أحاديث الفقه وأصوهل

َ
ُْ
ْ
َ
َ َّ َ َ ُ
َ ْ َ َ َّ ُ
ألن يلج أحدكم يف ي ِمينِه يف أهلِه آثم هل عند اهلل -تعاىل -من أن يع ِطي كفارته اليت فرض اهلل عليه

َ
أل ْن يَلَ َّج ُ
أحدكم يف يَ ِمي ِنه يف
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-
ْ َ
ُْ
َ َّ َ َ ُ
ارته اليت فرض اهلل عليه».
أه ِله آث ُم هل عند اهلل تعاىل من أن يع ِطي كف

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
معىن احلديث إذا حلف املسلم يمينا تتعلق بأهله ويترضرون بعدم حنثه وال يكون يف رجوعه عن يمينه معصية هلل -عز
ً
ً
وجل ،-ثم هو يتمادى ُ
وي ُّ
رص ىلع إمضاء يمينه يف أهله أكرث إثما وأعظم جرما هل من الرجوع والكفارة ،ألنه يتعني عليه أن
َ ِّ
َ َ
َ
يتمادى وال يُرص ىلع يمينه ،ما دام أن رجوعه عن يمينه ليس فيه معصية هلل -
يُكفر عن يمينه اليت فرضها اهلل عليه وال
تعاىل ،-بل إن تماديه وإرصاره ىلع يمينه معصية وإثم عظيم؛ ملا يف ذلك من اإلرضار باألهل ،وقد جعل اهلل هل يف األمر َس َعة،
ً
ويف الصحيحني( :إذا حلفت ىلع يمني فرأيت غريها خريا منها ،فأت اذلي هو خري ،وكفر عن يمينك).

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور > األيمان
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ
• يَل َّج  :يتمادى فيها ،وال يكفر.
آثم  :أكرث ً
• ُ
إثما.
• أن يعطي كفارته اليت افرتض اهلل عليه  :أن حينث بيمينه ثم يدفع الكفارة اليت فرضها اهلل -تعاىل -ىلع حنث بيمينه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ُْ
ْ
المق َسم عليه إذا اكن ذلك أفضل من تنفيذه.
طلب احلِنث بايلمني ،وعدم تنفيذ
اإلرصار ىلع ايلمني رغم ما يف غريها من فضل عليها نوع من َّ
اتل َمادي وزيادة يف اإلثم.
احلث ىلع االقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
احلث ىلع إبعاد الرضر عن األهل ،وراعيتهم بمنهج اهلل ال باألهواء املضطربة.
ُ
الرجوع عن اخلطأ خري من ا َّتلمادي فيه.
جواز احللف من غري استحالف.
ً
احلث ىلع معاملة األهل باحلسىن واالستيصاء بهم خريا.

املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـه
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة -
بريوت 1379 ،ه
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)8963( :
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َ
َ َ ُ َّ
ُ َُُ
ُْ َ
ألن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأيت اجلبل ،فيأيت ِِبزمة من حطب ىلع ظهره فيبيعها ،فيكف اهلل بها وجهه،
ََُ
ْ َ
ٌ
خري هل من أن يسأل انلاس ،أعطوه أو منعوه

ً َ
ُ َُ
احلديث :عن الزبري بن َ
الع َّوام -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ألن يأخذ أحدكم أحبُله ثم يأيت اجلبل ،فيأيت ِِبُ ْز َمة من
ََ ُ
ْ
َ
ك َّف اهلل بها وجههٌ ،
خري هل من أن يسأل انلاس ،أع َطوه أو َمن ُعوه».
حطب ىلع ظهره فيبيعها ،في

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
َ
أن اكتساب املرء من عمل يده خري هل من أن يسأل انلاس أمواهلم :أعطوه أو َمن ُعوه ،فاذلي يأخذ َحبَله وخيرج إىل املرايع

واملزارع ،والغابات ،فيجمع احلطب وحيمله ىلع ظهره ويبيعه؛ فيحفظ بذلك ىلع نفسه كرامتها وعزتها؛ وييق وجهه ذلة
املسألةٌ ،
خري هل من أن يسأل انلاس أعطوه أو َمنَ ُعوه؛ فسؤال انلاس مذلة ،واملؤمن عزيز غري ذيلل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع
راوي احلديث :الزبري بن َ
الع َّوام -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ َ ُّ
• أحبله  :مجع حبل ،وهو :ما تشد به األشياء.
• فيكف  :يغنيه بثمنها عن سؤال انلاس.
• منعوه  :ردوه ولم يعطوه.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ُّ
احلَض ىلع اتلعفف عن املسألة واتلزنه عنها.
َّ
َ
ُ َ ُ
المَكف ِح َرفة بسيطة وحقرية يف نظر انلاس.
احلث ىلع العمل تلحصيل الرزق ،ولو امتهن
إجهاد انلفس يف حتصيل الرزق احلالل.
ُ ْ
ال حتل املسألة مع القدرة ىلع العمل وكسب الرزق.
األخذ باألسباب والرشوع يف العمل ال ينايف اتلولك ىلع اهلل.
بيان ملا يدخل ىلع السائل من ذل السؤال وهو ذل الرد إذا لم يعط.
ً
ً
صغريا ال قيمة هل يف نظر انلاس.
يسريا
ال ينبيغ احتقار العمل واالستحياء منه ولو اكن

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرش  1407ه
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة األوىل1422 ،ه
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل  1428 ،ـه
األدب انلبوي ،تأيلف :حممد عبد العزيز الشاذيل ،انلارش :دار املعرفة ،الطبعة الرابعة 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3785( :
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ألعطني الراية غدا رجال حيب اهلل ورسوهل وحيبه اهلل ورسوهل ،يفتح اهلل ىلع يديه

ً
احلديث :عن سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنه -مرفواع" :ألعطني الراية غدا رجال حيب اهلل ورسوهل وحيبه اهلل

ورسوهل ،يفتح اهلل ىلع يديه ،فبات انلاس يدوكون يللتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -لكهم يرجو أن يعطاها :فقال :أين يلع بن أيب طالب؟ فقيل :هو يشتيك عينيه ،فأرسلوا إيله فأيت به ،فبصق يف
عينيه ،وداع هل فربأ كأن لم يكن به وجع ،فأعطاه الراية فقال :انفذ ىلع رسلك حىت تزنل بساحتهم ،ثم ادعهم إىل

