التسبيح واتلهليل واتلحميد واألمر باملعروف وانليه عن املنكر وقراءة القرآن وغري ذلك، وأيضا 
 هو من فعل اجلاهلية فذللك نيه عنه.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < األيمان وانلذوراتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-يلع بن أيب طالب  احلديث:راوي 
 رواه أبو داود. اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 يتم : االنفراد، وايلتيم من مات أبوه وهو صغري دون ابللوغ. •
 احتالم : بلوغ. •
 صمات : سكوت يوم إىل الليل. •

 فوائد احلديث:
 اجلاهلية وأحواهلا.وجوب خمالفة أعمال  .1
 ارتفاع اسم ايلتيم عن ابلالغ، ويقتِض ذلك ارتفاع أحاكمه. .2
 ليس من شعائر ادلين اتلعبد بالصمت واإلمساك عن الالكم فإنه حرام. .3

 املصادر واملراجع:
 احلميد.سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين، دار الفكر، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد  
 .1985 – 1405 -إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، تأيلف: حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلانية  

 ه.1430-1كنوز رياض الصاحلني، تأيلف محد بن نارص العمار، دار كنوز إشبيليا، ط
 بن عيد اهلاليل، دار ابن اجلوزي. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني، تأيلف سليم

 رياض الصاحلني، تأيلف حميي ادلين انلووي، حتقيق عصام موىس هادي، ط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.
 بريوت.-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع، دار الكتاب العريب

 ه.1426بن صالح العثيمني، مدار الوطن، الرياض، رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد 
 (6374) الرقم املوحد:

 ال يتم بعد احتالم، وال صمات يوم إىل الليل
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َيتََوارَُث أهل ال »: -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو  احلديث:
لَّتَنْيي شىّت   «.مي

 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أنه ال توارث بني لك قوم اختلفت ديانتهم، فال يرث املسلم ايلهودي أو انلرصاين، والعكس، وذلك ألنه اختل 
 بينهما، وهذا قول اجلمهور من الفقهاء.رشط من رشوط اتلوارث وهو اتفاق ادلين، فإذا اختلفت األديان فال توارث 

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < الفرائض < موانع اإلرثاتلصنيف: 

و بن العاص  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن َعْمري
 رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:
 املفردات:معاين 
 ملتني : تثنية ملة، وامللة بكرس امليم، مجعها ملل، ويه ادليانة، اكيلهودية وانلرصانية. •
ْهٍل، أي متفرقون. •

َ
 شىت : بفتٍح فتشديٍد، صفُة أ

 توارث : من املرياث وهو رشاًع: حق يثبت ملستحق بعد موت من اكن هل ذلك؛ لقرابة بينهما، أو نكاح أو والء. •
 احلديث:فوائد 

قدس بني ال توارث بني املسلم والاكفر، ولو بالوالء، وهذا هو اذلي عليه أكرث العلماء، ذلك أن اإلسالم أقوى رابطة، فإذا اختل هذا الرباط امل .1
 القرابة يف النسب، فقد فقدت الصالت والعالقات، فاختلت قوة رابطة القرابة فمنع اتلوارث.

ل ملتني اكفرتني، فلو اكن أحد القريبني يهوديًّا، والقريب اآلخر نرصانيًّا، فال توارث بينهما الختالف ادلين ظاهر احلديث أنه ال توارث بني أه .2
 بينهما.

 أن الكفر ملل خمتلفة. .3
 املصادر واملراجع:

ْستاين حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد: املكتبة العرصية. -  جي  سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السِّ
اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:  -د اإلمام أمحد بن حنبل املحقق: شعيب األرنؤوط مسن -

 م. 2001 - ـه 1421األوىل، 
فيصل عيىس ابلايب  -العربية  سنن ابن ماجه: ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب -

 احلليب.
 .1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان، طبعة دار ابن  اجلوزي، الطبعة األوىل  -
َسة،  -  م. 2003 - ـه 1423توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة: اخلامي
الطبعة األوىل  -املكتبة اإلسالمية القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -

1427. 
 م. 1932 - ـه 1351معالم السنن، أبو سليمان اخلطايب، املطبعة العلمية، حلب، الطبعة: األوىل  -
داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته / حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر  عون املعبود رشح سنن أيب -

 ه. 1415العظيم آبادي: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: اثلانية، 
 1405 اثلانية: الطبعة-بريوت –املكتب اإلساليم -إرشاف: زهري الشاويش -إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين  -
 .م1985 - ـه

 (64718) الرقم املوحد:

 ال يتوارث أهل ملتني شىت
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 «.ال جُيَمُع بني املرأة وعمتها، وال بني املرأة وخاتلها»مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

والفساد، ومن ذلك أنها حثت ىلع األلفة جاءت هذه الرشيعة املطهرة بكل ما فيه اخلري والصالح وحاربت لك  ما فيه الرضر 
 واملحبة واملودة، ونهت عن اتلباعد، واتلقاطع، وابلغضاء.

مجع الزوجات عند رجل، يورث بينهن العداوة  -اغبلا -فلما أباح الشارع تعدد الزوجات ملا قد يدعو إيله من املصالح، واكن
  بعض القريبات، خشية أن تكون القطيعة بني األقارب.وابلغضاء، ملا حيصل من الغرَيةي، نَه أن يكون اتلعدد بني

فنَه أن تنكح األخت ىلع األخت، وأن تنكح العمة ىلع بنت األخ وابنة األخت ىلع اخلالة وغريهن، مما لو قدر إحداهما ذكراً 
لَّ واألخرى أنىث، حرم عليه نكاحها يف النسب. فإنه ال جيوز اجلمع واحلال هذه. وهذا احلديث خيصص  عموم قوهل تعاىل: )وأحي

 لكم ما َوَراَء ذليكم(.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < املحرمات يف انلاكحاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 األحاكم.عمدة  مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 ال جيمع : الرواية بالرفع ىلع اخلَب، وإن اكن اخلَب يتضمن انليه.أي: ال جيمع بينهما يف انلاكح )الزواج(. •
 وعمتها : أخت أبيها. •
 وخاتلها : أخت أمها. •

 فوائد احلديث:
 عمتها أو خاتلها.ال حيل للرجل أن جيمع بني املرأة وعمتها أو خاتلها، وال أن تنكح املرأة ىلع  .1
 خص العلماء بهذا احلديث عموم قوهل تعاىل: "وأحل لكم ما وراء ذلكم"، وهو ديلل ىلع جواز ُتصيص عموم القرآن خبَب اآلحاد. .2
 احلكمة يف انليه عن اجلمع بينهما ما يقع بسبب املضارة من اتلباغض واتلنافر فيفِض ذلك إىل قطيعة الرحم. .3
  الواحد ،فإن هذا احلديث خمصص لعموم قوهل تعاىل )وأحل لكم ما وراء ذالكم(.جواز ُتصيص عموم الكتاب خبَب .4
 أن السنة تستقل بترشيع األحاكم ولو لم تأت يف القرآن الكريم، ومن ذلك حتريم اجلمع بني املرأة وعمتها أو املرأة وخاتلها. .5

 املصادر واملراجع:
ي، عناية حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، ابلخار إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  - 

 ه.1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب -
 ه.1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-نصارياإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األ -
 ه.1426 -الطبعة العارشة -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -
 م. 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -

 (6090) الرقم املوحد:

 وعمتها، وال بني املرأة وخاتلهاال َيمع بني املرأة 



 

448 
 

"ال جيوز اللَّعيُب يف ثالث: الطالق وانلاكح قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن عبادة بن الصامت أن رسول اهلل  احلديث:
." تَاُق ، فمن قاهلن فقد وََجنْبَ  والعي

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 ، ، فإنه يؤاخذ بهنَّ يبني احلديث أنَّه ال جيوز اتلالعب يف هذه األلفاظ اثلالثة: الطالق، وانلاكح، والعتق، فمن تكلم بهنَّ
، سوا ء اكن جاداً أو العباً أو مازحاً، فال يُنظر إىل قصده، بل حُيكم عليه بلفظه، وقد اتفق أكرث العلماء ىلع ويلزمه مدلوهُلنَّ

 أن هذه األحاكم جدها وهزهلا سواء.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلاكح < أحاكم ورشوط انلاكحاتلصنيف: 
 األرسة < الطالق < حكم الطالقالفقه وأصوهل < فقه 

اميت  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-ُعبَاَدَة بْني الصَّ
 أخرجه ابن أيب أسامة يف مسنده )مسند احلارث(. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

تَاُق : من العتق وهو حترير الرقبة، وُتليصها من الرق. •  العي
 لزمن، وثبنت، ونفذ حكمهن.وََجنْب :  •

 فوائد احلديث:
 هذا احلديث ينبِّه اإلنسان بأن ال يلعب بمثل هذه األحاكم؛ كما يفعله بعض انلاس يف جمالسهم العامة واخلاصة، بل يكون اإلنسان حذًرا؛ .1

 ئلال يقع فيما يورطه من األمور.
ٌص؛ لعموم حديث: "إنَّما األعمال بانلِّيَّات"، فا .2  لعقود ال تنعقد عن هزل إال هذه اثلالثة.احلديث خمصِّ
 حيث يذكر أشياء أحياناً للتقسيم واحلرص. -صَّل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم الرسول  .3

 املصادر واملراجع:
 م2006 - 1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  - 
يُح األ - َسة، توضي ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلامي  م 2003 - ـه 1423حاَكمي مي
 اململكة العربية السعودية -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -

 م 2014 - ـه 1435الطبعة: األوىل، 
 م 2006 – 1427يخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة األوىل تسهيل االملام، للش -
 م1985 - ـه 1405 اثلانية: الطبعة. بريوت –إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين. انلارش: املكتب اإلساليم  -
 1992 - 1413املدينة املنورة. الطبعة: األوىل،  -خدمة السنة والسرية انلبوية بغية ابلاحث عن زوائد مسند احلارث، البن أيب أسامة. انلارش: مركز  -
 .1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان -

 (58143) الرقم املوحد:

 ال َيوز اللعب يف ثالث: الطالق وانلاكح والعتاق، فمن قاهلن فقد وجنب
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ُه،  احلديث: ُه َوَيُمجُّ تي امرأته، فَاْحتُبيَس بَلَنَُها، فجعل َيُمصُّ عن أيب موىس اهلاليل، عن أبيه، أن رجال اكن يف َسَفٍر، فََودَلَ
َمْت عليك، قال: فأىت ابن  صَّل اهلل عليه -مسعود، فسأهل؟ فقال: قال رسول اهلل فدخل َحلَْقُه، فأىت أبا موىس، فقال: ُحرِّ

نزَْشَ الَْعْظَم".-وسلم
َ
ْنَبَت اللَّْحَم، َوأ

َ
، إال ما أ ُم من الرََّضاعي  : "ال حُيَرِّ

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ها رجاء أن يزنل اللنب فدخل أفاد احلديث أن رجاًل ودلت امرأته إال أن اللنب لم يزنل تلطعم ودلها، فجعل زوجها يمص ثدي
ريض اهلل -، فلما جاء إىل ابن مسعود -ريض اهلل عنه-يف حلقه وابتلعه فخيش أن حيصل بذلك حتريم، فأفتاه بذلك أبو موىس 

، وهو أن الرضاع املؤثر ما اكن هل تأثري يف نمو الودل ونبات حلمه، -صَّل اهلل عليه وسلم-أخَبه بما علمه من رسول اهلل  -عنه
َ به العظم، و هو الرضاع قبل الفطام، فدل احلديث ىلع أن الرضاع املعتَب رشاًع هو ما قوى العظم وشّده وأنبت اللحم، فَُكيسي

 وال يكون هذا إالَّ يف حال الصغر.
___________________________ 

ماتلصنيف:   الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الرضاع < أراكن الرضاع املحرِّ
 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  احلديث:راوي 

 رواه أبو داود وأمحد. اتلخريج:
 سنن أيب داود وهو يف بلوغ املرام خمترًصا. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
ا: رشفه ورشبه رشًبا رقيًقا، مع جذب َنَفٍس. • ه مصًّ  يمصه : يقال: مصَّ اللنب يمصُّ
 الَماء من الَْفم.يمجه : الَمجُّ : طرح  •
ي ثاب عن محل من ثدي املرضعة. •  الرضاع : مص اللنب اذلَّ
 أنبت اللحم : نشأ عليه اللحم، وربا، وزاد. •
نزَْشَ العظم : إنشاز العظام معناه: نموها، وارتفاعها يف اجلسم. •

َ
 أ

 فوائد احلديث:
ى به اجلسم، واستفاد منه، وهو  .1  ما اكن يف زمن الصغر، وهو وقت الرضاعة.أن الرضاع اذلي ينرش احلرمة هو ما تغذَّ
 أّن الّرضعة الواحدة ال حتّرم؛ ألنّها ال تغين من جوع. .2
 .-صَّل اهلل عليه وسلم-حيث يأيت الكمه واضحاً بيناً وهو أفصح اخللق  -صَّل اهلل عليه وسلم-حسن بيان الرسول  .3

 املصادر واملراجع:
 م.2006 - 1427الطبعة األوىل،  -املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ  - 
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة اخلامي يُح األحاَكمي مي  م.2003 - ـه1423توضي
 م.2014 - ـه1435اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -لرياض بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، ا -
 بريوت. -سنن أيب داود، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، انلارش: املكتبة العرصية، صيدا  -
 .1379بريوت،  -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، البن حجر العسقالين، انلارش: دار املعرفة  -
 م.2001 - ـه1421أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل ، مسند  -
 م.1985 - ـه1405 اثلانية، الطبعة بريوت، –إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم  -

 (58179) الرقم املوحد:

نََْشَ العظمَ 
َ
 ال حيرم من الرضاع إال ما أنبت اللحَم، وأ
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ْمَعاَء يف »: -صَّل اهلل عليه وسلم-عن أم سلمة قالت: قال رسول اهلل  احلديث:
َ
ُم من الرََّضاَعةي إال ما َفتََق اأْل ال حُيَرِّ

، واكن  َطامي اثلَّْديي  «.َقبَْل الْفي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

عها، أما القليل اذلي لم ينفذ إيلها ويفتقها ويوسعها  م من الرِّضاع إالَّ ما وصل إىل األمعاء ووسَّ -احلديث يدل ىلع أنه ال حيرِّ
م، فاكن الرضاع املؤثر يف حال الصغر قبل الفطام.  فال حيرِّ

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الرضاع < رشوط الرضاعاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنها-أم سلمة  راوي احلديث:
 رواه الرتمذي. اتلخريج:

 سنن الرتمذي. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

م : أي: ال يكون سببًا يف اتلحريم. •  ال حُيرِّ
 َمصُّ اللنب من اثلدي، أو ما يف حكم الَمّص، من رشبه أو حنو ذلك، مما يوصله إىل اجلوف، ويتغذى به املولود.الرضاعة : هو  •
 َفتَق األمعاء : الفتق بمعىن: الشق، واملراد: ما سلك فيها. •
رْصان. • رْي، واحد المي  األمعاء : مجع مىع، بكرس امليم وفتحها: الَمصي
 ئضا منه.يف اثلدي : أي اكئنا يف اثلدي فا •
َطام : هو قطع الودل عن الرضاع. •  الفي

 فوائد احلديث:
ى به اجلسم، واستفاد منه، وهو ما اكن يف زمن الصغر، وهو وقت الرضاعة. .1  أن الرضاع اذلي ينرش احلرمة هو ما تغذَّ
 .-عليه وسلمصَّل اهلل -حيث يأيت الكمه واضحاً بيناً وهو أفصح اخللق  -صَّل اهلل عليه وسلم-حسن بيان الرسول  .2
 أّن الّرضعة الواحدة ال حتّرم؛ ألنّها ال تغين من جوع. .3

 املصادر واملراجع:
 .م2006 –ه 1427تسهيل االملام، للشيخ صالح الفوزان، طبعة الرسالة، الطبعة األوىل،  - 
 م.2006 -ه 1427الطبعة األوىل،  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة. الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي  م.2003 - ـه1423توضي
 م.2014 - ـه1435وىل، اململكة العربية السعودية، الطبعة األ -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض  -
 م.2001 -ه 1422، سنة النرش: 1مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، للتَبيزي، انلارش: دار الكتب العلمية، ط. -
 .م1985 - ـه1405 اثلانية، الطبعة بريوت، –إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، للشيخ األبلاين، انلارش: املكتب اإلساليم  -
 اثلانية، الطبعة -مرص –الرتمذي، لإلمام الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون، انلارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  سنن -

 .م1975 - ـه1395
 .1379بريوت،  -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، البن حجر العسقالين، انلارش: دار املعرفة  -

 (58177) الرقم املوحد:

 ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف اثلدي، واكن قبل الفطام
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ال حيل دم امرئ »: -وسلمصَّل اهلل عليه وآهل -قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود  احلديث:
 «.مسلم إال بإحدى ثالث: اثلَّيُِّب الزاين، وانلفُس بانلفس، واتلارُك دلينه املفارُق للجماعة

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 دم املسلم حرام ال حيل إال بإحدى اخلصال اثلالث املذكورة يف احلديث، من تزوج ووطئ يف نكاح صحيح ثم زىن بعد ذلك،
و من قتل مسلما عمدا بغري حق، واتلارك لإلسالم املفارق جلماعة املسلمني، وما يف معناها، فال جيوز إراقة دم املسلم بغري 
هذه اثلالث، وما يرجع إيلها وجيري جمراها مما لم يُذكر يف احلديث نصا، ومن ذلك: قتل اللويط ومن أىت ذات حمرم، فمرده إىل 

 قتل الساحر وحنوه إىل اخلصلة اثلاثلة، وهكذا.اخلصلة األوىل، كما يرجع 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < احلدود < أحاكم احلدوداتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-عبد اهلل بن َمسعود  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 األربعون انلووية. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 ال جتوز إراقة دمه، واملراد انليه عن قتله ولو لم يرق دمه.ال حيل دم امرئ :  •
 امرئ : املرء: اإلنسان. •
 إال بإحدى ثالث : أي: ثالث خصال جيب ىلع اإلمام القتل بها ملا فيه من املصلحة العامة، ويه حفظ انلفوس واألنساب وادلين. •
 اثليب الزاين : من تزوج ووطئ يف نكاح صحيح ثم زىن بعد ذلك. •
 فس بانلفس : من قتل عمدا بغري حق.وانل •
 واتلارك دلينه : اتلارك لإلسالم باالرتداد. •
 املفارق للجماعة : مجاعة املسلمني. •

 فوائد احلديث:
لوطء دم املسلم ال يباح إال بإحدى ثالثة أنواع: ترك دين اإلسالم، وقتل انلفس بالرشوط املتقدمة، وانتهاك حرمة الفرج املحرم بالزىن بعد ا .1

 نكاح صحيح.يف 
 احرتام دماء املسلمني، لقوهل: "الحَييلُّ َدُم امريٍئ ُمسلٍم"، وهذا أمر جممع عليه دلَّ عليه الكتاب والسنة واإلمجاع. .2
 غري املسلم حيّل دمه ما لم يكن مَعاَهًدا، أومستأمنًا، أو ذميًّا، فإن اكن كذلك فدمه معصوم. .3
حيث يرد الكمه أحيانًا باتلقسيم، ألن اتلقسيم حيرص املسائل وجيمعها وهو أرسع حفًظا وأبطأ  -صَّل اهلل عليه وسلم-حسن تعليم انليب  .4

 نسيانًا.
 فضل املسلم ىلع الاكفر. .5
 حتريم العدوان ىلع بدن املسلم جبرح أو رضب بغري حق. .6
 ن عليه قبل مفارقة دينه.جواز وصف الشخص بما اكن عليه أوال، وانتقل عنه الستثناء املرتد من املسلمني، اعتبارا ملا اك .7

 املصادر واملراجع:
 ه.1380اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثًا انلووية، مطبعة دار نرش اثلقافة، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  - 
 رشح األربعني انلووية، للشيخ ابن عثيمني، دار الرثيا للنرش. -
 انلووية، للشيخ عبد الرمحن الَباك، دار اتلوحيد للنرش، الرياض.الفوائد املستنبطة من األربعني  -
 األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية، للشيخ خادل ادلبييخ، ط. مدار الوطن. -
 اجلامع يف رشوح األربعني انلووية، للشيخ حممد يرسي، ط. دار اليرس. -
 ه.1422ية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة األوىل، صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطان -
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب  -
 تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، نرش: دار اهلداية. -

 (4714) الرقم املوحد:

 ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: اثلَّييُب الزاين، وانلفُس بانلفس، واتلارُك دلينه املفارُق للجماعة
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ّل دُم امرئ مسلم، يشهد -صَّل اهلل عليه وسلم-قالت: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث: : "ال حَيي
اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل، إال بإحدى ثالث: رجل َزىَن َبْعَد إيْحَصان، فإنه يُرَْجم، ورجل خرج حُمارًبا هلل أن ال هلإ إال 

 ورسوهل، فإنه ُيَقتُل، أو يُصلَُّب، أو يُنىف من األرض، أو يَقتَل نفًسا، فُيقتُل بها".
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

دماء املسلمني اذلين يشهدون أن ال هلإ إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل، ولم يظهر منهم ما خيالف احلديث فيه ادلاللة ىلع حرمة 
الشهادتني من نواقض اإلسالم؛ ألن الشارع احلكيم حرص ىلع حفظ انلفوس وأْمنيها، فجعل هلا من رشعه محاية ووقاية، ثم 

 قتلها. -تعاىل-رم اهلل قتل انلفس اليت ح -بعد اإلرشاك باهلل-إنه جعل أعظم اذلنوب 
 قتل املسلم اذلي أقر بالشهادتني إال أن يرتكب واحدة من اخلصال اثلالث: -هنا-وحرم 

 األوىل: أن يزين وقد َمّن اهلل عليه باإلحصان، وأعّف فرجه بانلاكح الصحيح.
 واثلانية: أن يعمد إىل نفس معصومة، فيقتلها عدوانًا وظلًما.

 ا، أن يلىق مثل ما صنع إرجااًع للحق إىل نصابه ورداًع للنفوس ابلاغية عن العدوان.فالعدل واملساواة ملثل هذ
واثلاثلة: اذلي خرج ىلع املسلمني حمارًبا هلل ورسوهل، بقطع الطريق عليهم وإخافتهم وسلبهم وإيقاع الفساد فيهم، فهذا يقتل 

 أو يُصلب أو يُنىف من األرض، ليسرتيح انلاس من رشه وبغيه.
 فهؤالء اثلالثة يقتلون؛ ألن يف قتلهم سالمة األديان واألبدان واألعراض.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < اجلنايات < القصاصاتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < احلدود < حد الزنا
 الفقه وأصوهل < احلدود < حد قطاع الطريق

 ادلماء.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والنسايئ. اتلخريج:

 سنن أيب داود وهو يف بلوغ املرام خمترصاً. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

للتوضيح وابليان؛ يلعلم أنَّ املراد باملسلم هو اآليت بالشهادتني، وأنَّ اإلتيان بهما اكف يشهد : مجلة )يشهد..( صفة ثانية، لـ"امرىٍء"، جاءت  •
 للعصمة.

 بإحدى ثالث : بواحد من أمور ثالث. •
 إيْحَصان : املحصن: هو من وطئ امرأته املسلمة أو اذلمية يف نكاح صحيح، وهما بالغان اعقالن حران. •
 حىت املوت.يُرَْجم : الرجم: هو الريم باحلجارة  •
 حُمارًبا هلل ورسوهل : املراد: خرج لقطع الطريق ىلع انلاس بأخذ ماهلم أو قتلهم. •
 يُصلب : الصلب: هو أن يمد املعاقَب، وُيربط ىلع خشبة، ويرفع عليها. •
 يُنىف من األرض : بأن يرشد، فال يرُتك يأوي إىل بدل؛ حىت تظهر توبته. •

 فوائد احلديث:
احلكيم الرحيم ىلع بقاء انلفوس وأمنها، فجعل هلا من رشعه محاية وصيانًة، فجعل أعظم اذلنوب بعد الرشك قتل انلفس اليت حرص الشارع  .1

َظَها من االعتداء عليها. م اهلل قتلها، ويف ذلك َحفي  حرَّ
ع قتل انلفس املسلمة إالَّ بإحدى هذه اخلصال اثلالث. .2  لم يبح املرشِّ
 الثة أو بعضها، وأنَّ من فعل واحدة منها، استحق عقوبة القتل.حتريم فعل هذه اخلصال اثل .3
 أن عقوبة الزاين املحصن الرجم باحلجارة حىت املوت. .4

 ال حيل دم امرئ مسلم، يشهد أن ال هلإ إال اهلل، وأن حممًدا رسول اهلل، إال بإحدى ثالث
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 أنَّ َمن قتل نفًسا معصومًة عمًدا عدوانًا، فهو مستحق للقصاص برشوطه. .5
 يف اآلية الكريمة. قوهل: "زىن بعد إحصان" مفهومه: أنَّ ابلكر ليس حده الرجم، فقد جاء أن حده اجلدل، كما .6
يُنلك بهذا انلاكل، القتل، والصلب، وانليف من األرض، وبيق عقوبة رابعة لم تذكر يف احلديث  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن املحارب هلل ورسوهل  .7

اَلٍف{. ْن خي رُْجلُُهْم مي
َ
ْم َوأ يهي يْدي

َ
َع أ ْو ُتَقَطّ

َ
 ولكنها ذكرت يف اآلية: }أ

 املصادر واملراجع:
 داود ، حتقيق: حممد ميح ادلين، املكتبة العرصية. سنن أيب - 
  1406سنن للنسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة: اثلانية،  -
 صحيح اجلامع الصغري وزيادة لألبلاين ، املكتب اإلساليم -
 ه 1424ط: السابعة،  -ريي، دار الفلق بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر حتقيق: سمري بن أمني الزه -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي   ـه 1423توضي
 ه 1415بريوت، الطبعة: اثلانية،  -عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -
 م 2006 ـه 1427اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل، تسهيل  -
، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط -

 ه 1426عني، القاهرة، اإلمارات، مكتبة اتلاب
 .1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -

 (58194) الرقم املوحد:
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يٌْم ألم حبيبة، فدعت بُصْفَرٍة، َفَمسَحْت بذراعيها، فقالت: إنما  احلديث: َ مَحي عن زينب بنت أيب سلمة قالت: تُُويفِّ
دَّ ىلع ال حيل المرأة تؤمن باهلل »يقول:  -صَّل اهلل عليه وسلم-أصنع هذا؛ ألين سمعت رسول اهلل  وايلوم اآلخر أن حُتي

 «.ميت فوق ثالث، إال ىلع زوج: أربعة أشهر وعرًشا
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

تويف وادل أم حبيبة واكنت قد سمعت انليْهَ عن اإلحداد فوق ثالث إال ىلع زوج، فأرادت حتقيق االمتثال، فدعت بطيب 
يقول: "ال حيل المرأة  -صَّل اهلل عليه وسلم-ب تطيبها، وهو أنها سمعت انليب خملوط بصفرة، فمسحت ذراعيها، وبيَّنت سب

 تؤمن باهلل وايلوم اآلخر، أن حتد ىلع ميت فوق ثالث، إال ىلع زوج أربعة أشهر وعرشاً".
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < العدةاتلصنيف: 
 اإليمان قول وعمل. -اإلحداد  -كتاب اجلنائز موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنها-أم حبيبة بنت أيب سفيان  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 .-ريض اهلل عنه-أبوها، أبو سفيان: صخر بن حرب محيم : قريب، وجاء يف بعض روايات الصحيحني أن املتوىف  •
 بصفرة : بضم الصاد وسكون الفاء، طيب فيه زعفران أو ورْس. •
 تؤمن باهلل وايلوم اآلخر : قيد بهذا الوصف ألن املتصف به هو اذلي ينقاد للرشع. •
"، وجيوز ف • َحدَّ

َ
 تح أوهل وضم ثانيه من"حد".أن حتد : أن ترتك الطيب والزينة، و"حتد" بضم أوهل وكرس احلاء من "أ

 إال ىلع زوج : سواء اكنت وفاته قبل ادلخول أو بعده، فإنها حتد عليه. •
 فوائد احلديث:

 حتريم اإلحداد ىلع ميت أكرث من ثالثة أيام، إال املرأة ىلع زوجها. .1
 اتلأثر ىلع احلبيب املفارق.إباحة اثلالث ىلع غري الزوج، ُتفيفا للمصيبة، وتروحياً للنفس بإبدائها شيئاً من  .2
 ة.وجوب إحداد املرأة ىلع زوجها املتوىف، أربعة أشهر وعرشاً وعموم احلديث يفيد وجوبه ىلع لك زوجة، مسلمة اكنت أو ذمية، كبرية أو صغري .3
 قوهل: "تؤمن باهلل وايلوم اآلخر" سيق للزجر واتلهديد. .4
اليت يتاكمل فيها ُتليق اجلنني، وتنفخ فيه الروح إن اكنت حامال، وإال فقد برئ رمحها  احلكمة يف حتديد املدة بأربعة أشهر وعرش أنها املدة .5

 براءة واضحة، ال ريبة فيها.
 اإلحداد: هو اجتنابها لك ما يدعو إىل مجاعها ويرغب يف انلظر إيلها، من الزينة والطيب. .6
 ال إحداد ىلع غري الزوجة اكألمة املستودلة؛ تلعلق احلكم بالزوجة. .7
  حداد ىلع امرأة املفقود لقوهل: "ىلع ميت".ال .8

 املصادر واملراجع:
ارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، انل زهري حممد عناية ابلخاري، إسماعيل بن حممد اهلل عبد أيب لإلمام ؛-الصحيح اجلامع–صحيح ابلخاري  - 

 ه.1422
 ه.1417الرياض، الطبعة األوىل، -حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتبصحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه  -
 ه.1392الطبعة اثلانية -مطبعة السعادة-اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري -
 -بعة العارشةالط -الشارقة -مكتبة الصحابة -حتقيق حممد صبيح حسن حالق-عبد اهلل البسام-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم -

 ه. 1426
 م. 1992 - ـه 1412الطبعة: اثلانية،  -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -

 (6091) الرقم املوحد:

 ىلع ميت فوق ثالث، إال ىلع زوج: أربعة أشهر وعرًشاال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن ُتد 



 

455 
 

نََْبيي هذا ىلع يَمنٍي »: -صَّل اهلل عليه وسلم-عن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل  احلديث: ال حيْليُف أحٌد عند مي
ن انلار   َمْقَعَده مي

َ
أ ، إال َتبَوَّ ْخرَضَ

َ
واٍك أ  «.-أو وََجبَْت هل انلار-آثيَمة، ولو ىلع سي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صَّل اهلل -بنّي عظيم إثم من حلف عند منَبه  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-يف هذا احلديث خيَب جابر 
صَّل اهلل عليه -اكن حمل تعظيم هل اذلي بمسجده اكذبًا يف يمينه، ولو اكن املحلوف عليه شيئًا حقرياً، ألن هذا امل -عليه وسلم

ىلع هذا املنَب، فجاء هذا احلالف بأضداد هذه األوصاف، فاستحق  -صَّل اهلل عليه وسلم-، وحمل تذكر ملا اكن يقوهل -وسلم
 هذا الوعيد، وايلمني اآلثمة موجبة للسخط حيث وقعت، لكنها يف املوضع الرشيف أكرث إثًما.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < القضاء < ادلاعوى وابليِّناتاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-جابير بن عبد اهلل  راوي احلديث:
 رواه أبو داود وابن ماجه ومالك وأمحد. اتلخريج:

 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

م ىلع وجه خمصوص.حيلف : احللف: توكيد األمر  •  املحلوف عليه، بذكر معظَّ
 يمني : ايلمني: هو القسم، وهو: تأكيد اليشء بذكر معظم سواء اكن خًَبا عن ماٍض أو مستقبل. •
 آثمة : اكذبة. •
 سواك : بكرس السني املهملة، والسواك: ما تُْدلك به األسنان من العيدان. •
 أخرض : رطب، خالف ايلابس. •
 بوءاً، وباء يف املاكن: تبوأه، أي: اُتذه حملًَّة، وأقام به. تبوأ : تبوأ: باء يبوء •

 فوائد احلديث:
 أو زمان فاضل. -صَّل اهلل عليه وسلم-حتريم ايلمني الاكذبة، وتغليظ أمرها، وعظيم خطرها، السيما إذا أديت يف ماكٍن فاضل، كمنَب انلَّيب  .1
 .-اهلل عليه وسلمصَّل -عظم إثم من حلف ايلمني اآلثمة عند منَب رسول اهلل  .2
 أن اإليمان إنما تصري مغلظة حبسب املاكن والزمان والصيغة، ال حبسب املحلوف عليه وإن اكن عظيًما. .3
 مرشوعية تغليظ ايلمني ىلع احلالف باملاكن إذا استدىع األمر ذللك. .4
 بيمني اكذبة من كبائر اذلنوب. -صَّل اهلل عليه وسلم-أن احللف عند منَب انليب  .5

 منَبي هذا ىلع يمني آثمة، ولو ىلع سواك أخرض، إال تبوأ مقعده من انلارال حيلف أحد عند 
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 املراجع:املصادر و
 سنن أيب داود، ت: حممد ميح ادلين، املكتبة العرصية. - 
 سنن ابن ماجه، املؤلف: ت: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية. -
 م. 2001 - ـه 1421مسند أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، انلارش: مؤسسة الرسالة الطبعة : األوىل ،  -
ياء موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن اعمر األصبيح املدين، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إح-

 .1985 - ـه 1406: النرش اعم، بلنان –الرتاث العريب، بريوت 
 ه. 1405الطبعة: اثلانية  إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل لألبلاين ، املكتب اإلساليم -
 رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ )الاكشف عن حقائق السنن( املؤلف: رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب، ت: د. عبد احلميد -

 ه. 1417هنداوي، مكتبة نزار مصطىف ابلاز، الطبعة: األوىل، 
 م. 2006 ـه 1427تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة: األوىل،  تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، -
 ه.1428 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، لعبد اهلل الفوزان. دار ابن اجلوزي. ط -
 .1427الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، املكتبة اإلسالمية  -
َسة،  - ن بُلُوغ الَمَرام، للبسام. مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي يُح األحاَكمي مي  ه. 1423توضي
 ه. 1415بريوت، الطبعة: اثلانية،  -عون املعبود رشح سنن أيب داود، للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -
 ه.1422كر، بريوت، الطبعة: األوىل، مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري، دار الف -
 ه. 1428ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام للَمغرييب، ت: يلع بن عبد اهلل الزبن، دار هجر، الطبعة: األوىل  -

 (64698) الرقم املوحد:
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ال خيرج الرَُّجالن »يقول:  -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: سمعت رسول اهلل   -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد  احلديث:
ثَان؛ فإن اهلل َعز وجلَّ َيْمُقُت ىلع ذلك َما َيَتَحدَّ َفني عن َعْوَرتيهي َبان الَغائيط اكشي  «.يرَْضي

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

َبان الَغائيط " أي: ال يذهب الرجالن لقضاء حاجتهما.   معىن احلديث : " ال خيرج الرَُّجالن يرَْضي
هنَّ أشدُّ وأعظم، وأما ُتصيصه  قوهل: "الرَُّجالن" هذا احلكم ال خيتص بالرَّجلني، بل يشمل مجاعة الرجال والنساء، بل يف حقِّ
بالرجلني، فهذا اللفظ خرج خَمرج الغالب، وما اكن كذلك فال مفهوم هل، فعَّل هذا يكون احلكم اعًما يف حق لُك من قَعد 

 ىلع حاجته اكشفا عورته لصاحبه.
ثَان" يعين: َيْقُعدان ىلع حاجتيهما اكشفني عورتهما ينظر لك واحد منهما لعورة صاحب َما َيتََحدَّ َفني عن َعْوَرتيهي ه، ويكلم " اكشي