اإلسالم وأخربهم بما جيب عليهم من حق اهلل -تعاىل -فيه ،فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا خري لك من محر

انلعم".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ
ٌ
ر
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -برش الصحابة بانتصار املسلمني ىلع ايلهود من الغد ىلع يد رجل هل فضيلة عظيمة ومواالة
أن انليب -صىل
ٌّ
هلل ولرسوهل فاسترشف الصحابة ذللك ،لك يود أن يكون هو ذلك الرجل من حرصهم ىلع اخلري ،فلما ذهبوا ىلع املوعد طلب
ً
َّ
َ َّ َّ ُ َ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -عليا وصادف أنه لم حيرض ِملا أصابه من مرض عينيه ،ثم حرض فتفل انليب -صىل
انليب -صىل
ً
ً َّ
َّ
َو َسل َم -فيهما من ريقه املبارك فزال ما حيس به من األلم زواال اكمال وسلمه قيادة اجليش ،وأمره بامليض ىلع وجهه برفق حىت
َّ
يقرب من حصن العدو فيطلب منهم ادلخول يف اإلسالم ،فإن أجابوا أخربهم بما جيب ىلع املسلم من فرائض ،ثم بني َ -صىل
َّ
َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -لعيل فضل ادلعوة إىل اهلل وأن ادلاعية إذا حصل ىلع يديه هداية رجل واحد فذلك خري هل من أنفس األموال
ادلنيوية ،فكيف إذا حصل ىلع يديه هداية أكرث من ذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد والسري  -الفضائل (يلع بن ايب طالب).
راوي احلديث :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• الراية  :علم اجليش اذلي يرجعون إيله عند الكر والفر.
ٌ
إخبار ىلع وجه البشارة ِبصول الفتح.
• يفتح اهلل ىلع يديه :
• يدوكون  :خيوضون ويتحدثون.
• يشتيك عينيه  :أي تؤملانه من الرمد ،وهو مرض يصيب العني.
• ََ
فربأ  :بفتح ابلاء ىلع وزن َ َ
رض َب ،وجيوز كرسها ىلع وزن ع ِلم ،أي عويف اعفية اكملة.
• أعطاه الراية  :دفعها إيله.
ُ ْ
لوجهك.
• انفذ  :أي امض ْ ِ
ْ
رسلك  :ىلع رفقك من غري َ
عجلة.
ِ ِ
• ىلع ِ
• بساحتهم  :بفناء أرضهم وما ُ
قرب من حصونهم.
• إىل اإلسالم  :هو االستسالم هلل باتلوحيد واالنقياد هل بالطاعة واخللوص من الرشك وأهله.
• وأخربهم ...إلخ  :أي أنهم إن أجابوك إىل اإلسالم اذلي هو اتلوحيد ،فأخربهم بما جيب عليهم بعد ذلك من حق اهلل يف اإلسالم من الصالة
والزاكة والصيام واحلج وغري ذلك.
• ُ
محر َّ
انلعم  :أي اإلبل احلمر ،ويه أنفس أموال العرب.
• يوم خيرب  :غزوة خيرب.
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فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

ً
ً
َّ
َ َّ َّ ُ َ
ٌ
ٌ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -هل بمواالته هلل ولرسوهل وإيمانه ظاهرا وباطنا.
فضيلة ظاهرة لعيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه ،-وشهادة من الرسول -صىل
إثبات أن اهلل حيب أويلاءه حمبة تليق جبالهل كسائر صفاته املقدسة الكريمة.
حرص الصحابة ىلع اخلري وتسابقهم إىل األعمال الصاحلة -ريض اهلل عنهم.-
مرشوعية األدب عند القتال وترك الطيش واألصوات املزعجة اليت ال حاجة إيلها.
أمر اإلمام عماهل بالرفق واللني من غري ضعف وال انتقاص عزيمة.
وجوب ادلعوة إىل اإلسالم ال سيما قبل قتال الكفار.
أن من امتنع من قبول ادلعوة من الكفار وجب قتاهل .
ً
أن ادلعوة تكون باتلدريج فيطلب من الاكفر أوال ادلخول يف اإلسالم بانلطق بالشهادتني ،ثم يُؤمر بفرائض اإلسالم بعد ذلك.
ً
ً
فضل ادلعوة إىل اإلسالم وما فيها من اخلري للمدعو وادلايع ،فاملدعو قد يهتدي وادلايع يُثاب ثوابا عظيما ،واهلل أعلم.
ْ
اإليمان بالقضاء والقدر ،حلصول الراية ملن لم ْ
يسع إيلها ومنعها ممن سىع إيلها.
أنه ال يكيف التسيم باإلسالم بل ال بد من معرفة واجباته والقيام بها.
جواز احللف بدون استحالف ملصلحة.

املصادر واملراجع:

 -1فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة 1377 ،ـه1957 -م.
 -2القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ،حمرم1424 ،ه.
 -3امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م.
 -4اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م.
 -5اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه.
 -6صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد
ابلايق) .
الطبعة :األوىل1422 ،ه.
 -7صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3409( :
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لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا :نعم هذا يا رسول اهلل ،قال :ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة
ملن لم يقرأ بها

ُ َّ َ ْ َ
احلديث :عن عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه -قال :كنا خلف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف صالة الفجر
َّ َ َ
َّ
َْ
ََ
ُ
ََُ َ ْ
فلما ف َرغ قال« :لعلكم تق َر ُءون خلف إِ َما ِمكم» قلنا:
فقرأ رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فثقلت عليه القراءة،
َْ
نعم هذا يا رسول اهلل ،قال« :ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ل ِ َم ْن لم يق َرأ بها».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

جاء عن عبادة بن الصامت أنه قال( :كنا خلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف صالة الفجر فقرأ ،فثقلت) ،أي :عرست

عليه القراءة ،فلما فرغ قال« :لعلكم تقرءون خلف إمامكم» فأجاب الصحابة -ريض اهلل عنهم( :-قلنا :نعم يا رسول اهلل)
كأنه عليه السالم عرست عليه القراءة ولم يدر السبب فسأهلم ،يدل عليه قوهل يف رواية أخرى« :ما يل أنازع القرآن؟»،

وحيتمل أن سبب اثلقل انلقص انلاشئ عن عدم اكتفائهم بقراءته ،والاكمل ربما يتأثر بنقص من وراءه.