هما يَنظر لك واحد منهما إىل عورة  لُك واحد منهما َصاحبه من غري رضورة، ويف رواية ابن ماجه: "ال يَتَنَاىج اثنان ىلع اَغئيطي
ثَان..". ائط َيَتَحدَّ بان: "ال يَقعد الرَّجالن ىلع الغي  صاحبه"، ويف رواية ابن حي

يَبَغض فعلهما أَشد ابُلغض. "ىلع ذلك": إشارة إىل جمموع األمرين:  -تعاىل-ن اهلل َيْمُقُت ىلع ذلك" يعىن: أ -َعز وجلَّ -"فإن اهلل  
قعودهما ىلع حاجتهما اكشفني لعورتهما، واتلَّحدث فيما بينهما اثناء قضاء احلَاجة، والواجب ىلع  املسلم عند اخلروج حلَاَجته 

صاحبه إال إذا اكن اتلَّحدث ألمر ال بُدَّ منه: كأن يكون مع زميله أن حيفظ لك منهما عورته عن اآلخر، وال يُكلم أحدهما 
 أَصابه يشء فاستغاث بصاحبه، أو أراد تَنبيه صاحبه لرضر قد يَلحق به، فهذا ال بأس به، بل قد يكون واجبا.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < آداب قضاء احلاجةاتلصنيف: 
.احلديث الفرعية األخرى:  موضواعت ْستيَطابَةي  االي

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدريي  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والنسايئ يف الكَبى وابن ماجه. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

َبان : يَذَهبان أو يأتيان. •  يرَْضي
طلق الَغائط ىلع اخلارج الُمْستَْقَذر من اإلنسان، كراهًة لتسميته باسمه الَغائيط : هو املاكن  •

ُ
الُمنَْخفض من األرض، موضع قضاء احلَاجة، ثمَّ أ

 اخلاّص.
 َيْمُقت : الَمْقُت: أشدُّ الغضب. •

 فوائد احلديث:
 وجوُب سرَت العورة عن أْعنُي انلاس، وال حَييل َكشفها لغري رضورة. .1
 َعورات حال قضاء احلاجة، وغري ذلك؛ ألن هذه وسيلة للفاحشة، وألنه يتناىف مع الُمروءة، واألخالق.حتريم انلَّظر إىل ال .2
ناءة، وقيلَّة احلَيَاء، وَضياع الُمُروءة؛ فقد روى ابلخاري عن ابن  .3 ث أثناء قضاء احلاجة مع الغري؛ ملا فيه من ادلَّ عمر أنَّ رجاًل مرَّ ىلع حيرم اتلَّحدُّ

 وهو ىلع حاجته، فسلَّم عليه، فلم يَُردَّ عليه. -هلل عليه وسلمصَّل ا-انلَّيب 
إالَّ ىلع  حتريُم كشف العورة واتلحدث عند قضاء احلاجة مأخوٌذ من أنَّ اهلل يمُقُت ىلع ذلك، فاملقُت أشدُّ من ابُلغض، واهلل تعاىل ال َيبَْغض .4

اهر من احلديث.  األعمال السيئة، واتلحريُم هو الظَّ
َقاب. -تعاىل-ابُلُغض هلل  إثباُت صفة .5  إثباتًا حقيقيًّا يَلييق جبالهل بدون تَْشبييه بصفة املخلوقني، وال حتريف بتفسري ابُلْغض بالعي

 اكشفني عن عورتهما يتحدثان؛ فإن اهلل عز وجل يمقت ىلع ذلكال خيرج الرجالن يرضبان الغائط 
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 املصادر واملراجع:
 سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية،صيدا، بريوت. 

محد بن شعيب النسايئ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، أرشف عليه: شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة، بريوت، السنن الكَبى، أ
 م.2001 -ه 1421الطبعة األوىل، 

 ابلايب احلليب.سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس 
 م.1985مشاكة املصابيح، حممد نارص ادلين األبلاين، نرش: املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 

 م.2008ه، 1429معجم اللغة العربية املعارصة، أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل، انلارش: اعلم الكتب، الطبعة: األوىل 
بيدي، نرش: دار اهلداية.تاج العروس من جواهر القا  موس، حمّمد أبو الفيض امللّقب بمرتىض الزَّ

 م.2002ه، 1422مرقاة املفاتيح، يلع بن سلطان القاري ، دار الفكر، بريوت، بلنان، الطبعة: األوىل 
أرشف بن أمري العظيم آبادي، دار عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته، حممد 

 ه.1415الكتب العلمية، بريوت، الطبعة اثلانية، 
 1404 -ة: اثلاثلة مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، تأيلف: عبيد اهلل بن حممد املباركفوري، انلارش: إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء، الطبع

  ـه
َسة، توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، ع  م.2003ه، 1423بد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلامي

الطبعة: تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، 
 م.2006ه، 1427األوىل 

 (10049) املوحد:الرقم 
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ال يرُث املسلُم الاكفَر، وال يَريُث »قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنهما-وعن أسامة بن زيد  احلديث:
 «.املسلمَ الاكفُر 

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

بأنَّه ال توارث بني املسلم والاكفر، ذلك أنَّ اإليسالم أقوى رابطة، فإذا اختل هذا الرباط  -صَّل اهلل عليه وسلم-خيَب انليب 
فمنَع اتلوارث، اذلي بين ىلع املقدس بني القرابة يف النسب، فقد فُقيدت الصالت والعالقات، فاختلت قوة رابطة القرابة 

 املواالة وانلرصة.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < الفرائض < موانع اإلرثاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-أسامة بن زيد بن حارثة  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 فاعل الكفر، والكفر رشاًع: قول أو اعتقاد أو فعل يعتَب به اإلنسان خارًجا من اإليسالم ابتداًء أو بعد أن اكن مسلًما.الاكفر : هو  •
 يرث : فعل مصدره املرياث، وهو قدر معلوم يعطى أل شخاص معينني من مال امليت. •

 فوائد احلديث:
 العتق.ال توارث بني املسلم والاكفر، ولو بالَوالء أي  .1
 إثبات أصل اتلوارث بني األقارب، ما لم يمنع من ذلك مانٌع من موانع اإلرث. .2
 أنَّ الكفر أحد موانع اإلرث مع وجود سببه. .3
 أنَّ العقيدة اإليسالمية أقوى من رابطة النسب وانلاكح والوالء، فإن فقدت العقيدة انفصمت عرى رابطة القرابة، فَمنَع اتلوارث بينهم. .4
 الاكفر األصيل واملرتد ألن احلديث اعم.ال فرق بني  .5
 املباينة اتلامة بني املسلم والاكفر حىت يف املرياث اذلي هو ملك قهري. .6
 اليرث الاكفر املسلم ولو أسلم قبل توزيع الرتكة لعموم احلديث وتلحقق سبب املنع عند املوت. .7

 املصادر واملراجع:
 ه.1422رص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة : األوىل صحيح ابلخاري، املحقق: حممد زهري بن نارص انلا 

 صحيح مسلم بن احلجاج، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
م إرساء بنت ع

ُ
رفة، املكتبة فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، القاهرة،الطبعة األوىل ، 
 .1423توضيح األحاكم من بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة، الطبعة اخلامسة، 

 .1428منحة العالم رشح بلوغ املرام، عبد اهلل الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 
أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، حتقيق وُتريج وتعليق: سمري بن أمني الزهريي، انلارش: دار الفلق، الرياض، الطبعة:  بلوغ املرام من

 ه. 1424السابعة، 
 (64716) الرقم املوحد:

 ال يرث املسلم الاكفر، وال يرث الاكفر املسلم



 

460 
 

ال يزال انلاس »قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن سهل بن سعد الساعدي  احلديث:
لُوا الفطر  «.خبري ما َعجَّ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

عجلوا الفطر؛ ألنهم ـ بذلك حيافظون ىلع يف هذا احلديث أن انلاس ال يزالون خبري، ما  -صَّل اهلل عليه وسلم-خيَب انليب 
 السنة.

صَّل اهلل عليه -فإذا خالفوا وأخروا الفطر، فهو ديلل ىلع زوال اخلري عنهم ؛ ألنهم تركوا تمسكهم بالسنة اليت ترك انليب 
 عليها أمته وأمرهم باملحافظة عليها . -وسلم

___________________________ 
 العبادات < الصيام < سنن الصيامالفقه وأصوهل < فقه اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنهما-سهل بن سعد الساعدي  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 ال يزال انلاس خبري : أي: يف خري، اخلريية هنا متعلقة بتعجيل الفطر. أي: ما داموا متصفني بتعجيل الفطر. •
لُوا الفطر : أي: بادروا باإلفطار عند حتقق غروب الشمس.ما  •  َعجَّ

 فوائد احلديث:
 استحباب تعجيل الفطر إذا حتقق غروب الشمس برؤية، أو خَب ثقة. .1
 أن تعجيل الفطر ديلل ىلع بقاء اخلري عند من عجله، وزوال اخلري عمن أجله. .2
 حمبوبات انلفوس.اخلري املشار إيله يف احلديث هو اتباع السنة، مع أنه من  .3
 أن اخلري لك اخلري يف اتلقيد باألوامر الرشعية . .4
 خمالفة ألهل الكتاب، فإنهم يؤخرون اإلفطار. .5
 تأخري اإلفطار عمل به الشيعة، اذلين هم إحدى الفرق الضالة، وليس هلم قدوة يف ذلك إال ايلهود، اذلين ال يفطرون إال عند ظهور انلجم. .6
 تعجيل اإلفطار من اتليسري عليهم. تيسري اهلل ىلع عباده؛ ألن .7

 املصادر واملراجع:
ة، تيسري العالم، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة العارش 

 ه. 1426
 نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم، تأيلف: أمحد بن ييح انلجيم:  

 ه.1426تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم، تأيلف: حممد بن صالح العثيمني، مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني، الطبعة األوىل: 
  ـه 1412خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم، تأيلف: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك، الطبعة اثلانية، 

 ه1422اري ،  حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة الطبعة: األوىل، صحيح ابلخ
 .بريوت –صحيح مسلم ، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 (4438) الرقم املوحد:

لُوا الفطرال يزال انلاس ِبري ما   َعجَّ
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اب  احلديث: تَه؟»مرفواًع:  -ريض اهلل عنه-عن عمر بن اخلطَّ
َ
ل الرَُّجُل: فيَم رَضَب اْمَرأ

َ
 «.ال يُسأ

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أطعنكم فال تبغوا احلديث متعلق بقوهل تعاىل: )والاليت ُتافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع وارضبوهن فإن 
إيذا ُعليم 

عليهن سبياًل إن اهلل اكن عليا كبرياً( فالرضب آخر املراتب، فقد يرَضب الرجل زوجته ىلع أمر يستحيا من ذكره، فَ
 تقوى الرجل هلل، ورضب امرأته؛ فإنَّه ال يُسأل.

نه ليس عنده من 
َ
رَشة؛ فهذا يُسأل: فيم رضب امرأته؟؛ أل تقوى اهلل تعاىل ما يردعه عن ُظلمها ورَضبها،  أما من اكن َسيَِّئ العي

 حيث ال تستحق أن ترُضب.
 وهو حديث ضعيف كما سبق.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحاكم النساءاتلصنيف: 

اب  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 وأمحد.رواه أبو داود وابن ماجه  اتلخريج:

 رياض الصاحلني. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ل الرَُّجُل : أي: بسبب رضب امرأته. •
َ
 ال يُسأ

 فوائد احلديث:
 تعاىل؛ ال يسأل الرجل: فيم رضب امرأته؟؛ ألنَّه قد يكون ألسباب يستحيَا من ذكرها، أو مما جيب كتمه، ويرتك ذلك إىل الزوج، وإىل مراقبته هلل .1

 ألنَّه مأمور بتأديب زوجته.ذلك 
 ينبيغ املحافظة ىلع األرسار اليت تكون بني الزوجني. .2

 املصادر واملراجع:
 ه.1405نية، إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلا 

 ه.1425ض الصاحلني، حممد يلع بن ابلكري بن عالن، اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة: الرابعة، ديلل الفاحلني لطرق ريا
 ه.1428 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق ماهر الفحل، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل،

 ني من الكم سيد املرسلني، أبو زكريا حميي ادلين انلووي، حتقيق: عصام هادي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية، دار الريان،رياض الصاحل
 ه.1428بريوت، الطبعة: الرابعة، 

 سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت.
 سنن ابن ماجه، ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب.

 ه.1426رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح العثيمني، دار الوطن، الرياض، 
و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 

 ه.1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
 ه.1407نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني، جمموعة من ابلاحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الرابعة عرش، 

 (3453) الرقم املوحد:

 الرجل: فيم رضب امرأته؟ال يسأل 



 

462 
 

ال يصيلِّ أَحُدُكم يف اثلَّوب »أنه قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:
 «.الواحد ليس ىلع اَعتيَقيْه يشء

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

نَْد لك َمسجٍد{ .-تعاىل-املطلوب من املصيل أن يكون ىلع أحسن هيئة؛ فقد قال  ينََتُكْم عي  : }يا بين آدم ُخُذوا زي
حثَّ املصيل، أن ال يصيل واعتقاه مكشوفان مع وجود ما يسرتهما أو أحدهما به، ونَه  -صَّل اهلل عليه وسلم-وذلا فإن انليب 

 يف هذه احلال وهو واقف بني يدي اهلل يناجيه.عن الصالة 
 وسرت العاتقني لكيهما هلذا احلديث واجب مع القدرة، ورواية: )اعتقه( جنس املراد به العاتقني.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالةاتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-الرمحن بن صخر ادلويس أبو هريرة عبد  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

نَْكب والعنق، وهو موضُع الرداء. •  اَعتيَقيْه : الَعاتق: ما بني المي
 فوائد احلديث:

الة يف اثلَّوبني أفضل.َجَواز الصالةي يف اثلوب الواحد إذا جعل ىلع اعتقه منه يشء، وأمجعوا ىلع  .1  أنَّ الصَّ
 وجوب َسرت الَعاتقني أو أحدهما يف الصالة، إذا أْمَكنه ذلك. .2
 احلديث ديلل ىلع وجوب سرت العورة يف الصالة. .3
وليلُكُِّكم ثَوبان(. -ريض اهلل عنهم-قلة ما يف أيدي الصحابة  .4

َ
 من املال، حىت إن بعضهم ال يملك ثَوبني كما يف احلديث اآلخر: )أ

 املصادر واملراجع:
فؤاد صحيح ابلخاري، حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف، حتقيق: حممد زهري انلارص، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد  

 ه.1422عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل 
 ه.1423، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق

 سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
َسة  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي  م.2003ه، 1423توضيح األحاكم مي

لرسالة، سهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، ات
 م.2006ه، 1427بريوت، الطبعة: األوىل 

ان، وأم إرساء بنت عرفة، املكتبة اإلسالمية، فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمض
 ه.1427الطبعة: األوىل 

 ه.1432ه، 1428منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، عبد اهلل صالح الفوزان، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل 
حالق، مكتبة الصحابة، اإلمارات، مكتبة اتلابعني، تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، حتقيق: حممد صبيح 

 م.2006ه، 1426القاهرة، الطبعة: العارشة 
 (10639) الرقم املوحد:

 ال يصيل أحدكم يف اثلوب الواحد ليس ىلع اعتقيه يشء
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يَم عليه »قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهلل  احلديث: قي
ُ
قٍَة إذا أ ُب رَسي ال َيَغَرُم َصاحي

 «.احلَدُّ 
 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن السارق إذا أقيم عليه احلد فإنه ال يضمن اليشء املرسوق وال يطالب بإرجاعه، وهو قول أيب حنيفة ومجاعة 
وقد  -تعاىل-احلديث ضعيف ومنكر، وهلذا قال اجلمهور إنه يضمنه، ألن الرسقة فيها حقان، حق اهلل من السلف، إال أن 

 ثبت استيفاؤه بإقامة احلد، وحق املخلوق وهو اليشء املرسوق منه فال يسقط حقه إال بعفوه.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < احلدود < حد الرسقةاتلصنيف: 
 أحاكم الضمان.موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-عبد الرمحن بن عوف  راوي احلديث:
 رواه النسايئ. اتلخريج:

 سنن النسايئ وهو يف بلوغ املرام بلفظ مقارب. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

م  •  يْغرم، وهو تضمينه قيمة ما رسق إن لم توجد عينه.ال يغرم : بفتح ايلاء، وسكون الغني، وفتح الراء، من: َغري
 فوائد احلديث:

ان: حق خاص: وهو عني املرسوق إن اكن موجوًدا، أو مثله أو قيمته إن اكن تالًفا.واحلق العام: هو حق اهلل  .1 ، وهو قطع -تعاىل-السارق عليه حقَّ
 يده.يده، مىت توفرت رشوط القطع، أو تعزيره إن لم تكمل رشوط قطع 

أحد الرسقة اجتمع فيها حقان، حق اهلل وهو إقامة احلد، وحق املخلوق وهو اليشء املرسوق منه ،فيبىق السارق مطابلا به حىت يرده، وال يؤثر  .2
 احلقني ىلع اآلخر، وهذا مذهب اجلمهور.

 املصادر واملراجع:
 .1986 – 1406السنن الصغرى للنسايئ، أمحد بن شعيب النسايئ، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبواعت اإلسالمية،  حلب، الطبعة: اثلانية،  

 .1428الطبعة األوىل -طبعة دار ابن  اجلوزي-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام: تأيلف عبد اهلل الفوزان
َسة،: الطبعة– املكرمة مكة–مكتبة األسدي  -ام: تأيلف عبد اهلل البسامتوضيح األحاكم رشح بلوغ املر  .م 2003 - ـه 1423 اخلامي

 مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل. -عناية عبد السالم السليمان  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام: تأيلف الشيخ صالح الفوزان
الطبعة األوىل  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -املكتبة اإلسالمية القاهرة -م، للشيخ ابن عثيمنيفتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرا

1427. 
ويي 

َّ دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع  -ذخرية العقىب يف رشح املجتىب، املؤلف: حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب الَول
 م. 1996 - ـه 1416/ الطبعة: األوىل

 الطبعة األوىل. -الرياض-سنن النسايئ، بتحقيق األبلاين، أعده مشهور حسن سلمان، طبعة دار املعارف
 (58250) الرقم املوحد:

 ال يغرم صاحب رسقة إذا أقيم عليه احلد
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نَْها آَخر»مرفواعً:  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: َ مي نَْها ُخلًُقا ريَضي نَة إيْن َكريه مي ٌن ُمْؤمي ، أو قال: «اَل َيْفَرك ُمْؤمي
 «.َغريُه»

 صحيح درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

قال: "ال يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلًقا ريض منها  -صَّل اهلل عليه وسلم-أن انليب  -ريض اهلل عنه-حديث أيب هريرة 
 خلًقا آخر" معناه: ال يبغضها ألخالقها، إن كره منها خلقا ريض منه خلقا آخر.