والسنة أن يقرأ املأموم رسا ِبيث يسمع لك واحد نفسه ،وجتب قراءة الفاحتة يف الصالة ىلع املنفرد واإلمام واملأموم يف الصالة
اجلهرية والرسية لصحة األدلة ادلالة ىلع ذلك وخصوصها.

ثم أرشدهم -عليه الصالة والسالم -إىل احلرص ىلع قراءة الفاحتة ،فقال« :ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب» وحيتمل أن يكون

انليه من اجلهر ،وحيتمل أن يكون من الزيادة ىلع الفاحتة ،وذلك ئلال يتشوش اإلمام واملصلون.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أراكن الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صفة الصالة  -اإلمامة.
َُ َ
اد َة بْن َّ
الصا ِمت -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :عب
ِ
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ال صالة  :هذا نيف للصحة ،أي :ال صالة جمزئة.
• ملن لم يقرأ  :أي :لذلي لم يقرأ ،وهذا شامل لإلمام واملأموم واملنفرد.
َّ
• بفاحتة الكتاب  :يه سورة الفاحتة :سميت بذلك ألن القرآن افتتح بها كتابة ويفتتح بها اتلالوة ،والكتاب :القرآن ،سيم به ألنه مكتوب يف
السماء ،ويكتب يف األرض.
• لعلكم تقرءون خلف إمامكم  :املعىن :أتقرأون خلف إمامكم؟

فوائد احلديث:

 .1فضل فاحتة الكتاب ،وأنها أعظم سورة يف القرآن.
َّ
َّ
 .2وجوب قراءة الفاحتة يف الصالة ،وأنها ركن ال تصح الصالة بدونها ،والصحيح أنها جتب يف لك ركعة؛ حلديث امليسء يف صالته" ،ثم افعل ذلك
يف صالتك لكها".

املصادر واملراجع:

مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب.
السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
مشاكة املصابيح للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1985 ،م.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة،
1423ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.

الرقم املوحد)10910( :
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لعن اهلل السارق ،يرسق ابليضة فتقطع يده ،ويرسق احلبل فتقطع يده

َْ َ َ َ ْ
ُ
ويرسق
ابليضة فتُق َط ُع يده،
احلديث :عن أيب هريرة عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :لعن اهلل السارق ،يرسق
ِ
َْ َ ْ
احلَبل فتُق َط ُع يَ ُد ُه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن اللعن -أي الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل -ملن يرسق؛ ألنه يرسق اليشء احلقري مثل ابليضة واحلبل ،إال أن
سارق هذه األشياء اليسرية ملا َّ
تعود ىلع أخذها جره ذلك إىل رسقة ما هو أعظم منها ،فاكن ذلك سببًا يف قطع يده ،واستحقاق
ادلاعء عليه باللعن أو اإلخبار بوقوع اللعن عليه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الرسقة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
َْ
َّ
ار ِق.
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :قط ِع الس ِ
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

خربا؛ لريتدع ْ
• لعن اهلل السارق  :أي طرده اهلل -تعاىل -وأبعده ْ
من رمحته ،حيتمل أن يكون ً
من سمعه عن الرسقة ،وحيتمل أن يكون داعء.
َْ َ
ر
املوحدة ،وسكون اتلحتانيرة :أي بيضة ادلجاجة ،وقد قيل إن املراد بيضة احلديد وما شابه ذلك مما هل قيمة ،لكن املناسب
ابليْ َضة  :بفتح
•
ً
ً
ً
لسياق احلديث ما ذكر أوال ،ألنه رسق شيئا حقريا فتوصل به إىل اليشء الكبري فقطعت يده.
• ويرسق احلبل فتقطع يده  :وهذا مثل تقليل ملرسوقه بانلظر إىل يده املقطوعة ،فكأنه اكبليضة ،واحلبل ،مما ال قيمة هل ،وقيل :املراد أنه يرسق
ر ً
ُ
أوال ،ثم جيرتىء إىل أن تقطع يده.
ابليضة ،واحلبل

فوائد احلديث:

ً
عموما ،ولكن ادلاعء بلعن املعني ال جيوز ،ولو تعلق به هذا الوصف.
 .1جواز ادلاعء باللعن ىلع من رسق ،وىلع أصحاب الكبائر
 .2وجوب قطع يد السارق ،وأن ذلك ال ينايف الرمحة به.
 .3أن املصلحة العامة تقدم ىلع املصلحة اخلاصة.

10

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.َ
ُ
غريب  -املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن ،دار هجر الطبعة األوىل 1414 ،ـه-
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام ،احلسني بن حممد بن سعيد املعروف بالم ِ
1994م.
 املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة اثلانية1392 ،ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1428 ،ه. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعةاألوىل1427 ،ه.
 حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي -دار اجليل -بريوت ،بدون طبعة.َ َّ
الول ِوي ،دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع
 ذخرية العقىب يف رشح املجتىب ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويبالطبعة األوىل 1416 ،ـه1996 -م.
 طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب املؤلف :أبو الفضل زين ادلين عبد الرحيم بن احلسني العرايق وأكمله ابنه :أمحد بن عبد الرحيم ابن العرايق-الطبعة املرصية القديمة  -وصورتها دور عدة منها (دار إحياء الرتاث العريب ،ومؤسسة اتلاريخ العريب ،ودار الفكر العريب).
 -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م.

الرقم املوحد)58245( :
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لعن اهلل املحلل واملحلل هل

َ َ َ ُ ُ َ ِّ
ُ َ َّ َ
حلل هل».
حلل ،والم
احلديث :عن يلع -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :لعن اهلل الم

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

ملا اكنت املطلقة ثالثا ال حتل لزوجها األول حىت ينكحها زوج غريه ،ويطأها ،فإن ابلعض قد يلجأ للتحايل ىلع األحاكم
ً
ً
الرشعية ،فيتفق مع رجل آخر ىلع أن يزتوج هذه املرأة زواجا صوريا ثم يطلقها ،ليس بقصد الزواج الرشيع ،ولكن بغرض
حتليلها للزوج األول ،وملا يف ذلك من اتلحايل ىلع الرشع ،وخسة انلفس ،وقلة احلمية واملروءةَّ ،
حرم انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -هذا انلاكح ،وداع ىلع املحلل واملحلل هل بالطرد واإلبعاد من رمحة اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• لعن  :اللعن الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل -تعاىل ،-واملعىن أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يدعو ىلع املحلل واملحلل هل.
ِّ
ً
• املحلل  :هو اذلي يزتوج املرأة املطلقة ثالثا تلحل لزوجها األول بوطئه.
ِّ
َّ
ً
• املحلل هل  :هو اذلي يُراد إجراء اتلحليل من أجله ،ونكاح اتلحليل أن يزتوج املحلل -بكرس الالم املطلقة -ابلائنة بينونة كربى ،برشط
َّ
َّ
َّ
أنه مىت أحلها للزوج األول طلقها.

فوائد احلديث:

 .1حتريم سلوك الطرق اليت فيها حتايل ىلع أحاكم الرشيعة.
 .2حتريم انلاكح اذلي يقصد منه اتلحليل.
ِّ
 .3أن هذا انلاكح باطل؛ ألن انليه يقتيض الفساد ،فال حيصل بناكح املحلل اإلباحة للزوج األول ،وال حيل للمحلل إمساكها بل جيب عليه
فراقها.
َّ
ذنب هو من أشد اذلنوب.
 .4أن هذا الفعل (اتلحليل) من كبائر اذلنوب؛ ألن اللعن ال يكون إال ىلع ٍ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة اثلانية،
1395ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس
ابلايب احلليب.
صحيح أيب داود – األم ،أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
ر
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة األوىل1427 ،ه 2006 ُ -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1427 ،هـ 1431 -ه.

الرقم املوحد)58076( :
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لعن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الواصلة واملستوصلة ،والواشمة واملستوشمة

ََ
الواصلَ َة ُ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :لعن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -
والم ْستَ ْو ِصلة،
ِ
َ
والو َ َ ُ ْ َ
َ
وش َمة».
اشمة والمست ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َّ
بشعر آخر ،وكذلك حتريم الوشم ،طلبا للزينة واجلمال ،ألن هذه األعمال من كبائر
شعرها
املرأة
وصل
حتريم
ىلع
دل
احلديث
ٍ
اذلنوب؛ ملا فيها من الغش والتشبه بايلهود ،وكذلك الوشم ملا فيه من تغيري خلق اهلل -تعاىل-؛ ألنهم أول من فعل الوصل،

وعليه فالفاعل هلذه األمور واملفعول به يشملهما اللعن.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللباس والزينة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:
• لعن  :طرده وأبعده عن اخلري والرمحة.
َ َ
بشعر غريه.
اصلة  :يه املرأة اليت تصل شعرها أو شعر غريها،
• الو ِ
ٍ
• املستوصلة  :يه املرأة اليت تطلب أن يوصل شعرها بشعر غريه.
• الواشمة  :الوشم يكون من غرز اإلبرة يف ابلدن ،وذر يشء عليه ،حىت يزرق أثره ،أو خيرض ،والواشمة يه املرأة اليت تعمل هذا العمل.
• املستوشمة  :يه املرأة اليت تطلب أن يُعمل يف بدنها الوشم.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

حتريم وصل الشعر بشعر آخر ،وأن هذا من كبائر اذلنوب؛ ألن الشارع لعن الواصلة ،واملستوصلة ،واللعن هو الطرد عن رمحة اهلل ،وال يكون
إال يف حق صاحب كبرية.
حتريم فعل ذلك أو أن يُفعل ذلك بشخص آخر.
حتريم تغيري خلق اهلل ألنه تزوير وتدليس.
جواز لعن من لعنه اهلل ورسوهل ىلع سبيل العموم.
يدخل يف الوصل املحرم يف زمننا هذا لبس ابلاروكة ،ويه حمرمة ملا فيها من التشبه بالكفار والغش واتلدليس.

املصادر واملراجع:

ر
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م. صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت. صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه. -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
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لعن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الرايش واملرتيش يف احلكم

ُ َ
ْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال« :لَ َعن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
والم ْرت ِيش يف احلُكم».
ايش
الر ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ملا اكنت حقيقة الرشوة بذل املال يلتوصل به إىل باطل ،داع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بالطرد واإلبعاد من رمحة اهلل
ً
ىلع معطيها وآخذها؛ ملا فيها من أرضار جسيمة ىلع الفرد واملجتمع ،والرشوة حمرمة مطلقا ،وجاء ختصيصها باحلكم يف

احلديث؛ أل ن الرشوة ألجل احلكم أعظم ملا يف ذلك من تبديل حكم الرشع ،بأن يعطى القايض ما يكون هل أثر يف تغيري
احلكم أو ختفيفه واعتباره يف صالح الرايش.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > آداب القايض
ْ َ
َْ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األق ِضيَة  -األحاكمِ .
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• لعن  :حقيقة اللعن الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل -تعاىل.-
ٌ
• الرايش  :هو اذلي يبذل املال -وحنوه من املنافع-؛ يلتوصل به إىل إبطال حق ،أو الوصول إىل باطل ،وهو مأخوذ من الرشا ،وهو احلبل اذلي
يتوصل به إىل املاء يف ابلرئ ،والرشوة :بكرس الراء وضمها :يه بذل املال يلتوصل به إىل باطل.
• املرتيش  :آخذ الرشوة ،وهو احلاكم َّاذلي يأخذ الرشوة؛ يلحكم بإسقاط ٍّ
حق ،أو إثبات باطل.
• يف احلكم  :يف القضاء.