الفرك: يعين ابلغضاء والعداوة، يعين ال يعادي املؤمن املؤمنة كزوجته مثال، ال يعاديها ويبغضها إذا رأى منها ما يكرهه من 
ألن اإلنسان جيب عليه القيام بالعدل، وأن يرايع املعامل هل بما تقتضيه حاهل، والعدل أن يوازن بني السيئات األخالق، وذلك 

 واحلسنات، وينظر أيهما أكرث وأيهما أعظم وقعا، فيغلب ما اكن أكرث وما اكن أشد تأثريا؛ هذا هو العدل.
___________________________ 

 فقه األرسة < انلاكحالفقه وأصوهل < اتلصنيف: 
 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < أحاكم النساء

 انلاكحموضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 رواه مسلم اتلخريج:

 رياض الصاحلني مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 َيْفَرك : يُبغيض. •
ٌن : اإليمان هو: إقرار القلب املستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل القلب واجلوار •  ح.ُمْؤمي
 ُخلًُقا : صفًة من الصفات. •

 فوائد احلديث:
 انليه عن بغض الرجل لزوجته وكراهيته هلا؛ ألنه إن وجد فيها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا مرضيا. .1
 دعوة املؤمن إىل حتكيم عقله يف أي خالف ينشأ مع زوجته، وعدم اللجوء إىل حتكيم العاطفة واالنفعاالت املؤقتة. .2
 حيب.أن شأن املؤمن أن ال يبغض املؤمنة بغضاً لكياً حيمله ىلع فراقها، بل اذلي  ينبيغ هل أن يغفر سيئتها حلسنتها ويتغاىض عما يكره بما  .3

 املصادر واملراجع:
 ه.1415، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل، ط 

 ه.1425،  اعتىن بها: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، 4ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن، ط
 ه.1428ابن كثري، دمشق، بريوت،  ، حتقيق: ماهر ياسني الفحل، دار1رياض الصاحلني للنووي، ط

 ه.1426رشح رياض الصاحلني  للشيخ ابن عثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض، 
 فتح رب الَبية بتلخيص احلموية ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، دار الوطن للنرش، الرياض.

 وت.صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الرتاث العريب، بري
 جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل، أرشف ىلع مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر.

 ه.1407، مؤسسة الرسالة، 14نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني، ط
 (3071) الرقم املوحد:

 ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ريض منها آخر.
 قال: غريهأو 
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فقال: لوال أين  -ريض اهلل عنه-عن جماهد، قال:َحَذَف رجٌل ابنًا هل بسيف فقتله، َفُرفيَع إىل عمر بن اخلطاب  احلديث:
َح. -صَّل اهلل عليه وسلم-سمعت رسول اهلل   يقول: "ال يُقاد الوادل من ودله" لقتلتك قبل أن تََْبَ

 بطرقه وشواهده.صحيح  درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

: لوال أين  سمعت -ريض اهلل عنه-أفاد احلديث أن رجاًل رَم ابنه بسيف فأصابه فزنف حىت مات؛ فقال هل أمري املؤمنني عمر 
 يقول إنه ال يقتص من الوادل بسبب قتله لودله لقتلتك قبل أن تغادر ماكنك، مما يدل ىلع أن -صَّل اهلل عليه وسلم-انليب 

القصاص بني الوادل وودله مستثىن من عموم انلصوص اليت فيها القصاص بني لك اثنني قتل أحدهما األخر عمًدا عدوانًا، 
 ألن الوادل سبب وجود الودل وهو جزؤه فال يقتل به، وهذا قول مجهور أهل العلم.

 ألبلاين.لكن عليه ادلية كما ورد يف رواية هلذا احلديث أن عمر أخذ منه ادلية، وحسنه ا
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < احلدود < رشوط إقامة احلدوداتلصنيف: 
 اتلعزير. -الواليات موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

اب  راوي احلديث:  -ريض اهلل عنه-عمُر بُن اخلطَّ
 رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 اإلمام أمحد.مسند  مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 حذف : رَم ورضب. •
 ال يقاد : من الَقوَد وهو قتل القاتل بدل القتيل. •

 فوائد احلديث:
وكذا األجداد وإن أن الوادل ال يقاد بودله؛ ذلك أنَّ الودل جزٌء من وادله، وودل ودله وإن نزلوا من أوالد ابلنني وابلنات، واألم واألب يف هذا سواء،  .1

 علوا، واجلدات وإن علون من األب، واألم يف قول أكرث مسقطي القصاص عن األب.
 أن عدم قتل الوادل بالودل هو فعل عمر ولم ينقل إنكار عليه من الصحابة. .2
 إفراد عدم القصاص من الوادل بالودل ديلل ىلع بقاء حكم القصاص فيما عداهما من األقارب؛ وهذا مذهب مجاهري العلماء. .3
 قصاص فيما دون انلفس من باب أوىل.سقوط ال .4

 ال يقاد الوادل من ودله
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 املصادر واملراجع:
مرص  -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب-حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -سنن الرتمذي  

 م.1975 - ـه1395الطبعة اثلانية، 
 فيصل عيىس ابلايب احلليب. -ر إحياء الكتب العربية دا -سنن ابن ماجه: حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق

اعدل مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املحقق: شعيب األرنؤوط 
 م.2001 - ـه1421األوىل، 

َسة،  توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام، تأيلف عبد اهلل البسام،  م.2003 - ـه1423مكتبة األسدي، مكة املكرمة، الطبعة اخلامي
 . تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف الشيخ صالح الفوزان، عناية عبد السالم السليمان، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل

الطبعة األوىل،  -املكتبة اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويمفتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني، 
 ه.1427

 سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث.
 - ـه1414ألوىل، ابلدُر اتلمام رشح بلوغ املرام، احلسني بن حممد بن سعيد املعروف بالَمغرييب، املحقق: يلع بن عبد اهلل الزبن، دار هجر، الطبعة ا

 م.1994
 - ـه1405إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة اثلانية،  -إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين 

 م.1985
 بريوت. -املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، للفيويم، انلارش: املكتبة العلمية 

 (58196) وحد:الرقم امل
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ي  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: ُكم -صَّل اهلل عليه وسلم-قَاَل: َقاَل رَُسوُل اَّللَّ َحدي
َ
: "اَل َيْقَبل اهلل صاَلة أ

أ".إيذا  ْحَدث َحىتَّ يَتوضَّ
َ
 أ

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

الشارع احلكيم أرشد من أراد الصالة، أن ال يدخل فيها إال ىلع حال حسنة وهيئة مجيلة، ألنها الصلة الوثيقة بني الرب 
 دة غري مقبولة بغري طهارة.وعبده، ويه الطريق إىل مناجاته، ذلا أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخَبه أن الصالة مردو
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < الوضوءاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 اهلل : بصيغة انليف، وهو أبلغ من انليه؛ ألنه يتضمن انليه، وزيادة نيف حقيقة اليشء.ال يقبَل  •
 الصالة : يه يف الرشع: عبادة ذات أقوال وأفعال خمصوصة، مبتدأه باتلكبري خمتتمة بالتسليم. •
 أحدث : أي حصل منه احلََدث، وهو اخلارج من أحد السبيلني أو غريه من نواقض الوضوء. •
أ :  •  يتطهر بالوضوء وهو غسل الوجه، ثم ايلدين إىل املرفقني، ثم مسح الرأس واألذنني، ثم غسل الرجلني إىل الكعبني.يتوضَّ

 فوائد احلديث:
 تعظيم شأن الصالة، حيث أن اهلل ال يقبلها إال مع طهارة. .1
 صالة املحدث ال تقبل حىت يتطهر من احلدثني األكَب واألصغر. .2
 الة، إن اكن فيها.احلدث ناقض للوضوء ومبطل للص .3
 املراد بعدم القبول هنا: عدم صحة الصالة وعدم إجزائها. .4
ر يفيد احلديث أن الصالة منها مقبول، ومنها مردود، فما اكن ىلع وفق الرشع فهو مقبول، وما لم يكن ىلع وفق الرشع فهو مردود، وهكذا سائ .5

 عليه أمرنا فهو رد". العبادات؛ لقول انليب صَّل اهلل عليه وسلم: " من عمل عمال ليس
 صالة املحدث حرام حىت يتوضأ؛ ألن اهلل ال يقبلها، واتلقرب إىل اهلل بما ال يقبله حماداة هل، ونوع من االستهزاء. .6
 اإلنسان إذا توضأ لصالة، ثم دخل عليه وقت صالة أخرى، وهو ىلع طهارته لم جيب عليه الوضوء مرة ثانية. .7
نازة ال تقبل إذا صالها املحدث ولو اكن ناسيًا حىت يتوضأ، وكذلك اجلنب إذا صَّل قبل أن يغتسل، وىلع الصالة فرضها ونفلها حىت صالة اجل .8

 انلايس اإلاعدة.
 املصادر واملراجع:

، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط 
 ه 1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -مارات اإل

 ه1426، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني، ط
در عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القا

 ه 1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط
 ه.1422، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلايق(، 1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط
 ه. 1423الرتاث العريب، بريوت، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء 

 (3534) الرقم املوحد:

 ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ
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َمارال َيْقبَل اهلل صالة َحائض إال »أنه قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث: ي  «.خبي
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

ار، أي اكشفة لرأسها وُعنقها، فإن صلَّت كذلك فإن صالتها باطلة؛ لقوهل  -ال جيوز للمرأة ابَلالغة العاقلة أن تُصيل بغري مخي
 واإلجزاء.: )ال يقبل اهلل( ونيف الَقبول الُمراد به هنا : نيف الصحة -صَّل اهلل عليه وسلم

 ، نَّ املحيض بأية عالمة من عالمات ابللوغ، ويه: احليُض، أو نزوُل املينِّ واملقصود باحلائض هنا: املرأة ابَلالغة اليت بَلغت سي
أو نَباُت َشْعر الَعانة، أو بإتمام مخسة عرش اعماً، وَعَبَّ باحليض؛ الختصاصه بالنساء؛ وألنه هو الغالب، وليس املقصود به َمن 

نة بذلك وإمجاع العلماء. يه  ُمتَلَبِّسة باحليض؛ ألن املرأة ممنوعة من الصالة يف زمن احليض؛ ثلُبوت السُّ
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < رشوط الصالةاتلصنيف: 
َهاَرةي وَُسنَنيَها موضواعت احلديث الفرعية األخرى:   عالمات ابللوغ. -الطَّ

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

ي به  • ي ُتَغطِّ َار املرأة، اذلَّ ية؛ ومنه: مخي ري، وهو: اتلَّْغطي َار : من اتلَّْخمي َسها وُعنقها.مخي
َ
 رأ

 فوائد احلديث:
1. . نُّ الة ُتتلُف باختالف املصلِّني، من حيث اجلينس، ومن حيث السِّ تها، والعورُة يف الصَّ  أنَّ سرت العورة يف الصالة رشٌط لصحَّ
نىث من عالمات بُلوغها، ولو لم َتبْلُغ مخسة عرش اعًما. .2

ُ
 أن احلَيض لأل

 لُكِّفت باألحاكم الرشعية لكِّها.أنَّ اجلارية إذا بلَغت  .3
 أن املرأة إذا بَلَغت وجب عليها عند الصالة أن تَسرت رأسها. .4
ار. .5 حُّ صالتها بغري مخي  مفهوُم احلديث: أنَّ من دون ابللوغ تَصي

 املصادر واملراجع:
 عرصية، صيدا، بريوت.سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبوداود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة ال 

 ه.1408صحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد نارص ادلين األبلاين، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة: اثلاثلة 
عبد  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد، وآخرون، حتت إرشاف: عبد اهلل بن

 م.2001ه، 1421سن الرتيك، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىلاملح
سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد ابلايق، وإبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة 

 م.1975ه، 1395مصطىف ابلايب احلليب، مرص، الطبعة: اثلانية، 
 ماجه حممد بن يزيد القزويين، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيىس ابلايب احلليب.سنن ابن ماجه، ابن 

الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، 
 م.2006ه، 1427األوىل بريوت، الطبعة: 

َسة  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة: اخلامي  م.2003ه، 1423توضيح األحاكم مي
ملكتبة اإلسالمية، فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، حممد بن صالح العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأم إرساء بنت عرفة، ا

 ه.1427الطبعة: األوىل 
 سبل السالم، حممد بن إسماعيل الصنعاين، دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

األوىل : بلوغ املرام من أدلة األحاكم، أمحد بن يلع بن حجر العسقالين، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة
 م. 2014ه، 1435

 (10637) الرقم املوحد:

 ال يقبل اهلل صالة حائض إال ِبمار
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ُم َوَرثيَت ديناًرا وال درهًما، »قال:  -وسلمصَّل اهلل عليه -أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: ال َيْقتَسي
يل فهو َصَدقة  «.ما تََرْكُت َبْعَد َنَفَقة نسايئ، ومئونَة اعمي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

صَّل اهلل عليه -ألنه ديناًرا وال درهًما من ماهل؛  -بعد موته-ال يقتسمون  -صَّل اهلل عليه وسلم-أفاد احلديث أن ورثة انليب 
من األنبياء، واألنبياء لم يورثوا ديناًرا وال درهًما؛ ألنهم لم يكونوا جيمعون لدلنيا وإنما اكنت رساتلهم هداية اخللق،  -وسلم

 فإذا وُجد هل مال بعد موته فإنما هو نلفقة زوجاته، وللخليفة بعده، أو ألي قائم ىلع أعمال املسلمني بعده، وما زاد عن ذلك
 فهو صدقة.

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < الفرائض < موانع اإلرثاتلصنيف: 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < انلفقات
 السرية واتلاريخ < السرية انلبوية < وفاته صَّل اهلل عليه وسلم

 الوقف. -الصدقة موضواعت احلديث الفرعية األخرى: 

 -ريض اهلل عنه-عبد الرمحن بن صخر ادلويس أبو هريرة  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 صحيح ابلخاري. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 مئونة : نفقة أو أجرة. •
 اعميل : اخلليفة بعدي. •

 فوائد احلديث:
 األنبياء ال يورثون، وما تركوه صدقة. .1
 مرشوعية جعل أجرة العامل ىلع الوقف. .2
أمور املسلمني مما يعمهم نفعه هل املئونة والكفاية يف بيت مال املسلمني ما دام مشتغال به، وذلك اكلعلماء والقضاة واألمراء أن لك قيم بأمر من  .3

 وسائر أهل الشغل بمنافع اإلسالم.
 جواز اُتاذ األموال واقتنائها؛ طلبا لالستغناء بها عن احلاجة إىل انلاس، وصونًا للوجه وانلفس. .4

 ع:املصادر واملراج
 ه.1422صحيح ابلخاري، نرش: دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق(، الطبعة: األوىل،  - 
 .بريوت –صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، نرش: دار إحياء الرتاث العريب  -
 م.2003ه، 1423السعودية، الطبعة: اثلانية -اهيم، نرش: مكتبة الرشد، الرياضرشح صحيح ابلخاري البن بطال، حتقيق: أيب تميم يارس بن إبر -
ية، إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري، ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي، انلارش: املطبعة الكَبى األمري -

 ه. 1323مرص، الطبعة: السابعة، 
 .بريوت –عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري، ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن، انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -
 .م2002 - ـه1422 األوىل،: الطبعة بلنان، –مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح، لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري، انلارش: دار الفكر، بريوت  -

 (10986) الرقم املوحد:

 ال يقتسم ورثيت ديناًرا وال درهًما ما تركت بعد نفقة نسايئ، ومئونة اعميل فهو صدقة
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مَّ َعْن َكثيريي بن  احلديث:
ُ
مِّ َسلََمَة َفُقلُْت: يَا أ

ُ
َة قالت: َحَجْجُت فََدَخلُْت ىلَعَ أ يَّة يعين ُمسَّ َياد، قال: حدثتين األزْدي زي

يضي َفَقالَْت:  نَي َصاَلَة الَْمحي ُمُر النَِّساَء َيْقضي
ْ
نيني، إينَّ َسُمَرَة بن جندب يَأ يَساءي انل»املْؤمي ُة من ن

َ
نَي اَكنَتي الَمْرأ -يب اَل َيْقضي

ُمُرَها انليب  -صَّل اهلل عليه وسلم
ْ
نَي يَلْلًَة اَل يَأ ْرَبعي

َ
 «بيَقَضاءي َصاَلةي انلَِّفاسي  -صَّل اهلل عليه وسلم-َتْقُعُد يفي انلَِّفاسي أ

 «.من اللَكَف -تعين-كنا نطيل ىلع وُُجوهنا بيالَورْسي »ويف رواية: و
 حسن. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

، وهذا ملا ألزم النساء -ريض اهلل عنه-ىلع فتوى الصحايب اجلليل سمرة بن جندب  -ريض اهلل عنها-استدركت أمنا أم سلمة 
 :-ريض اهلل عنها-بقضاء الصالة املرتوكة زمن احليض، فقالت 

صَّل اهلل عليه -ن نساء انليب هذه الفتوى منها بقوهلا: )اكنت املرأة م -ريض اهلل عنها-) ال يقضني( أي: الصالة.،كما علَّلت 
بقضاء صالة انلفاس( واملراد بنسائه غري أزواجه  -صَّل اهلل عليه وسلم-تقعد يف انلفاس أربعني يللة ال يأمرها انليب  -وسلم

 من بنات وقريبات، وأن النساء أعم من الزوجات دلخول ابلنات وسائر القرابات حتت ذلك. -صَّل اهلل عليه وسلم-
َة سألت أم سلمة وهاهنا إشاكل عن حكم الصالة يف  -ريض اهلل عنها-، وهذا يف قوهلا: )تقعد يف انلفاس ...إلخ( ذلك أن ُمسَّ

 حالة احليض وأخَبت عن سمرة أنه يأمر بها وأجابت أم سلمة عن صالة انلفساء.
 واجلواب عنه من وجهني:

 األول: أن املراد باملحيض ها هنا هو انلفاس بقرينة اجلواب.  
واثلاين: أن أم سلمة أجابت عن الصالة حال انلفاس اذلي هو أقل مدةً من احليض، فإن احليض قد يتكرر يف السنة اثنا عرش 

ا، فقالت إن الشارع قد عفا عن الصالة يف  حال انلفاس اذلي ال يتكرر، مرة وانلفاس ال يكون مثل ذلك، بل هو أقل منه جدًّ
 فكيف ال يعفو عنها يف حال احليض اذلي يتكرر، واهلل أعلم.