فوائد احلديث:

ُ
َْ
ُ َ
ُّ
واتلوس ُط فيها ،واإلاعنة عليها؛ ملا فيها من اتلعاون ىلع ابلاطل.
 .1حي ُر ُم بذل الرشوة ،وأخذها،
َّ
َّ
ُ
واللعن ال يكون إال ىلع كبري ٍة من كبائر اذلنوب ،وقد
 .2الرشوة من كبائر اذلنوب؛ ألن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لعن آخذها ومعطيها،
أمجع العلماء ىلع حتريمها.
ً
ً
َّ
 .3الرشوة يف باب القضاء واحلكم أعظم جرما ،وأشد إثما؛ ملا فيها من أكل أموال انلاس بابلاطل وتغيري حكم اهلل -تعاىل ،-واحلكم بغري ما
َ َ
َ َ
َ
َ
وظلَ َم َ
َ
حكوم عليه.
الم
املحكوم هل،
أنزل اهلل؛ وآخذها قد ظل َم بأخذها نفسه ،وظل َم

املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية، 1395ه.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة1423 ،
 توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة ـه 2003 -م.
 تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىلُ 1427 ،ه  2006 -م. فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبةاإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل   1427 ،ـه 1431 -ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني،القاهرة الطبعة العارشة  1426 ،ـه 2006 -م.
 سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ،بدون طبعة وبدون تاريخ. بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. -صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه.
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ٌ ََ َ َ ْ َ َُ َََ ََ
َ َُ
َ ْ
َ
َ ََ ْ ُ
ِّ
حدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول اهلل -صىل اهلل
لقد رأيت ِِن سابع سبعة من بِن مقر ٍن ما نلا خادم إال وا ِ
ُْ َ َ
عليه وسلم -أن نعتِقها

َْ
َ
َ
احلديث :عن أيب يلع سويد بن ُمق ِّرن -ريض اهلل عنه -قال :لقد َرأيتُ ِين سابع سبعة من بين ُمق ِّرن ما نلا خادم إال
واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن نعتقها ويف رواية« :سابع إخوة يل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
ٌ
ْ
ً
خيرب سويد بن مقرن فيقول كنت واحدا من َسبعة إخوة من بَين ُمق ِّر ٍن لكهم صحابة مهاجرون ،لم يشاركهم أحد يف ذلك :وهو
السبْعة إال مملوكة واحدةَ ،.
اجتماع سبعة من اإلخوة يف اهلجرة ،وليس نلَا من يقوم ىلع خدمتنا حنن َ
فرضبها أصغرنا ىلع
ِ
َ ِّ
خدها.
َّ
َ
رضبها.
فأمرنا -صىل اهلل عليه وسلم -أن حنررها من العبودية؛ يلكون اعتاقها كفارة عن ِ

___________________________

ِّ ر
والرق
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق اإلنسان يف اإلسالم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العتق  -املناقب.
َ
راوي احلديث :أبو يلع ُسويد بن ُمق ِّر ٍن -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
َّ
• ل َط َم َها  :رضب خدها.
• رأيتين  :علمتين.
• فيعتقها  :العتق حترير الرقاب يعين أن يكون هناك إنسان مملوك فيخلصه سيده وجيعله حراًّ.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

غلظ تعذيب اململوك واالعتداء عليه.
وجوب الرفق باململوك واإلحسان إيله.
َ َّ
يُندب إعتاق اململوك كفارة عن َرضبه أو تعذيبه.
َ
السيئة احلسنة َت ْم ُ
مرشوعية املبادرة باحلَسنة بعد السيئة ،ويف احلديث" :وأتْبع َ
حها".
ِِ
جواز االشرتاك يف اململوك للخدمة ،ولو كرث عدد املشرتكني لكن ال يكلف فوق ما يطيق.
ً
عموما.
حرص اإلسالم ىلع حقوق العامل وحقوق اإلنسان

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مصطىف اخلن وآخرون ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض  -الطبعة 1426 :ه.
ديلل الفاحلني ،البن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب  -بريوت.
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لقد أنزل اهلل اآلية اليت حرم اهلل فيها اخلمر وما باملدينة رشاب يرشب إال من تمر

َْ َ
َ َ ٌ
رشاب
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال« :لقد أن َزل اهلل اآلية اليت َح َّر َم اهلل فيها اخلمر ،وما باملدينة
َْ
يُ ْ َ
رش ُب إال من تم ٍر».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث خيرب أنس -ريض اهلل عنه -أنه ملا أنزل اهلل آية حتريم اخلمر لم يكن يف املدينة انلبوية رشاب يُصنع منه
اخلمر سوى اتلمر ،مما يدل ىلع أن علة حتريم اخلمر يه اإلساكر دون انلظر إىل املادة اليت صنع منها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > األرشبة املحرمة
الفقه وأصوهل > احلدود > حد اخلمر
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً َّ
مخرا ألنها ختمر العقل؛ أي :تغطيه.
• اخلمر  :ما خامر العقل؛ وسميت:
• اتلمر  :هو اجلاف من ثمر انلخل.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ً
َ
أن املتخذ من اتلمر يسىم مخرا ،وأن اخلمر ليست خاصة باملتخذ من عصري العنب.
َّ
ُ
أن اذلي اكن يرشب من اخلمر وقت نزول القرآن اكن من اتلمر.
ً
أن اخلمر اكن مباحا أول األمر.
أن اتلحليل واتلحريم إىل اهلل -عز وجل-؛ لقوهل" :لقد أنزل اهلل حتريم اخلمر".
إثبات علو اهلل -تعاىل-؛ ألن الزنول يكون من العلو.

املصادر واملراجع:

 تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل  2006 – 1427م فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل  2006 - 1427مر
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه.
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َ َ ْ
َ َ ْ
َ َُْ
ً ُ َ ْ
لقد تابت توبة لو ق ِسمت بني سبعني من أهل املدينة ل َو ِسعتهم ،وهل َوجدت أفضل من أن جادت بنفسها هلل
 -عز وجل؟!

ُ
احلديث :عن أيب ُنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه -أن امرأة من جهينة أتت رسول اهلل  -صىل اهلل
ُ ًّ َ
َْ
حدا فَأقِ ْم ُه َّ
يلع ،فداع ُّ
نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
عليه وسلم  -ويه ُحبىل من الزىن ،فقالت :يا رسول اهلل ،أصبت
َ ْ َْ
َ
َ ُ َّ ْ
َ ْ
َو ِ َّيل َها ،فقال« :أح ِس ْن إِيلْ َها ،فإذا َوض َعت فأتِ ِين» ففعل ،فأمر بها نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فشدت عليها ثيابها ،ثم
ُ ِّ
ً ُ
ْ
َُ َ ْ
مجت ،ثم صىل عليها .فقال هل عمر :ت َصيل عليها يا رسول اهلل وقد زنت؟ قال« :لقد تابت توبة لو ق ِس َمت بني
أمر بها فر ِ
َ َ ْ
َ َ َ ْ
ََ َ ْ
ُ
سبعني من أهل املدينة لو ِسعتهم ،وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها هلل -عز وجل-؟!».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ٌ
جاءت امرأة من جهينة إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم ويه حامل قد زنت ريض اهلل عنها ،فأخربته أنها قد أصابت شيئا

يوجب عليها احلد؛ يلقيمه عليها ،فداع انليب صيل اهلل عليه وسلم ويلها ،وأمره أن حيسن إيلها ،فإذا وضعت فليأت بها إيله،

فلما وضعت أىت بها ويلها إىل انليب صيل اهلل عليه وسلم ،فلفت ثيابها وربطت ئلال تنكشف ،ثم أمر بها فرمجت باحلجارة

حىت ماتت ،ثم صىل عليها انليب صىل اهلل عليه وسلم وداع هلا داعء امليت ،فقال هل عمر ريض اهلل عنه :تصيل عليها يا رسول

اهلل وقد زنت؟ فأخربه انليب صىل اهلل عليه وسلم أنها قد تابت توبة واسعة لو قسمت ىلع سبعني من املذنبني لوسعتهم ونفعتهم،

فإنها جاءت سلمت نفسها من أجل اتلقرب إىل اهلل عز وجل واخللوص من إثم الزىن؛ فهل هناك أعظم من هذا؟.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوبة.
ُ
راوي احلديث :أبو ُنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• امرأة من جهينة  :يه خولة بنت خويدل ،وعند مسلم( :من اغمد) ويه بطن من جهينة ،كما ذكر انلووي.
• أصبت حدا  :أي :فعلت ما يعاقب عليه ِبد ،واحلد العقوبة املقدرة ً
رشاع حلق اهلل -تعاىل.-
• فشدت  :أي :مجعت أطرافها لتسرت.
• توبة  :اتلوبة :االعرتاف وانلدم واإلقالع والعزم ىلع أال يعاود اإلنسان ما اقرتفه.
• سبعني  :أي من العصاة.
• لوسعتهم  :لكفتهم يف رفع آثامهم.
• أفضل  :أعظم.
• جادت بنفسها  :بذتلها ملرضاة اهلل تعاىل.
فوائد احلديث:

 .1من خلق املؤمن اتلألم وانلدم إذا فرط منه اذلنب ،وحرصه ىلع تطهري نفسه من لوثة اإلثم ولو اكن يف ذلك هالك نفسه ،يللىق اهلل عز وجل
وهو عنه راض.
 .2العقوبة ادلنيوية تكفر ذنب املعصية إذا اقرتن ذلك بانلدم واتلوبة.
 .3ال يقام حد الزىن ىلع احلامل حىت تضع محلها ،فإن اكن حدها اجلدل فحىت تطهر من نفاسها ،وإن اكن الرجم فحىت يستغين الودل عنها ولو بلنب
غريها.
 .4أنه يصىل ىلع املرجوم؛ ألنه مسلم.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة.-1407
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل .1418 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنرشواتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
-املعجم الوسيط-املؤلف :جممع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطىف  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد انلجار) -دار ادلعوة.

الرقم املوحد)3380( :
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لقد اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل الفجر ،فيشهد معه نساء من املؤمنات ،متلفعات
بمروطهن ثم يرجعن إىل بيوتهن ما يعرفهن أحد ،من الغلس

ُ
ُ َ ِّ َ
َ
الفجر ،فَيَ َ
شه ُد معه
احلديث :عن َاعئِشة -ريض اهلل عنها -قالت( :لقد اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل
ََ
ُْ ُ
ٌ
َ ْ
ُ َ
ُ َ َ ِّ َ
ُ
َ
َّ
رجعن إىل ُبيُوتِ ِه َّن َما يع ِرف ُه َّن أحد من الغلس).
ات ِبم ُر ِ
نِساء ِمن المؤ ِمنات ،متلفع ٍ
وط ِهن ،ثم ي ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
تذكر اعئشة -ريض اهلل عنها -أن نساء الصحابة ك َّن يلتحفن بأكسيتهن ويشهدن صالة الفجر مع انليب -صىل اهلل عليه
وسلم ،-ويرجعن بعد الصالة إىل بيوتهن ،وقد اختلط الضياء بالظالم ،إال أن انلاظر إيلهن ال يعرفهن ،لوجود بقية الظالم
املانعة من ذلك ،ويف ذلك مبادرة بصالة الفجر يف أول الوقت.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ُ َ َ ِّ َ
ات  :متلففات ،أي :غطني أبدانهن ورؤوسهن.
• متلفع ٍ
ُ
وط ِه َّن  :كساء خمطط بألوان.
• بِم ُر ِ
ََ
• الغلس  :اختالط ضياء الصبح بظلمة الليل.
َ ْ
• فيَش َه ُد  :فيحرض الصالة.
َْ ُ
• ما يع ِرف ُه َّن  :ما يمزيهن أحد أنساء أم رجال؟ أو ما يعرف أعيانهن ،هل هذه فالنة أو فالنة بلقاء الظالم؟
• الفجر  :أي :صالة الفجر.
فوائد احلديث:

 .1جواز إتيان النساء إىل املساجد لشهود الصالة مع الرجال ،مع أمن الفتنة ،ومع حتفظهن من إشهار أنفسهن بالزينة.
 .2املرأة إذا خرجت تلففت بعباءتها؛ ألنه أسرت هلا.
 .3مبادرة النساء بالرجوع إىل بيوتهن يف الغلس.
 .4استحباب املبادرة إىل صالة الصبح يف أول وقتها.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3539( :
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لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط ،أو بول ،أو أن نستنيج بايلمني ،أو أن نستنيج بأقل من ثالثة أحجار ،أو
أن نستنيج برجيع أو بعظم