 قوهلا: )وكنا نطيل ىلع وجوهنا( أي نلطخ والطيل االدِّهان. 
 قوهلا: )الورس( الورس  نبات أصفر تتخذ منه الغمرة للوجه.

 جه ويشء يعلو الوجه.)تعين من اللَكَف( لون بني السواد واحلمرة ويه محرة كدرة تعلو الو
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الطهارة < احليض وانلفاس واالستحاضةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنها-أم سلمة  راوي احلديث:

 رواه أبو داود والرتمذي وادلاريم وأمحد. اتلخريج:
 سنن أيب داود. مصدر منت احلديث:

 املفردات:معاين 
 انلفاس : والدة املرأة، وسميت الوالدة نفاساً: من اتلنفس، وهو التشقق واالنصداع، وانلفس هو ادلم. •
 تقعد : تمكث بعد والدتها من غري صالة وال صيام أربعني يوماً. •
 الَورْس : الورس بوزن الفلس نبت أصفر يكون بايلمن. •
َ مُحَْرُة ُكْدَرٍة َتْعلُو الْوَْجَه.اللكف : بيَفتْحي الاَْكفي  • َوادي َواحْلُْمَرةي َويهي مي لَْوٌن بنَْيَ السَّ  َوالالَّ

 فوائد احلديث:
 انلفاس دم ترخيه الرحم مع الوالدة. .1
 انلفساء أحاكمها يه أحاكم احلائض، فيما جيب وحيرم ويكره ويباح. .2
 ت، فترتك الصالة وحنوها.جتلس انلفساء أربعني يوماً تكف نفسها عما يفعله الطاهرا .3

-تقعد يف انلفاس أربعني يللة ال يأمرها انليب  -صىل اهلل عليه وسلم-ال يقضني، اكنت املرأة من نساء انليب 
 بقضاء صالة انلفاس -صىل اهلل عليه وسلم



 

471 
 

 احلديث ديلل ىلع أن أكرث مدة انلفاس أربعون يوماً. .4
ال يثبت حكم انلفاس إال إذا وضعت ما تبني فيه خلق إنسان، وأقل مدة يتبني فيها خلق اإلنسان واحد وثمانون يوماً من ابتداء احلمل،  .5

 وأربعون يوماً علقة؛ وأربعون مضغة.واغبلها تسعون يوماً؛ ألن اخللق أربعون يوماً نطفة؛ 
 املصادر واملراجع:

 ه.1405بريوت،  -، املكتب اإلساليم 2إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل لألبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، ط 
 ه.1423، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 5توضيح األحاكم للشيخ البسام، ط

 ه.1427، 1فوزان، بعناية: عبدالسالم السليمان، طتسهيل اإلملام للشيخ صالح ال
م للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط  ه.1427، دار ابن اجلوزي، ادلمام، 1منحة العالَّ

 سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت.
 للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.فتاوى اللجنة ادلائمة، املجموعة األوىل: اللجنة ادلائمة 

 (10008) الرقم املوحد:
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ال َيْقَطع الصالة يشء »: -صَّل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل قال: قال  -ريض اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري  احلديث:
 «.واْدرَُءوا َما اْستََطْعتُم فإنَّما هو َشيَطان

 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

أنه قال: "ال يقطع الصالة يشء"، أي: ال يبطلها يشء مر بني يدي  -صَّل اهلل عليه وسلم-حىك أبو سعيد عن رسول اهلل 
 املصيل.

"وادرءوا" أي: ادفعوا املار "ما استطعتم"،"فإنما هو" أي: املار "شيطان" وهذا من التشبيه ابلليغ. قيل حديث القطع، بمرور املرأة 
 وغريها منسوخ بهذا احلديث، ولكنه حديث ضعيف، ولكن يقويه عمل الصحابة ومجهور العلماء.

___________________________ 
 وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < سنن الصالةالفقه اتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو سعيد اخْلُْدريي  راوي احلديث:
 رواه أبو داود. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 دفعه به.ادرؤوا ما استطعتم : املعىن: ادفعوا املار أمام قبلتكم، ويلكن ذلك بأسهل ما يغلب ىلع الظن  •
 الصالة : اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة باتلكبري، خمتتمة بالتسليم. •
 الشيطان : يطلق ىلع: لك اعٍت متمرد من اجلن أو اإلنس، وُسيمِّ بذلك إما بلعده عن احلق، أو لالحرتاق يف أصل خلقته. •

 فوائد احلديث:
، ولو لم يكن للُمَصيلِّ سرتة.أنَّ الصالة ال يقطعها أيُّ مار أمام  .1  الُمصيلِّ
 أمر الشارع بدرء املار أمام املصيل بقدر استطاعته. .2
، اذلي فيه أنَّ الصالة يقطعها: املرأة واحلمار واللكب األسود: أن اثلاين حممول ىلع نقص -ريض اهلل عنه-اجلمع بني هذا احلديث وحديث أيب ذر  .3

 اثلالثة املذكورة وإن اكن ينقص الصالة لكنه ال يبطلها. الصالة، بشغل القلب اجلمع، فمرور هذه
 املصادر واملراجع:

 السنن، أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، دار الفكر، حتقيق : حممد حميي ادلين عبد احلميد. 
 ه.1423كة ، ط اخلامسة توضيح األحاكم من بلوغ املرام لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، م

 ه، دار ابن اجلوزي، الرياض.1427، 1منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، ط 
 م.1985، املكتب اإلساليم، بريوت، 3مشاكة املصابيح للتَبيزي، حتقيق: حممد نارص ادلين األبلاين، ط

 (10873) الرقم املوحد:

 ال يقطع الصالة يشء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان
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َز ال »قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-أّن رسوَل اهلل  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: يَمنََعنَّ جاٌر جاره: أن يغري
ني؟ واهلل أَلْرمنَيّ َبها بني أكتافكم  «.َخَشبَُه يف جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما يل أراكم عنها ُمْعريضي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

اجلار، وذكر أن جَبيل مازال يوصيه ىلع صلة  -صَّل اهلل عليه وسلم-للجار ىلع جاره حقوق جتب مرااعتها، فقد حث انليب 
 به حىت ظن أنه سيورثه من جاره، لعظم حقه، وواجب بره.

 فلهذا جتب بينهم العرشة احلسنَه، والسرية احلميدة، ومرااعة حقوق اجلرية، وأن يكف بعضهم عن بعض الرش القويل والفعيل. 
  ال تعود عليهم بالرضر الكبري مع نفعها للجار.ومن حسن اجلوار ومرااعة حقوقه أن يبذل بعضهم بلعض املنافع اليت

ومن ذلك أن يريد اجلار أن يضع خشبة يف جدار جاره، فإن وجدت حاجة لصاحب اخلشب، وليس ىلع صاحب اجلدار رضر 
من وضع اخلشب، فيجب ىلع صاحب اجلدار أن يأذن هل يف هذا االنتفاع اذلي ليس عليه منه رضر مع حاجة جاره إيله، 

 احلاكم ىلع ذلك إن لم يأذن.وجيَبه 
 فإن اكن هناك رضر أو ليس هناك حاجة فالرضر ال يزال برضر مثله، واألصل يف حق املسلم املنع، فال جيب عليه أن يأذن.

، ملا علم مراد املرشع األعظم من هذه السنة األكيدة، استنكر منهم إعراضهم يف العمل -ريض اهلل عنه-وذلا فإن أبا هريرة 
 جتب مرااعتها والقيام بها. -تعاىل-بها، وتوعدهم بأن يلزمهم بالقيام بها، فإن للجار حقوقا فرضها اَّلَل 

: " -عليه الصالة والسالم-وقد أمجع العلماء ىلع املنع من وضع خشب اجلار ىلع جدار جاره مع وجود الرضر إال بإذنه لقوهل 
 ال رضر وال رضار ".

___________________________ 
 الفقه وأصوهل < فقه املعامالت < الصلح وأحاكم اجلواراتلصنيف: 

 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

 اليمنعن : ال: ناهية، والفعل بعدها جمزوم بها. •
 باجلار هنا املالصق والقريب.جار : املراد  •
 خشبة : باإلفراد، وقد روي باجلمع، واملعىن واحد. •
 .-ريض اهلل عنه-ثم يقول أبو هريرة : قائل ذلك هو األعرج، وهو الراوي عن أيب هريرة  •
 عنها : عن هذه السنة أو عن هذه املقالة. •
 ألرمني بها : ألشيعن هذه املقالة فيكم. •
 باتلاء املثناة الفوقية، مجع: كتف، ويروى بانلون: "أكنافكم" مجع كنف، بمعىن اجلانب.بني أكتافكم :  •

 فوائد احلديث:
 انليْه عن منع اجلار أن يضع خشبة ىلع جدار جاره، إذا لم يكن عليه رضر من وضعها، واكن يف اجلار حاجة إىل ذلك. .1
شب، ألن اتلرصف يف مال الغري ممنوع إال بإذنه، فال جيوز إال حلاجة قيد وضع اخلشب بعدم الرضر ىلع صاحب اجلدار، وحباجة صاحب اخل .2

ن الرضر ال يزال بالرضر.
ً
 من عليه هل احلق وهو اجلار،كما أنه ال يوضع مع ترضره أل

لكنه من باب  أن اجلار متحتم عليه بَْذُل ذلك جلاره، وذللك فإنه استنكر عليهم إعراضهم عن هذه السنة، -ريض اَّلَل عنه-فهم أبو هريرة  .3
 اتلأكيد ىلع فعلها وعدم تركها.

م حق اجلار وحثَّ ىلع اإلحسان إيله، يف مجيع صور الَب واإلحسان وتمكينه من املنافع اليت ال رضر فيها. .4  الشارع احلكيم عظَّ

ال يمنعن جاٌر جاَره: أن يغرز خشبه يف جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما يل أراكم عنها معرضني؟ واهلل 
 ألرمني بها بني أكتافكم
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 املصادر واملراجع:
 ه.1422نلارص، دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح ابلخاري، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري، عناية حممد زهري ا - 
 ه.1417صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج، حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق، دار اعلم الكتب، الرياض، الطبعة األوىل،  -
 ه.1392اإلملام برشح عمدة األحاكم، للشيخ إسماعيل األنصاري، مطبعة السعادة، الطبعة اثلانية  -
 ه.1426تيسري العالم رشح عمدة األحاكم، عبد اهلل البسام، حتقيق حممد صبيح حسن حالق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العارشة،  -

 (6094) الرقم املوحد:
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ىَت »: -صَّل اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنهما-عن ابن عباس  احلديث:
َ
ال ينظر اهلل إىل رجل أ

 «.رجاًل أو امرأًة يف ُدبُرٍ 
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

امرأة يف دبرها سواء اكنت زوجته احلديث يدل ىلع حرمة من أىت رجاًل حبيث فعل اللواط وهو إتيانه من دبره، وكذلك من يأيت 
أو غريها، فعقوبتهما أن اهلل ال ينظر إيلهما نظر شفقة ورمحة ورأفة، وذلك لوقوعهما يف كبرية من كبائر اذلنوب، وملا يف فعلهما 

 هذا من املفاسد العظيمة.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < احلدود < أحاكم اتلعزيراتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنهما-عبد اهلل بن عباس  راوي احلديث:

 رواه الرتمذي والنسايئ يف السنن الكَبى. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 ال خيىف عليه يشٌء. -تعاىل-ال ينظر اهلل : أي َنَظَر رمَْحٍَة ورأفة، وليس املراد انلظر العام؛ ألن اهلل  •
.أىت  • ي: اَلَط بيهي

َ
 رجاًل : أ

 امرأة يف دبر : جامع امرأته يف دبرها، وكذلك لو فعل ذلك بامرأة أجنبية لعد ذلك من الزنا. •
 فوائد احلديث:

 ؛ ألن نفيه عن هؤالء يدل ىلع ثبوته لغريهم.-تعاىل-إثبات انلظر هلل  .1
 من كبائر اذلنوب. -وهو اللواط-أن إتيان الرجُل الرجَل  .2
 ال ينظر إيله. -تعاىل-رأة يف دبرها فإن اهلل أّن من أىت ام .3
ل مقصودها. .4  للمرأة حق ىلع الزوج يف الوطء، والوطء يف دبرها يفوتها حقها، وال يقِض وطرها، وال حيصِّ
 الوطء بادلبر مرضٌّ بالرجل، وهلذا ينَه عنه األطباء. .5

 املصادر واملراجع:
ن بُلُوغ  -  يُح األحاَكمي مي َسة، توضي  م.2003 - ـه1423الَمَرام، للبسام، مكتَبة األسدي، مّكة املكّرمة، الطبعة اخلامي
الطبعة  -املكتبة اإلسالمية، القاهرة، حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام، للشيخ ابن عثيمني -

 ه.1427األوىل، 
 بريوت، حتقيق : أمحد حممد شاكر وآخرون. -حممد بن عيىس أبو عيىس الرتمذي السليم، دار إحياء الرتاث العريب اجلامع الصحيح سنن الرتمذي،  -
 .ه1424 السابعة، الطبعة الرياض، –بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار الفلق  -
 اإلساليم.صحيح اجلامع الصغري وزياداته، للشيخ األبلاين، انلارش: املكتب  -
 بريوت. -حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، للمباركفورى، انلارش: دار الكتب العلمية  -

 (58091) الرقم املوحد:

 ال ينظر اهلل إىل رجل أىت رجال أو امرأة يف دبر
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اين الَمْجلود إال »: -صَّل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل ، قال: قال -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث: ُح الزَّ ال َينْكي
 «.مثْلَه

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

احلديث فيه بيان نلوع من أنواع األنكحة ابلاطلة، وهو نكاح الزاين اذلي لم يتب من الزىن؛ وثبت زناه ال جيوز هل أن يزتوج 
م ىلع نكاحه من النساء إالَّ أنىث زانيٌة مثله، يُناسب حاهل حاهلا، وهذا احلكم إذا لم يتب من هذا مسلمة عفيفة، إذ ال  ُيْقدي

اذلنب العظيم، كما أن الزانية اليت ارتكبت هذه الفاحشة ال جيوز للمسلم أن يزتوجها ويه غري تائبة من الزىن، ووصف 
زناه جدل، وإال فاحلكم يشمل الزاين اذلي لم جيدل، فإن حصل عقد يف الزاين باملجلود وصف أغليب؛ ألن الغالب أن من ثبت 

 : )الزاين ال ينكح إال زانية أو مرشكة والزانية ال ينكحها إال زان أو مرشك(.-تعاىل-احلالني فهو عقد باطل، وقال 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < احلدود < حد القذفاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  احلديث:راوي 

 رواه أبو داود وأمحد. اتلخريج:
 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
 الزاين : هو من اقرتف فاحشة الزنا. •
قيم عليه حد الزنا، حبيث ظهر أمره حىت جدل، ويدخل يف ذلك لك من ثبت  •

ُ
 زناه، ولو لم جيدل.املجلود : هو اذلي أ

 إال مثله : أي إال زانية مثله. •
 فوائد احلديث:

 حيرم ىلع الرجل أن يزتوج بمن ظهر منها الزنا، كما حيرم ىلع املرأة أن تُزوج بمن ظهر منه الزنا. .1
 إن حصل عقد يف احلالني املتقدمني فهو عقد باطل. .2
 هنا مقيد بعدم اتلوبة.إذا تاب الزاين أو تابت الزانية صح نكاحهما، فاحلكم  .3
 محاية الرشيعة لألخالق؛ ألن الزاين ال يبايل أن تزين امرأته؛ ألنه هو يزين بنساء انلاس، والواقع يف اذلنب ال ينكره ىلع غريه. .4

 املصادر واملراجع:
ْستاين، املحقق: حممد حميي ادلين عبد احلم  جي  .  بريوت –يد، املكتبة العرصية، صيدا سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السِّ

 م.2001 - ـه1421اعدل مرشد، وآخرون، نرش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 .م2002 - ـه1423 األوىل، الطبعة، الكويت واتلوزيع، للنرش غراس مؤسسة، األبلاين ادلين نارص حممد الرمحن عبد أبو، األم –صحيح أيب داود 

ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة اخلامي   - ـه1423َسة، توضيح األحاكم مي
 م.2003

 م.2006 -ه 1427د اهلل الفوزان، الطبعة األوىل، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عب
م إرساء بنت عرفة، ط

ُ
، املكتبة 1فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، مرص، 
 ه.1431 -هـ 1427ح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صال

املجموعة األوىل، اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق ادلويش، انلارش: رئاسة إدارة  -فتاوى اللجنة ادلائمة 
 .الرياض –اإلدارة العامة للطبع  -ابلحوث العلمية واإلفتاء 

 م.2014 - ـه1435اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض 
 (58077) الرقم املوحد:

 ال ينكح الزاين املجلود إال مثله
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ئٌ »أنه قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-عن انليب  -ريض اهلل عنه-عن أيب هريرة  احلديث:  «.ال يُؤَذُِّن إال ُمتَوَضِّ
 ضعيف. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

 يبني احلديث أنه يشرتط ىلع املؤذن أن يكون ىلع طهارة.
أن األحسن واألكمل أن يكون ىلع طهارة؛ ألن ولكنه حديث ضعيف، وال يشرتط للمؤذن أن يكون طاهًرا، لكن ال شك 