َ ََ
َ َّ َ ُ ْ َ ُّ ُ
اءة،
خلر
احلديث :عن سلمان -ريض اهلل عنه ،-قال :قيل هل :قد علمكم ن ِبيكم -صىل اهلل عليه وسلم -لك يشء حىت ا ِ
َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
قال :فقالَ :
أجل «لقد َن َهانا أن نَستقبل ال ِقبْلَة ِل َغائِ ٍط ،أو بَول ،أو أن ن َ ْستَنْ ِ َ
يج بِأقل من ثالثة
يج بايلمني ،أو أن نستن ِ
َ
ْ
ْ
أح َجار ،أو أن ن َ ْستَنْ َ َ
يع أو بِ َعظ ٍم».
يج بِر ِج ٍ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ ََ
َ َّ َ ُ ْ َ ُّ ُ
اءة" يعين :أن انليب
خلر
معىن احلديث" :عن سلمان ،قال :قيل هل :قد علمكم ن ِبيكم -صىل اهلل عليه وسلم -لك يشء حىت ا ِ
َّ
صىل اهلل عليه وسلم -علم أصحابه آداب قضاء احلاجة من أول ما يَدخل حمل قضاء احلاجة إىل أن خيرج منه ،ومن ذلك:وبالرجيع َ
َّ
والعظام.
استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء احلاجة ،وانليه عن االستنجاء بايلمني،
ِ
َ
َ
َ َ
"قالَ :
أجل :لقد ن َهانا أن نستقبل ال ِقبْلة ِلغائِ ٍط ،أو بَول" يعين :نعم ،نهانا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن نستقبل القبلة حال
َّ
اتل َغوط أو َّ
َّ
اتلبول ،فما دام أنه يقيض حاجته ببول أو اغئط ،فإنه ال يستقبل القبلة وال يستدبرها؛ ألنها قِبْلة املسلمني يف
َّ
صالتهم وغريها من العبادات ،ويه أرشف اجلهات ،فال بد من تكريمها وتعظيمها قال -تعاىلَ ُ ْ ِّ َ ُ ْ َ َ :-
اَّلل
(ومن يعظم ح ُرم ِ
ات ِ
َ ُ َ َ ٌْ َُ ْ
هل ِعن َد َر ِّب ِه) [احلج.]30 :
فهو خري
ْ
َ
ْ
"أو أن نَستن ِ َ
يج بايلَ ِمني" أيضا :مما نهاهم عنه االستنجاء بايلمني؛ ألن ايلَد ايلُمىن تستعمل يف األمور الطيبة املحرتمة املحمودة،
وأما األمور اليت فيها امتهان كإزالة اخلارج من َّ
السبيلني ،فإنه يكون َ
بايلد اليُرسى ال ايلَد ُ
ايلمىن .ويف احلديث اآلخر( :وال
َ
يتَ َمسح من اخلالء بيمنيه).
َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
ْ
ْ
أح َ
أح َ
جار ولو حصل اإلنقاء بأقل منها؛
جار" أيضا :مما نهاهم عنه االستنجاء بأقل من ثالثة
يج بِأقل من ثالثة
"أو أن نستن ِ
َّ
َ
َّ
ألن الغالب أن دون اثلالث ال حيصل بها اإلنقاء ،ويقيد هذا انليه إذا لم يرد إتباع احلجارة املاء ،أما إذا أراد إتباعها باملاء،
َّ
َّ َ
ُّ
اتلطه ُر الاكمل.
فال بأس من االقتصار ىلع أقل من ثالثة أحجار؛ ألن القصد ُهنا هو ختفيف ا َّنلجاسة عن املاكن فقط ،ال
َ
َّ
ََ
"أو أن ن َ ْستَنْ ِ َ
اجلن ،كما جاء مرصحا به يف صحيح مسلم
يج بِ َر ِج ٍ
يع" أيضا :مما نهاهم عنه االستنجاء بالرجيع؛ ألنه علف دواب ِ
ً
َ ْ ُ
اجلن جاءوا إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فسألوه الزاد فقال( :لكم لك عظم ذ ِكر اسم اهلل عليه ،يقع يف
أن وفدا من ِ
َ
أيديكم أوفر ما يكون حل ْ َما ،ولك َب َعرة علف ِ َدلوابِّكم).
َ
ْ
"أو بِ َعظ ٍم" أيضا :مما نهاهم عنه االستنجاء بالعظام؛ ألنها طعام اجلن ،للحديث السابق حيث قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم( :-فال تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم).
حلكمة يف ذلك عدم تقذيرها وإفسادها ىلع من يه طعام هلم؛ ألنها إذا استعملت فيها انلجاسة،
فإذا :السنة جاءت مبينة أن ا ِ
فقد أفسد عليهم طعامهم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :سلمان الفاريس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ
ُ
• اخل َِر َ
اخلارج ،فهو اخلِراء.
اءة  :أدب اتلخيل ،والقعود لقضاء احلَاجة ،وأما نفس احلدث ،وهو
ُ
ً
َ
ُ ْ َْ َ
َ
َ
َ
الغائط :هو املاكن ُ
المنْخفض من األرض ،موضع قضاء احلَاجةَّ ،
ثم أطلق الغائط ىلع اخلارج المستقذر من اإلنسان؛ كراهة لتسميته
• اغئِط :
ِ
ر
اخلاص.
باسمه
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ْ
َْ َْ
َّ ْ
الما ِء واحل َ َ
وأكرث َما ي ُ ْستَ ْعمل يف إ َز َاتل َها ب َ
جو ب َ
الماءِ.
جر،
ِ
ِ
• نستن ِيج  :االستنجاء :إزالة انل ِ
َ
َ
َ
ً
َ
ُ ر
َّ
َّ
َ
ُن َسة.
• بر ِجيع  :الرجيع :الروث والع ِذرة ،سيم به؛ ألنه رجع عن حاهل األوىل بعد أن اكن طعاما إىل فضالت ِ