 : "أين كرهت أن أذكر اهلل إال ىلع طهارة"، رواه أبو داود وأمحد.-صَّل اهلل عليه وسلم-، قال -عز وجل-األذان من ذكر اهلل 
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه العبادات < الصالة < األذان واإلقامةاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس  ديث:راوي احل
 رواه الرتمذي. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 فوائد احلديث:

 ظاهر احلديث اشرتاط الطهارة لألذان، لكن محله العلماء ىلع االستحباب دون الوجوب. .1
التصاهل بالصالة. اثلاين: أن األذان عبادة ينبيغ اإلتيان بها ىلع طهارة، ال سيما العبادة احلكمة يف مرشوعية الطهارة لألذان ثالثة: األول:  .2

 .-تعاىل-املتعلقة بالصالة. اثلالث: أنه األذان ذكر هلل 
 إذا اكن األذان ترشع هل الطهارة؛ فيه يف اإلقامة من باب أوىل. .3

 املصادر واملراجع:
 قيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلساليم، بريوت.سنن الرتمذي، حممد بن عيىس الرتمذي، حت 

 - ـه1405ية، إرواء الغليل يف ُتريج أحاديث منار السبيل، حممد نارص ادلين األبلاين، إرشاف: زهري الشاويش، املكتب اإلساليم، بريوت، الطبعة اثلان
 م.1985

بد اهلل الفوزان، اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان، الرسالة، تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، صالح بن فوزان بن ع
 م.2006 - ـه1427بريوت، الطبعة األوىل، 

َسة،  ن بلوغ املرام، عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام، مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة اخلامي  م.2003 - ـه1423توضيح األحاكم مي
 (10629) الرقم املوحد:

 ال يؤذين إال متوضئ
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ته ثالثا، فَزَتوَّجها رجل، ثم طلَّقها َقبْل أن يَْدُخل بها، -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  احلديث:
َ
، قالت: طلَّق رجل امرأ

راد زوجها األول أن 
َ
ْن »عن ذلك، فقال:  -صَّل اهلل عليه وسلم-يزتوَّجها، فُسئيل رسول اهلل فَأ ال، حىت يَُذَوق اآلخُر مي

 «.ُعَسيْلَتيها ما َذاَق األَوّل
 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

لرفاعة، فبتَّ طالقها ، فأخَبته أنها اكنت زوًجا -صَّل اهلل عليه وسلم-جاءت امرأة رفاعة القريظ شاكية حاهلا إىل انليب 
بيري  فلم يستطع أن يمسها،  -بفتح الزاي-باتلطليقة األخرية، ويه اثلاثلة من طلقاتها، وأنها تزوجت بعده عبد الرمحن بن الزَّ

راد زوجها األول أن يزتوَّجها، فسألت انليب 
َ
عن ذلك، فمنعه ونَه عنه، وأخَبها بأنه البد  -صَّل اهلل عليه وسلم-فطلقها، فَأ

 ل رجوعها إىل رفاعة من أن يطأها زوجها األخري.حل
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < فقه األرسة < الطالق < أحاكم ومسائل الطالقاتلصنيف: 
اَلُق.موضواعت احلديث الفرعية األخرى:   اخْلُلُْع َوالطَّ

 -ريض اهلل عنهما-اعئشة بنت أيب بكر الصديق  راوي احلديث:
 متفق عليه. اتلخريج:

 بلوغ املرام. مصدر منت احلديث:
 معاين املفردات:

فَاَعة القريظ. •  رجل : هو ري
بيري القريظ. •  فزتوجها رجل : الرجل اثلاين: عبد الرمحن بن الزَّ
 يَْدُخل بَها : املراد بادلخول هنا ليس جمرَّد اخللوة، وإنَّما هو الوطء. •
ذوقًا: اختَب الطعم، واذلوق هو احلاسة اليت يتمزي بها خواص األجسام الطعمية، واألصل يف اذلوق تعرُّف الطعم، ثمَّ يذوق : يُقال: ذاق يذوق  •

 كرث حىت جعل عبارة عن لك جتربة، ومنه معىن احلديث.
ماع بذوق العسل. • ة اجلي  ُعسيلتها : تصغري عسلة، واملقصود اجلماع، تشبيها لذلَّ

 فوائد احلديث:
عها الزوج اثلاين، ثم يطلقها بغري نية اتلحليل، وتعتد منه، قال املطلقة ثال .1 : -تعاىل-ثًا ال حيل ملطلِّقها أن يرجعها حىت تنكح زوًجا غريه، وجيامي

َح َزوًْجا{،]ابلقرة:  ْن َبْعُد َحىتَّ َتنْكي لُّ هَلُ مي  [.230}فَإيْن َطلََّقَها فاََل حَتي
ل، فإنَّ العقد غري صحيح، بل هو باطٌل، البُدَّ أْن يكون زواج اثلاين زواج رغب .2 ٍة، لم يقصد به اتلحليل، أما إْن قصد اثلاين بزواجه اتلحليل لألوَّ

م، ولم حتل للزوج األول،كما دلت عليه األحاديث األخرى.  ونكاحه ووطؤه حمرَّ
لِّ املطلقة للزوج األول، أن يطأها الزوج اثلاين يف عقد صحيح، وذلك بإي .3 يف فرج املرأة  -أو قدرها من جمبوٍب -الج احلشفة البُدَّ لصحة حي

اسًدا، بل املطلَّقة، مع انتشار وإن لم يزنل، فال يكيف جمرَّد العقد، وال اخللوة، وال املبارشة دون الفرج، وال كون العقد اثلاين باطاًل أو ف
 البُدَّ أْن يكون بعقٍد صحيح.

لعباد، فله أن يعاف زوجته، فإن تاقت نفسه إيلها وجد السبيل إىل ردها، فإذا طلَّقها اثلاثلة الرشيعة اإلسالمية أمجل الرشائع، وأقوم بمصالح ا .4
 لم يبق هل عليها سبيل، إالَّ بعد نكاح زوٍج ثاٍن، نكاح رغبة، فإباحتها بعد الزوج اآلخر من أعظم انلعم.

 ل أن يدخل بها، واملراد بادلخول اجلماع.استعمال الكناية عن اليشء اذلي يستحيا من ذكره بما يدل عليه، لقوهلا: قب .5
 إذا ترصف اإلنسان ترصفًا ىلع خالف الرشع وهو يعتقده صحيحا، فال عَبة بترصفه، فهذه املرأة ملا طلقت ظنت أن ذلك يبيحها للزوج األول، .6

 أنها ال حتل هل حىت يدخل بها. -صَّل اهلل عليه وسلم-فبني انليب 

 ال، حىت يذوق اآلخر من عسيلتها ما ذاق األول
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 املصادر واملراجع:
 ه.1422ابلخاري، تأيلف: حممد بن إسماعيل ابلخاري، حتقيق: حممد زهري انلارص، انلارش: دار طوق انلجاة، الطبعة األوىل، صحيح  

 .بريوت –انلارش: دار إحياء الرتاث العريب  -صحيح مسلم، املحقق: حممد فؤاد عبد ابلايق 
ن بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن عبد  َسة، توضيح األحاكم مي  - ـه1423الرمحن بن صالح البسام، انلارش: مكتبة األسدي، مكة املكّرمة، الطبعة اخلامي

 م.2003
 م.2006 -ه 1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام، تأيلف: صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، الطبعة األوىل، 

م إرساء بنت عرفة، طفتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام، ملحمد ب
ُ
، املكتبة 1ن صالح بن حممد العثيمني، حتقيق: صبيح بن حممد رمضان، وأ

 ه.1427اإلسالمية، مرص، 
 ه.1431 - ـه1427منحة العالم يف رشح بلوغ املرام، تأيلف: عبد اهلل بن صالح الفوزان، انلارش: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، 

 م.2014 - ـه1435اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -م، البن حجر، دار القبس للنرش واتلوزيع، الرياض بلوغ املرام من أدلة األحاك
، مكتبة الصحابة، 10تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، ط 

 ه.1426لقاهرة، مكتبة اتلابعني، ا -اإلمارات 
 (58078) الرقم املوحد:
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إىل ابنه عبيد اهلل بن أيب بَْكَرَة وَُهَو َقاٍض  -أو كتبُت هل-كتب أيب »عن عبد الرمحن بن أيب بكرة قال:  احلديث:
ْن ال حَتُْكْم بنَْيَ اْثَننْيي وأنت غضبان، فإين سمعت رسول اهلل 

َ
ْسَتاَن: أ جي يسي يقول: الحيكم أحد  -صَّل اهلل عليه وسلم-ب

 «. بني اثنني وهو غضبان
َوايَ  نَيَّ َحَكٌم بني اْثنَنْيي وهو َغْضَبانُ »ٍة: َويفي ري  «.ال َيْقضي

 صحيح. درجة احلديث:
 املعىن اإلمجايل:

نَّ الَغَضَب يَُؤثر ىلع اتلواُزن الشخيص لإلنسان 
َ
م بنَْيَ انلَّاسي وَُهو َغْضَبان؛ ذلك أل نََه الشارع احلكيم أْن حيكم احلاكي

ْو 
َ
ًم أ ْن َيْظلي

َ
مي وإثماً فذللك ال يُْؤَمن أ ًة ىلَع احلاكي ؛ َفيَُكون َذليَك ُظلْماً ىلع املْحُكومي َعلَيْهي وَحرْسَ واب يف حالي َغَضبيهي ئ الصَّ خُيطي

 عليه.
___________________________ 

 الفقه وأصوهل < القضاء < آداب القايضاتلصنيف: 
 -ريض اهلل عنه-أبو بكرة ُنَفيع بن احلارث اثلقيف  راوي احلديث:

 متفق عليه. اتلخريج:
 عمدة األحاكم. مصدر منت احلديث:

 معاين املفردات:
• . نْدي َهة الهي ينٌَة إيىل جي ْستَاَن : َمدي جي يسي  ب

 فوائد احلديث:
ْن حَيُْكَم بنَْيَ اخلَْصَمنيي وُهو َغْضبَاٌن. .1

َ
 حَيُْرُم ىلَعَ الَقايضي أ

ْن الَْغَضَب يَُشوُِّش ىلَعَ  .2
َ
لَُّة انلَّيْه أ .عي ْعوَى، واْستيَقاَمةي احلَالي ْن َسَدادي انلََّظري يف ادلَّ  الَْقايضي َفيَْمنَعه مي

حْلََق الُْعلََماُء  .3
َ
ْن ُجوع ُمقليٍق، أو شبع ُمْفريط، أو همٍّ  -هلذا املعىن-أ يَةي ويَُشويُش فيْكَرهُ مي ْن ُحْسني انلََّظري يفي الَْقضي ج، ألُكَّ َما َيْمنَُع الَقايضي مي و بَْرٍد،  ُمزْعي

ر. ُل اخْلَاطي ، أو حنو ذلك مما يُْشغي يَديني ْو َحرٍّ َشدي
َ
 أ

 أن الكتابة باحلديث اكلسماع من الشيخ يف وجوب العمل. .4
 املصادر واملراجع:

 ه.1422يق(، ، دار طوق انلجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد ابلا1صحيح ابلخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص انلارص، ط 
 ه.1423صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد ابلايق، بدون طبعة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

 ه.1381اإلملام برشح عمدة األحاكم، إلسماعيل األنصاري، ط دار الفكر بدمشق، الطبعة األوىل، 
، مكتبة الصحابة، 10ه وصنع فهارسه: حممد صبيح بن حسن حالق، طتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديث

 ه.1426مكتبة اتلابعني، القاهرة،  -األمارات 
 ه.1414، دار علماء السلف، 2تأسيس األحاكم للنجيم، ط

راجعة وتقديم: عبد القادر عمدة األحاكم من الكم خري األنام صَّل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس، دراسة وحتقيق: حممود األرناؤوط، م
 ه.1408، دار اثلقافة العربية، دمشق ، بريوت، مؤسسة قرطبة، 2األرناؤوط، ط

(2988) الرقم املوحد:

َحٌد بنَْيَ اْثَننْيِ َوُهَو َغْضَبانُ 
َ
 الحَيُْكْم أ
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 املحتويات

  .................................................................................................................................. وأصوهل الفقه أحاديث

 5 ............................... الكعبة مستدبر الشام، مستقبل حاجته يقيض -وسلم عليه اهلل صىل- انليب فرأيت حفصة، بيت ىلع يوًما َرقِيت
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 10......................................... ركبتيه قبل يديه رفع نهض وإذا يديه، قبل ركبتيه وضع سجد إذا -وسلم عليه اهلل صىل- انليب رأيت
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 12............................... يستدر ولم وشماال، يمينا عنقه لوى الفالح، ىلع يح الصالة، ىلع يح بلغ فلما فأذن األبطح إىل خرج بالال رأيت
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ّ  عرَِضْت  ميت، أعماُل  يلَعَ
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ْعَمالَِها حَمَاِسنِ  يف فَوََجدت وَسييُئَها َحَسُنَها أ

َ
َذى أ

َ
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 148 ........................................................................................................................... صدقة مسلم لك ىلع

 149 .......................................... خطيئة بها عنك وحط درجة، بها اهلل رفعك إال سجدة هلل تسجد لن فإنك السجود؛ بكرثة عليك

ِي اهلل بِرُْخَصة عليكم َص  اذلَّ  151 ........................................................................................................ لكم رَخَّ

 152 .................................................................................................. ميع حجة أو - حجة تعدل رمضان يف عمرة

 153 ....................................... دينار نصف أو بدينار يتصدق: قال حائض ويه امرأته يأيت اذلي يف -وسلم عليه اهلل صىل- انليب عن

 154 .................................................................الريحال ََنُلَّ  حىت نَُسبيحَ  ال َمْْناًِل، نََزنْلا إذا كنا: قال -عنه اهلل ريض- أنس عن

وْ  اهلل، َسبِيلِ  يِف  َغْدَوةٌ 
َ
ا َخرْيٌ : َروَْحةٌ  أ ْمُس  َعلَْيهِ  َطلََعْت  مِمَّ  155 ......................................................................... َوَغَربَت الشَّ

ُكُل  َغَزَواٍت، َسْبعَ  -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل َرُسولِ  َمعَ  َغَزْونَا
ْ
ََرادَ  نَأ  156 ...................................................................... اجلْ

وا ُ وَاد واْجَتنِبوا هذا َغريي  157 ..................................................................................................................... السَّ

 يف بقيتها وجعل طائفة، -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول فينا فقسم غنما، فيها فأصبنا خيَب -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول مع غزونا
 158 ........................................................................................................................................... املغنم

 160 ...................................واململوك واحُلري  واألنىث اذلَّكر ىلع -رمضان قال أو- الِفطر َصَدقَةَ  -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول فََرَض 

م ما ماهَل  فإن ر ما وارثِه ومال قدَّ  161 ............................................................................................................ أخَّ

 يشء عليه حرم فما باملدينة، وأقام ابليت، إىل بها بعث ثم -قدلتها أو- وقدلها أشعرتها ثم -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول هدي قالئد فتلت
 163 ..................................................................................................................................... حالا  هل اكن

 165 ......................................................................................... السحر أكلة الكتاب أهل وصيام صيامنا بني ما فصل

 166 ... املاء جند لم إذا طهورا، نلا تربتها وجعلت مسجدا، لكها األرض نلا وجعلت املالئكة، كصفوف صفوفنا جعلت: بثالث انلاس ىلع فضلنا
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 168 ..................................................................... :قالت إال جملسا، عندي جتلس فال: قالت عندي، فتحدث تأتيين فاكنت

 168 ............................................................................... أجناين الكفر بدلة من إنه أال...  ربنا أاعجيب من الوشاح ويوم

 170 ......................................................................................................... جور ىلع أشهد ال فإين إًذا؛ تُْشهدين فال

 172 ................. احلاجة وذو والضعيف الكبري وراءك يَصيلي  فإنه يغىش؟ إذا والليل َوضَحاَها، والشمس األىلع، ربك اسم بَِسبيحِ  َصلَّْيَت  فلوال

 174 ................................................................................................................... والطاعون بالطعن أميت فناء

َمْت  ايْلَُهوَد، اهلل قَاتََل  ُحوُم، َعلَْيِهمْ  ُحري  175 ................................................................................... َفَباُعوَها افََجَملُوهَ  الشُّ

يُّ  اهلل، رسول يا: فقالوا عمرة، َيعلوها أن فأمرهم َرابَِعٍة، َصبِيَحةَ  وأصحابه -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول قَِدمَ 
َ
؟ أ  176 ... لُكُّهُ  احلِلُّ : قال احلِلي

َجي  بَلَّْيَك : نقول وَنن -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول مع قَِدْمَنا  177 ........... ُعمرةً  فََجَعلَْناَها -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول فأمرنا. باحلْ

َعامَ  َذلَِك  ِمْثَل  جَنِدُ  ال -وسلم عليه اهلل صىل- انلَّيِبي  َزَمنَ  ُكنَّا قَدْ  َنا، إالَّ  َمَناِديُل  نلا يَُكنْ  لم وََجْدنَاهُ، َنن فإذا قَلِياًل، إاِلَّ  الطَّ ُكفَّ
َ
 وَسَواِعَدناَ، أ

ْقَداَمَنا،
َ
  وال نَُصيلي  ُثمَّ  وأ

ُ
أ  178 .................................................................................................................. َنَتَوضَّ

 179 .................................................................................................................................... َكَغْزَوةٍ  َقْفلَةٌ 

 180 ......................................................................................................................... اعئشة يا فأْوتِري قُويِم 

 181 .................................................................... به أْجزِي وأنا يل فإنه الصيام، إال هل آَدم ابن َعَمل لكُّ : -وجل عز- اهلل لقا

 184 .................................................................................................... عليك ينفق آدم ابن يا أنفق: تعاىل اهلل قال

 185 ................................................................ «هلا نفقة ال»: زوجها عنها املتوىف احلامل يف -وسلم عليه اهلل صىل- انليب قال

 186 .......... الرضاعة من أيخ ابنة ويه النسب، من حيرم ما: الرضاع من حيرم يل، ُتل ال: محزة بنت يف -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول قال

ُطوَفنَّ : -السالم عليهما- َداُود بن سليمان قال
َ
 187 .......................اهلل سبيل يف يُقاتل ُغالًما منهن امرأة لُكُّ  تدَِلُ  امرأةً، سبعنيَ  ىلع اللَّْيلَةَ  أل

 189 ..................................................................... ال: قال اإلبل؟ مبارك يف أصيل: قال نعم،: قال الغنم؟ مرابض يف أصيل: قال

 191 ........................................................................................ يللة القرآن من بآية -وسلم عليه اهلل صىل- انليب قام

 عليها، يمسح ثم خرقة، جرحه ىلع -يعصب أو- ويعرص يتيمم أن يكفيه اكن إنما السؤال، اليع شفاء فإنما يعلموا لم إذ سألوا أال اهلل قتلهم قتلوه
 192 ............................................................................................................................ جسده سائر ويغسل

 جميد، محيد إنك إبراهيم، ىلع َصلَّْيَت  كما حممد؛ آل وىلع حممد ىلع َصلي  اللَُّهمَّ : قولوا: فقال عليك؟ نَُصيلي  فكيف عليك؛ نَُسليمُ  كيف اهلل علّمنا قد
 194 ...................................................................... جميد محيد إنك إبراهيم، ىلع باركت كما حممد؛ آل وىلع حممد ىلع بَارِكْ  و

 196 ............................................................................... فيها يسجد فلم وانلجم -وسلم عليه اهلل صىل- انليب ىلع قرأت

 197 ......................................................... هل والوضوء الصالة -وسلم عليه اهلل صىل- انليب وتعليم عبسة بن عمرو إسالم قصة

 202 ................................................... وانلذر الَهْجر يف -عنهما اهلل ريض- الزبري بن اهلل عبد مع ،-عنها اهلل ريض- اعئشة قصة

 204 .............................. شفعة فال الطرق، ورصفت احلدود، وقعت فإذا يقسم، لم ما لك يف بالشفعة -وسلم عليه اهلل صىل- انليب قىض

 206 .............................................................. احلكم يدي بني يقعدان اخلصمني أن -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول قىض
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 207 ................................................................................ هل وهبت ملن بالعمرى -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول قىض

 209 ................................يقرأهما فال يسجدهما، لم ومن نعم،: قال سجدتان؟ احلج سورة أيف: -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل لرسول قلت

 210 ............................................................. رباع؟ من عقيل نلا ترك وهل: قال بمكة؟ دارك يف غدا أتْنل اهلل، رسول يا قلت

 211 .فتعوذ وقف إال عذاب بآية يمر وال فسأل، وقف إال رمحة بآية يمر ال ابلقرة، سورة فقرأ فقام يللة، وسلم عليه هللا صىل اهلل رسول مع قمت

 عليه اهلل صىل- اهلل رسول بصالة أعلمكم أنا: قتادة أبو منهم -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول أصحاب من عرشة يف الساعدي محيد أيب قول
 213 ......................................................................................................................................... -وسلم

 215 ................... عشت ما -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول ختدم أن عليك  وأشرتط أعتقك: فقالت سلمة ألم مملواك كنت: سفينة قول

 أمر املنَب، من نزل فلما القرآن، وتال ذاك، فذكر املنَب، ىلع -وسلم عليه اهلل صىل- انليب قام عذري، نزل ملا: -عنها اهلل ريض- اعئشة قول
 216 ................................................................................................................. حدهم فرضبوا واملرأة بالرجلني

 218 ....................................................... «احلج جهادكن»: فقال اجلهاد، يف -وسلم عليه اهلل صىل- انليب استأذنت: اعئشة قول

ا ألقيم كنت ما: -عنه اهلل ريض- يلع قول  صىل- اهلل رسول أن وذلك وديته، مات لو فإنه اخلمر، صاحب إال نفيس، يف فأجد فيموت، أحد ىلع حدا
 220 ...................................................................................................................... يَُسنَّه لم -وسلم عليه اهلل

 221 ................................................................................................ «لقتلتهم صنعاء أهل فيها اشرتك لو»: عمر قول

 222 ..................................... «فتحولت فأمرها،»: قال يلع، يُقتحم أن وأخاف ثالثًا، طلقين زويج اهلل، رسول يا: قيس بنت فاطمة قول

 ومن مسنة، أربعني لك ومن تبيعة، أو تبيعا بقرة ثالثني لك من آخذ أن فأمرين ايلمن، إىل -وسلم عليه اهلل صىل- انليب بعثين: جبل بن معاذ قول
 223 ................................................................................................................. معافر عدهل أو ديناًرا، حالم لك

 225 ................ حجره يف وأجلسين يوسَف، -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول سماين: -عنهما اهلل ريض- سالم بن اهلل عبد بن يوسف قول

 226 ............. لالحقون بكم اهلل شاء إن وإنا واملستأخرين، منا املستقدمني اهلل ويرحم واملسلمني، املؤمنني من ادليار أهل ىلع السالم: قويل

 228 ............................................................................................................................ لكم فألصيل قوموا

ْمَواُل  اَكنَْت 
َ
ا: انلَِّضريِ  بيَِن  أ فَاءَ  مِمَّ

َ
ا -وسلم عليه اهلل صىل- َرُسوهِلِ  ىلَعَ  اهلل أ  230 ...................... رِاَكٍب  َوال ِِبَْيٍل  َعلَْيهِ  الُْمْسلُِمونَ  يُوِجْف  لَمْ  ِممَّ

، ْيُتهُ  إيِني  الَكَّ
َ
وْ  َغلََّها بُْرَدةٍ  يِف  انلَّارِ  يِف  َرأ

َ
 232 ................................................................................................... َعَباَءةٍ  أ

، ٍف، غري يف وتصدْق  والبْس، وارشْب، لُكْ  233 ......................................................................................... ََمِْيلَة وال رَسَ

ْسَكرَ  رَشَاٍب  لُكُّ 
َ
 234 ...................................................................................................................... َحَرامٌ  َفُهوَ  أ

 235 ............................................................... َدَجاٍج  حَلْمُ  وعليها بَِمائَِدٍة، فََداَع  -عنه اهلل ريض- األشعريّ  موىس أيب عند ُكنَّا

أ َفَيتََسوَُّك، الليل، من َيْبَعَثهُ  أن شاء ما اهلل َفَيْبَعُثهُ  َوَطُهورَهُ، ِسَواَكهُ  -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل لرسول نُِعدُّ  ُكنَّا  236 ............... ويُصيل ويتوضَّ

ِمْرنَا ؛{قانتني هلل وقوموا} نزلت حىت الصالة، يف جنبه إىل وهو صاحبه، الرجل يَُكليمُ  الصالة، يف نتلكم ُكّنا
ُ
 237 .. الالكم عن نُِهيَنا و بالسكوت فَأ

َما بها، اْرمِ  كِخْ  كِخْ 
َ
نَّا َعلِْمَت  أ

َ
ُكُل  ال أ

ْ
َدقَةَ  نَأ  239 ................................................................................................ الصَّ

نْ  يُْكرِثُ  -وسلم عليه اهلل صىل- اهللِ  رسوُل  اكنَ 
َ
ِ  ُرُكوِعهِ  يف َيُقوَل  أ ُل  يِل، اْغِفرْ  اللُهمَّ  َوِِبَْمِدَك، َربََّنا اللُهمَّ  ُسْبَحانََك : وُسُجوِده وَّ

َ
 240 .....الُقْرآنَ  َيَتأ
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 242 ................................................وجبت إذا واملغرب نقية، والشمس والعرص، باهلاجرة الظهر يصيل -وسلم عليه اهلل صىل- اكن

 244 ................................................................ الصيب فقبض طلحة، أبو فخرج يشتيك، -عنه اهلل ريض- طلحة أليب ابن اكن

 247 .......................... واحدة اثلالث طالق عمر، خالفة من وسنتني بكر، وأيب ،-وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول عهد ىلع الطالق اكن

 وَبْولٍ  ََغئٍِط  ِمن لكن َجَنابٍَة، ِمن إاِلَّ  َويَلَايِلِهنَّ  أيَّامٍ  ثاَلثَةَ  ِخَفاَفَنا نَْْنِعَ  ال أن -ُمسافرين أو- َسْفًرا كنا إذا يأمُرنا -وسلم عليه اهلل صىل-انليب اكن
 249 ............................................................................................................................................ ونَْومٍ 

 252 .................. يوما عرشين اعتكف فيه قبض اذلي العام اكن فلما أيام، عرشة رمضان لك يف يعتكف -وسلم عليه اهلل صىل-انليب اكن

 253 ..................................... اغتسل ثم للصالة وضوءه توضأ ثم يديه غسل اجلنابة من اغتسل إذا -وسلم عليه اهلل صىل- انليب اكن

 255 ........... -وسلم عليه اهلل صىل- انليب بها خرج سهمها خيرج فأيتهن نسائه، بني أقرع خيرج أن أراد إذا -وسلم عليه اهلل صىل- انليب اكن

 257 .............................................................................. مرفقيه ىلع املاء أدار توضأ إذا -وسلم عليه اهلل صىل- انليب اكن

 258 ................................................................................ خاتمه وضع اخلالء دخل إذا -وسلم عليه اهلل صىل- انليب اكن

 260 .............................................................. اخلْطبة قبل العيدين يصلون وعمر بكر وأبو -وسلم عليه اهلل صىل- انليب اكن

 261 ............................................... الفجر وركعتا الوتر، منها ركعة عرشة ثالث الليل من يصيل -وسلم عليه اهلل صىل- انليب اكن

 262 .............................. امليت غسل ومن احلجامة، ومن اجلمعة، ويوم اجلنابة، من: أربع من يغتسل -وسلم عليه اهلل صىل- انليب اكن

 264 ................................................. باملد ويتوضأ أمداد، مخسة إىل بالصاع يغتسل، اكن أو يغسل، وسلم عليه اهلل صىل انليب اكن

 265 ................................. بإيالء فليس أشهر أربعة دون إيالؤه اكن فمن اإليالَء، اهللُ  وقَّت ثم والسنتني، السنة اجلاهلية أهل إيالء اكن

 266 .................. يتوضؤون وال يصلون ثم، رؤوسهم خَتِْفق حىت العشاء ينتظرون عهده ىلع -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول أصحاب اكن

اَلةُ  فَاَتْتهُ  إذا -وسلم عليه اهلل صىل- اهللِ  رسوُل  اكن وْ  وََجعٍ  ِمن الليلِ  مِنَ  الصَّ
َ
ةَ  ثِْنيَتْ  انلََّهارِ  من َصىلَّ  َغرْيِهِ، أ  268 ....................... َرْكَعةً  َعرْشَ

 وضوءه يتوضأ ثم فرجه، فيغسل شماهل ىلع بيمينه يفرغ ثم يديه، فيغسل يبدأ اجلنابة من اغتسل إذا -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن
 269 ......................................................................................................................................... للصالة

 اجلالل ذا يا تباركت السالم، ومنك السالم أنت امهلل: وقال ثالثا، استغفر صالته من انرصف إذا -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن
 271 ........................................................................................................................................ واإلكرام

 272 ...... األول الصف من يليه من يسمع حىت آمني،: قال ،(الضالني وال عليهم املغضوب غري: )تال إذا -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

ْحَيا الَعرْشُ  َدَخَل  إذا -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن
َ
ْيَقَظ  الليَل، أ

َ
ْهلَُه، وأ

َ
 273 ........................................... الِمْْئَرَ  َوَشدَّ  وََجدَّ  أ

 يستبني أن بعد الفجر، صالة قبل خفيفتني ركعتني فركع قام، الفجر صالة من باألوىل املؤذن سكت إذا -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن
 274 ................................................................................. لإلقامة املؤذن يأتيه حىت األيمن، شقه ىلع اضطجع ثم الفجر،

 ثم ساجًدا، -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول يقع حىت ظهره منا أحد حين لم: محده ملن اهلل سمع: قال إذا -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن
 275 ............................................................................................................................... بعده سجوًدا نقع

ُ  الصالة إىل قام إذا -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن ُ  ثم يقوم، حني يَُكَبي  ُصلَْبهُ   يَْرَفعُ  حني مَحَِدهُ، لَِمنْ  اَّللَّ  َسِمعَ : يقول ثم يركع، حني يَُكَبي
ْكَعةِ  من  276 ..................................................................................................................................... الرَّ
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 278 . غريك هلإ وال جدك، وتعاىل اسمك، وتبارك وِبمدك امهلل سبحانك: يقول ثم كَب، الليل من قام إذا -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

 281 .................................................................. بالسواك فاه يشوص الليل من قام إذا -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

 بإصبعه وأشار اليَّسى، فخذه ىلع اليَّسى ويده ايلمىن، فخذه ىلع ايلمىن يده وضع يدعو، قعد إذا -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن
 282 ........................................................................ ركبته اليَّسى كفه ويلقم الوسطى، إصبعه ىلع إبهامه ووضع السبابة،

 284 ........................................................................................... انلاس أجود -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

 285 ...................................... تبوك غزوة اكنت حىت بغريها، ورى إال يغزوها غزوة يريد قلما -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

ل ال -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن  فيدنو مجيعا، علينا يطوف وهو إال يوم قل واكن عندنا، مكثه من القسم، يف بعض ىلع بعَضنا يُفضي
 287 ..................................................................... عندها فيبيت يومها هو اليت إىل يبلغ حىت مسيس، غري من امرأة لك من

 289 .................. غريه يف ََيْتَِهدُ  ال ما منه األَواِخر الَعرْش  ويف غريه، يف ََيَْتِهدُ  ال ما رمضان يف ََيَْتِهدُ  -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

 290 ...................................................... جبلوس بينهما يفصل قائم، وهو خْطَبَتنْيِ  خَيْطُب  -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

ْبهُ  ولم رأسه يُْشِخْص  لم ركع إذا واكن العاملني، رب هلل احلمد بـ والقراءة باتلكبري، الصالة يَْسَتْفتِحُ  -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن  يَُصوي
 292 ............................................................................................................................... ذلك بني ولكن

 تََراه أن تََشاءُ  ال واكن شيًئا، منه ُيْفِطر ال أن َنُظنَّ  حىت ويَصوم منه، يَصوم ال أن َنُظنَّ  حىت الشهر من ُيْفِطرُ  -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن
 294 ................................................................................................. رأْيَته إال نَائًِما وال َرأْيَتُه، إال ُمَصليًيا  الليل من

 295 ....................................................................... واخلميس اإلثنني صوم يتحرى -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

 296 ........................................................... حائض وأنا القرآن فيقرأ حجري، يف يتكئ -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

، َظْهرِ  ىلع اكن إذا والعرص، الظهر صالة بني السفر يف َيمع -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن  297 .......... والعشاء املغرب بني وَيمع َسرْيٍ

 فاحتبس حفصة، ىلع فدخل منهن، فيدنو نسائه، ىلع دار العرص صىل إذا فاكن والعسل، احللواء حيب -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن
 298 .................................................................................................................... حيتبس اكن مما أكرث عندها

 الَْمِسيحِ  فتنة ومن َوالَْمَماِت، الَْمْحَيا فتنة ومن انلار، وعذاب القَب، عذاب من بك أعوذ إين اللَُّهمَّ : يدعو -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن
الِ  جَّ  300 ......................................................................................................................................... ادلَّ

 يصوبه ولم رأسه، يشخص لم ركع إذا واكن ،{العاملني رب هلل احلمد} بـ والقراءة باتلكبري، الصالة يستفتح -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن
 302 ............................................................................................................................... ذلك بني ولكن

 304 ................................................................ اهلل شاء ما ويزيد أربعا، الضَّح يصيل -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

 305 ............................. القبلة فاستقبل نزل الفريضة أراد فإذا توجهت حيث راحلته، ىلع يصيل -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

 307 ................................................ القرآن من اكلسورة لكها األمور يف االستخارة يعلمنا -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

 309 ........................................................ القرآن من السورة يعلمنا كما التشهد يعلمنا -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

 311 ............................................................................. ثالثًا رأسه ىلع املاء يفرغ -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

 313 ....................................................................... رطبات ىلع يصيل أن قبل يفطر -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن
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 314 ....................................... معه وسجدنا وسجد كَب، بالسجدة مر فإذا القرآن، علينا يقرأ -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

ويَلنَْيِ  الركعتني يف يقرأ -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن
ُ
ُل  وسورتني، الكتاب بفاُتة الظهر صالة من األ ُ  و األوىل، يف ُيَطوي  اثلانية، يف ُيَقرصي

 315 ............................................................................................................................ أحيانًا اآلية يُْسِمعُ  و

 317 .............. «أملك وال تملك، فيما تلمين، فال أملك فيما قسيم، هذا امهلل»: ويقول فيعدل، يقسم -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

 319 ..................... يل اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  وِبمدك، ربنا اللَُّهمَّ  ُسْبَحانََك : وسجوده ركوعه يف يقول أن يكرث -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

 321 ................................................................. ماء يمس أن غري من جنب وهو ينام -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن

 فضل فإن وسقاه، رشبه اثلاثلة مساء اكن فإذا الغد، وبعد والغد، يومه، فيرشبه السقاء، يف الزبيب هل ينبذ -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن
 323 .................................................................................................................................... أهراقه يشء

 324 .......................................................................... اإلنسان وعني اجلان، من يتعوذ وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول اكن

 325 ................ يل تنحنح بالليل دخلت إذا فكنت بانلهار، ومدخل بالليل، مدخل: مدخالن -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول من يل اكن

يراه حني الصالة أقام خرج قد -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول رأى إذا حىت يقيم، فال يمهل -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول مؤذن اكن
 ................................................................................................................................................. 327 

 أو طري أو محار- بدابة تؤىت ثم سنة، بها تمر حىت شيئا وال طيبا تمس ولم ثيابها، رش ولبست حفشا، دخلت: زوجها عنها تويف إذا املرأة اكنت
 328 ............................................................................................................................... !به فتفتض -شاة

 330 ........................... {شئتم أىن حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم: }فْنلت أحول، الودل جاء ورائها من جامعها إذا: تقول ايلهود اكنت

 332 ................................................................................. إحداهما بابن فذهب اذلئب جاء ابناهما، معهما امرأتان اكنت

 333 ......... السواء من قريبا السجدتني، بني وما وسجوده، الركوع، من رأسه رفع وإذا وركوعه، -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول صالة اكنت

ثموا اجلاهلية، يف أسَواقًا املجاز وذو وجمنة، عاكظ، اكنت
َ
 335 .. ربكم من فضاًل  تبتغوا أن جناح عليكم ليس: فْنلت املواسم، يف يتجروا أن فتأ

ُبوننا اكنوا هادة ىلع يرَْضِ  336 ................................................................................................ صغار وَنن والَعْهد الشَّ

 ما بنفقة بعثوا طلقوا فإن يطلقوا، أو ينفقوا بأن يأخذوهم أن فأمرهم نسائهم عن َغبوا رجال يف األجناد أمراء إىل -عنه اهلل ريض- عمر كتب
 337 .......................................................................................................................................... حبسوا

 338 ......................................................................................................................ايلمني كفارة انلذر كفارة

 339 ..................................................................................................... قوته يملك عمن حيبس أن إثًما باملرء كىف

 340 ................................. اآلخرة يف يرشبها لم يتب، لم يدمنها وهو فمات ادلنيا يف اخلمر رشب ومن حرام، مسكر ولك مخر، مسكر لك

 341 ...................................... القَب فتنة ويؤمن القيامة، يوم إىل عمله هل َيْنيم فإنه اهلل، سبيل يف املرابط إال عمله ىلع خيتم ميت لك

 342 .................................................................................................. الريحال ََنُلَّ  حىت نَُسبيحَ  ال َمْْناًِل، نََزنْلا إذا كنا

 فلم: بالورق فأما ذلك، عن فنهانا هذه خترج ولم هذه، أخرجت فربما هذه، وهلم هذه، نلا أن ىلع األرض، نكري وكنا حقال، األنصار أكرث كنا
 343 ........................................................................................................................................... ينهنا

 345 ................................................................................................... شيًئا الطهر بعد والصفرة الكدرة نعد ال كنا
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- للنيب ذلك ذكرنا أصبحنا فلما حياهل، ىلع منا رجل لك فصىل القبلة، أين ندر فلم مظلمة، يللة يف سفر يف -وسلم عليه اهلل صىل- انليب مع كنا
 346 ..................................................................................... (اهلل وجه فثم تولوا فأينما: )فْنل ،-وسلم عليه اهلل صىل

 السجدة تْنيل الم قراءة قدر الظهر من األويلني الركعتني يف قيامه فحزرنا والعرص الظهر يف -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول قيام َنزر كنا
 347 .............................................................................................. ذلك من انلصف قدر األخريني يف قيامه وحزرنا

معَة، -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول مع نَصيلي  كنا
ْ

 348 ....................................... به نستِظّل  ِظلٌّ  للحيطان وليس َنْنرَصُِف، ثم اجل

 350 .................................................. نبله مواقع يلبرص وإنه أحدنا فينرصف ،-وسلم عليه اهلل صىل- انليب مع املغرب نصيل كنا

 ال ثم أحدكم، يدي بني تكون الرحل مؤخرة مثل: فقال -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل لرسول ذلك فذكرنا أيدينا بني تمر وادلواب نصيل كنا
 351 ........................................................................................................................... يديه بني مر ما يرضه

 352 ...................................................................................... نرفعه وال فنأكله والعنب، العسل مغازينا يف نصيب كنا

 353 ............................................................... القرآن عنه نلهانا عنه؛ ينىه شيئا اكن لو: سفيان قال يْنل، والقرآن نعزل كنا

قٍِط، من صااًع  أو شعري، من صااًع  أو طعام، من صااًع  -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول زمن يف نعطيها كنا
َ
الفطر زاكة أي. زبيب من صااًع  أو أ

 ................................................................................................................................................. 355 

 357 .................................................. قصًدا وخطبته قصًدا صالته فاكنت الصلوات، -وسلم عليه اهلل صىل- انليب مع أصيل كنت

 358 ........................................... اجلنابة من فيه أيدينا ختتلف واحد، إناء من -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل ورسول أنا أغتسل كنت

 360 ................................... ثوبه يف املاء بقع وإن الصالة، إىل فيخرج -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول ثوب من اجلنابة أغسل كنت

، فقبضت َغَمَزيِن، سجد فإذا قِْبلَتِِه، يِف  ورِْجاليَ  -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول يََديْ  بني أنام كنت  يومئذ وابليوت بََسْطتُُهَما، قام فإذا رِْجيَلَّ
 361 ............................................................................................................................. مصابيح فيها ليس

 362 ..................................................... الينجس املؤمن إن اهلل، سبحان: فقال طهارة، غري ىلع أجالسك أن فكرهت جنبا كنت

اًء، رجال كنت  ذكره، يغسل: فقال فسأهل، األسود بن املقداد فأمرت مين، ابنته ملاكن -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول أسأل أن فاستحييت مذَّ
 364 ......................................................................................................................................... ويتوضأ

 366 ...... دلغت ولكين صالة، يف أكن لم إين أما: قلت ثم أنا،: فقلت ابلارحة؟ انقض اذلي الكوكب رأى أيكم: فقال جبري بن سعيد عند كنت

 368 ........................................................................ خفيه ىلع ومسح وتوضأ، فبال، -وسلم عليه اهلل صىل- انليب مع كنت

 ،-وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول به فأيت الرجل، فأخذ مين، فاختلسها رجل فجاء درهًما، ثالثني ثمن يل مخيصة يلع املسجد يف نائًما كنت
 369 ..................................................................................................................................يلقطع به فأمر

 371 .................................... نَصَّ  فَْجَوةً  وجد فإذا الَعَنَق، يَسريُ  اكن: قال َدَفَع؟ ِحنيَ  يسريُ  -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن كيف

 372 ......................................................................... حمرم؟ وهو رأسه يغسل -وسلم عليه اهلل صىل- اهلل رسول اكن كيف

 374 .......................................................................................................... أرضعتكما؟ قد أن زعمت وقد كيف

نَّ   375 ............................................................................................. وُُجوِهكم بني اهللُ  يلخالَِفنَّ  أو صفوفَكم لَتَُسوُّ

 377 ................................................................................................................ مَبور حج: اجلهاد أفضل لَُكنَّ 
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 378 ................................................................................................. ََمُْطوَمة لُكَُّها نَاقة َسْبُعمائَةِ  القيامة يوم بها لَك

ْمرِي من اْسَتْقَبلُْت  لَوِ 
َ
ْهَديُْت، ما اْسَتْدبَْرُت؛ َما أ

َ
ْحلَلْت الَهْديَ  ميع أن ولوال أ

َ
 379 ................................................................ أَل

نَّ  لَوْ 
َ
وْ - رَُجالً  أ

َ
 : قَاَل  أ

ً
لَعَ  -اْمرَأ َت  ِِبََصاٍة، فََحَذْفَتهُ  إْذنَِك؛ بَِغرْيِ  َعلَْيَك  اطَّ

ْ
 382 ...................................... ُجَناحٌ  َعلَْيك اَكنَ  َما: َعْيَنهُ  َفَفَقأ

ْعَطاَكهُ  فإن صدقتك؛ يف تعد وال تَْشرَتِهِ، ال
َ
 383 ...................................................... َقْيئِهِ  يف اكلَعائِدِ  ِهَبتِهِ  يف الَعائِدَ  فإن بِِدْرَهٍم؛ أ

ُموا ال  384 .................................................................... فَلْيَُصْمهُ  صوًما يصوم اكن رجالً  إال يومني أو يوم، بصوم رمضان َتَقدَّ

ْيَب؛ تَنْتُِفوا ال  385 .................................................................................................. القيامة يوم املسلم نُور فإنه الشَّ

 وال بعض، ىلع بعضها تشفوا وال بمثل، مثال إال بالورق الورق تبيعوا وال بعض، ىلع بعضها تشفوا وال بمثل، مثال إال باذلهب اذلهب تبيعوا ال
 386 ......................................................................................................................... بناجز َغئبا منها تبيعوا

 388 ...................................................... كنتم أين يبلغين تسليمكم فإن يلع، وصلوا قبورا، بيوتكم وال عيدا، قَبي تتخذوا ال

 389 ......................................................................................................... قرية صاحب ىلع بدوي شهادة جتوز ال

 إذا إال طيبا تمس وال تكتحل، وال عصب، ثوب إال مصبوَغ ثوبا تلبس وال وعرشا، أشهر أربعة: زوج ىلع إال ثالث، فوق امليت ىلع امرأة ُتد ال
 390 ................................................................................................................أظفار أو قسط من نبذة: طهرت

 392 ......................................................................................................................... واملصتان املصة ُترم ال

 393 ..................................................................الرضاعة من أيخ ابنة ويه النسب، من حيرم ما: الرضاع من حيرم يل، لُت ال

 394 ........................................................................................ كفر فهو أبيه، عن رغب فمن آبائكم، عن ترغبوا ال

 395 ................................................................... نفسها تزوج اليت يه الزانية فإن نفسها، املرأة تزوج وال املرأة، املرأة تزوج ال

 396 ........................................................................................................................... اهلل بعذاب تعذبوا ال

 397 .................................................... نافلة هل فإنها معه فليصل يصل، ولم اإلمام أدرك ثم رحله يف أحدكم صىل إذا تفعلوا، ال

 399 ................................................................................................... فيها يستقاد وال املساجد، يف احلدود تقام ال

 400 ...................................................................... دراهم عرشة من أقل املهر يكون وال، دراهم عرشة يف إال ايلد تقطع ال

 401 ................................................................................................. املساجد يف انلاس يتباىه حىت الساعة تقوم ال

 403 ............................................................. وعرش أشهر أربعة سيدها، عنها تويف إذا الودل، أم عدة نبينا سنة علينا تلبسوا ال

 404 ................................. والغنم اإلبل ترصوا وال بلاد، حارض يبع وال تناجشوا، وال بعض، بيع ىلع بعضكم يبع وال الركبان، تلقوا ال

 406 ...................................................................... نهار أو يلل من شاء ساعة أي ويصيل ابليت، بهذا يطوف أحدا تمنعوا ال

 407 ..................................تسكت أن: قال إذنها فكيف اهلل، رسول يا: قالوا تستأذن، حىت ابلكر تنكح وال تستأمر، حىت األيم تنكح ال

 409 ............................................................................... حيضة ُتيض حىت محل ذات غري وال تضع، حىت حامل توطأ ال

 411 ......... إيلنا يفارقك أن يوشك دخيل عندك هو فإنما! اهلل قاتلك تؤذيه ال العني احلور من زوجته قالت إال ادلنيا يف زوجها امرأة تؤذي ال

 412 .............................................................................................................. الصغر يف احلولني يف إال رضاع ال
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 هجرة وال هجرة، بعد تعرب وال قطيعة، يف يمني وال انلاكح، بعد إال طالق وال ملك، بعد إال عتق وال احتالم، بعد يتم وال فصال، بعد رضاع ال
 413 ...................................................................................................................................... الفتح بعد

 415 ........................................................................................................ نصل أو حافر يف أو خف يف إال َسَبق ال

 أبعد فهو كذبت كنت وإن فرجها، من استحللت بما فهو عليها صدقت كنت إن: لك مال ال: قال مايل؟ اهلل، رسول يا: قال عليها، لك سبيل ال
 417 ........................................................................................................................................ منها لك

 420 ............................................................................................... األخبثان يدافعه وهو وال طعام، ِبرضة صالة ال

 421 .......................................................................... عليه تعاىل اهلل اسم يذكر لم ملن وضوء وال هل، وضوء ال ملن صالة ال

 422 ............................................................................................................. الكتاب بفاُتة يقرأ لم ملن صالة ال

َهرِ  َشْطرَ - داود أيخ صوم فوق صوم ال  423 .............................................................................. يوًما وأفطر يوًما صم ،-ادلَّ

: مساجد ثالثة إىل إال الرحال تشد وال تغرب، حىت العرص بعد وال الشمس، تطلع حىت الصبح بعد صالة وال واألضَّح، الفطر: يومني يف صوم ال
 425 .............................................................................................. هذا ومسجدي األقىص، ومسجد احلرام، مسجد

رَ  ال  428 .............................................................................................................................. رِضَارَ  وال رَضَ

 429 ......................................................................................................................... َكرَثٍ  وال َثَمرٍ  يف قطع ال

 431 ......................................................... يملك ال فيما هل طالق وال يملك، ال فيما هل عتق وال يملك، ال فيما آدم البن نذر ال

 432 ........................................... ايلمن إىل قيس، بن اهلل عبد يا أو موىس، أبا يا أنت اذهب ولكن أراده، من عملنا ىلع نستعمل ال

 434 .............................................................................................................................. بويل إال نكاح ال

 435 ................................................................................ فَانِْفُروا اْستُْنِفْرتُم وإذا ونية، جهاد ولكن الفتح، بعد هجرة ال

 437 ................................................................................................................................ يللة يف وتران ال

 438 ............................................................................... بعده أو قبله يوًما يَصوم أن إال اجلمعة، يوم أحدكم يَُصوَمنَّ  ال

ع يف اللَّنبُ  يَعود حىت اهلل خشية من بَكى رجل انلار يَلِجُ  ال ْ  439 ............................................................................. الرضَّ

َاوِيالَِت  وال الَعَمائِمَ  وال القميص يَلبُس  ال ، َيِدُ  الَ  أَحدٌ  إال اخلَِفاَف  َوالَ  الََبَانَِس  وال الَّسَّ ، فَلَْيلْبَْس  َنْعلنَْيِ نْيِ
الكعبني من أسفَل  اَويْلَْقَطْعُهمَ  ُخفَّ

 ................................................................................................................................................. 440 

ةِ  فَْوَق  َُيدَْلُ  ال ْسوَاٍط  َعرَشَ
َ
 442 ........................................................................................... اهلل ُحُدودِ  ِمنْ  َحدٍّ  يِف  إالَّ  أ

 443 .................................................................................. يشء منه اعتقه ىلع ليس الواحد، اثلَّْوِب  يف أحدكم يَُصيلي  ال

 444 ................................................................................ منه يغتسل ثم َيري، ال اذلي ادلائم املاء يف أحدكم يبولن ال

 445 ................................................................................................... الليل إىل يوم صمات وال احتالم، بعد يتم ال

 446 ..................................................................................................................... شىت ملتني أهل يتوارث ال

 447 ............................................................................................... وخاتلها املرأة بني وال وعمتها، املرأة بني َيمع ال

 448 ...................................................................... وجنب فقد قاهلن فمن، والعتاق وانلاكح الطالق: ثالث يف اللعب َيوز ال
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نََْشَ  اللحَم، أنبت ما إال الرضاع من حيرم ال
َ
 449 ........................................................................................... العظمَ  وأ

 450 ........................................................................... الفطام قبل واكن اثلدي، يف األمعاء فتق ما إال الرضاعة من حيرم ال

 451 ..................................... للجماعة املفارُق  دلينه واتلاركُ  بانلفس، وانلفُس  الزاين، اثلَّييُب : ثالث بإحدى إال مسلم امرئ دم حيل ال

 452 .......................................................ثالث بإحدى إال اهلل، رسول حممًدا وأن اهلل، إال هلإ ال أن يشهد مسلم، امرئ دم حيل ال

 454 .......................................... وعرًشا أشهر أربعة: زوج ىلع إال ثالث، فوق ميت ىلع ُتد أن اآلخر وايلوم باهلل تؤمن المرأة حيل ال

 455 .................................................. انلار من مقعده تبوأ إال أخرض، سواك ىلع ولو آثمة، يمني ىلع هذا منَبي عند أحد حيلف ال

 457 ......................................... ذلك ىلع يمقت وجل عز اهلل فإن يتحدثان؛ عورتهما عن اكشفني الغائط يرضبان الرجالن خيرج ال

 459 ................................................................................................... املسلم الاكفر يرث وال الاكفر، املسلم يرث ال

لُوا ما ِبري انلاس يزال ال  460 ............................................................................................................ الفطر َعجَّ

 461 ............................................................................................................. امرأته؟ رضب فيم: الرجل يسأل ال

 462 ...................................................................................... يشء اعتقيه ىلع ليس الواحد اثلوب يف أحدكم يصيل ال

 463 ...................................................................................................... احلد عليه أقيم إذا رسقة صاحب يغرم ال

 464 ...................................................................................... .آخر منها ريض خلقا منها كره إن مؤمنة مؤمن يفرك ال

 464 .................................................................................................................................... غريه: قال أو

 465 .......................................................................................................................... ودله من الوادل يقاد ال

 467 ............................................................................................. يتوضأ حىت أحدث إذا أحدكم صالة اهلل يقبل ال

 468 ............................................................................................................ ِبمار إال حائض صالة اهلل يقبل ال

 469 ........................................................ صدقة فهو اعميل ومئونة نسايئ، نفقة بعد تركت ما درهًما وال ديناًرا ورثيت يقتسم ال

 صالة بقضاء -وسلم عليه اهلل صىل- انليب يأمرها ال يللة أربعني انلفاس يف تقعد -وسلم عليه اهلل صىل- انليب نساء من املرأة اكنت يقضني، ال
 470 ......................................................................................................................................... انلفاس

 472 .................................................................................... شيطان هو فإنما استطعتم ما وادرءوا يشء الصالة يقطع ال

 473 ............ أكتافكم بني بها ألرمني واهلل معرضني؟ عنها أراكم يل ما: هريرة أبو يقول ثم جداره، يف خشبه يغرز أن: جاَره جارٌ  يمنعن ال

 475 ................................................................................................. دبر يف امرأة أو رجال أىت رجل إىل اهلل ينظر ال

 476 ................................................................................................................ مثله إال املجلود الزاين ينكح ال

 477 ............................................................................................................................ متوضئ إال يؤذين ال

 478 ............................................................................................... األول ذاق ما عسيلتها من اآلخر يذوق حىت ال،

َحدٌ  الحَيُْكمْ 
َ
 480 .......................................................................................................... َغْضَبانُ  َوُهوَ  اْثَننْيِ  بنَْيَ  أ

 