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

فيه بيان شمول الرشيعة اإلسالمية يف لك ما حيتاج انلاس إيله ،يف حياتهم ايلومية من تعليمهم آداب األكل والرشب واللباس وقضاء احلاجة
حتقيقا؛ لقوهل -تعاىل( :-وأنزنلا إيلك اذلكر تلبني للناس ما نزل إيلهم) [انلحل ]44:وقوهل تعاىل( :ونزنلا عليك الكتاب تبيانا للك يشء)
[انلحل.]89:
حتريم استقبال ال ِقبلة أثناء ابلول أو الغائط؛ لقوهل" :نهانا" واألصل يف انليه اتلحريم.
الم َ
الم َشاعر ُ
جواز استقبال َ
ح َّرمة واستدبارها بابلول والغائط؛ ألن انليه مقيد بال ِقبلة ،وخيرج ما عداها.
َ
َّ
جواز استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء احلاجة؛ ألن أهل املدينة إذا لم يستقبلوا القبلة فسوف يستقبلون الرشق أو الغرب ،وحينئذ يكونون
مستقبلني :إما للشمس وإما للقمر.
ً
َّ
انل ْ ُ
يه عن االستنجاء ،أو االستجمار بايلد ايلمىن؛ تكريما هلا.
ُ
َ َ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
تفضيل ايلد ايلمىن ىلع اليرسى؛ ألن ايلد اليرسى تستخدم إلزالة انلجاسات والقذارات ،وايلمىن ملا عدا ذلك.
َ َّ
َُ
ْ
األح َ
جار ،سواء قلت انلجاسة أم كرثت.
وجوب إزالة انلجاسة باملاء أو
َّ
َّ ْ
ْ ْ
َ
االس ِتج َمار بأقل من ثالثة أحجار؛ ألن أقل من ثالثة أحجار ال ينيق يف الغالب.
انليه عن
قد يفهم تعيني األحجار إلزالة انلجاسة ،فال يقوم غريها مقامها من األخشاب ،أو اخلِرق ،أو املناديل ،وحنو ذلك ،لكن هذا الفهم غري مراد،
َْ
َ
َ
فلك ما حيصل به املقصود من َّ
اتلطهر واإلنقاء ،فإنه جيزئ ،وإنما نص -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع األحجار؛ ألنها الغالب وما اكن كذلك
فال مفهوم هل.
ْ
استحباب قطع االستجمار ىلع وتر ،فإذا حصل اإلنقاء بأربع استحب أن يزيد خامسة وهكذا؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-من استجمر
فليوتر).
َّ َّ َ َ ُ
َّ
ِّ
َّ
دواب اجلنِّ.
َّ
انل ْ ُ
وإما ألنه علف
يه عن االستجمار بالرجيع؛ ألنه :إما ُنس،
ِ
َ
َّ
َ
َ
ُ
انليه عن االستجمار بالعظم؛ سواء اكنت العظام عظام ميتة أو عظام مذاكة؛ ألنه إذا اكنت العظام من حيوانات ميتة ،فيه ُنسةَّ ،
َّ
وانل ِجس ال
ِ
ُ َ َّ
ُ
ِّ
اجلن ،وال حيل إفساد طعامهم.
يمكن أن يطهر به ،وإن اكنت من حيوانات مذاكة فيه طعام ِ
َ
حتريم ُ
العدوان ىلع ِّ
َّ
حق الغري؛ نليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن االستنجاء بالرجيع أو العظم.
َ
اجلن.
فيه أن اجلن يأكلون ويرشبون؛ نليه -صىل اهلل عليه وسلم -عن االستنجاء بالعظام؛ ألنه طعام إخواننا من ِ

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
مشارق األنوار ىلع صحاح اآلثار ،عياض بن موىس ايلحصيب السبيت ،دار النرش :املكتبة العتيقة ودار الرتاث.
معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة :األوىل 1427ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
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لقد هممت أن أنىه عن الغيلة ،فنظرت يف الروم وفارس ،فإذا هم يغيلون أوالدهم ،فال يرض أوالدهم ذلك
ً
شيئا

ُ َ ََ
َ َ ْ ُ
رضت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-يف أناس وهو يقول:
امة بنت وهب ،أخت عاكشة ،قالت :ح
احلديث :عن جذ
ُ ُ َ
ْ َ َََ ْ ُ
«لقد َه َم ْم ُ
ت أن أنىه عن ال ِغيل ِة ،فنظرت يف الروم وفارس ،فإذا هم ي ِغيلون أوالدهم ،فال يرض أوالدهم ذلك شيئا» ،ثم
ْ
ْ ُْ
سألوه عن ال َع ْز ِل؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ذلك ال َوأد اخليف» ،زاد عبيد اهلل يف حديثه :عن املقرئ ،ويه:
َ َ ْ
َُ َ ْ
{و ِإذا ال َم ْو ُءودة ُسئِلت}.
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
أفاد احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أراد أن ينىه الزوج عن قرب زوجته ومجاعها أثناء الرضاع؛ ملا اشتهر عند
العرب أنه ر
يرض بالودل ،ثم رجع عن ذلك حني حتقق عنده عدم الرضر يف بعض انلاس كفارس والروم ،ثم سئل عن الزوج
منيه خارج الفرج َّ
اذلي يُزنل َّ
فشبه هذا العمل بعمل أهل اجلاهلية اذلين اكنوا يدفنون بناتهم َّ
وهن أحياء ،والفرق بني العملني
ر
أن األول يُعمل خفية ،واثلاين عالنية.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > آداب انلاكح
راوي احلديث :جدامة بنت وهب -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

هم باألمر ًّ
• َه َم ْم ُ
ت َّ :
هما :عزم ىلع القيام به ولم يفعله.
• ال ِغيلة  :جمامعة الرجل امرأته ويه ترضع ،أو ويه حامل.
ٌ
ٌ
ٌ
كثرية وشديدة فيما وراء َّ
انلهر من بالد العرب.
• فارس  :أمة عظيمة
ٌ
َّ
ٌ
والقوة.
عظيم من انلاس ،بلغوا يف زمانهم الغاية يف الكرثة
• الروم  :جيل
الع ْزل  :هو أن يزنع الرجل ذكره من فرج املرأة ،حىت ال يُزنل فيه؛ ً
• َ
دفعا حلصول احلمل.
ْ
ً
ثم همزة ساكنة ،يُقال :وأد الرجل ابنته يئدها وأدا :دفنها َّ
• الوأد  :بفتح الواوَّ ،
حية فيه موءودة.
ِ
ُ
َّ
ًّ
ًّ
• املوءودة  :يف األصل يه ابلنت اليت تدفن حية حتت الرتاب ،شبه عزل احليوان املنوي حينما يتلف قبل أن ينمو نموا برشيا بابلنت املوءودة.

فوائد احلديث:
.1

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

ر
ً
يب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
هم أن ينىه عن الغيلةً ،
أن َّ
انل ر
بناء ىلع خرب أطباء زمنه ،وكونه مستكرها عند العرب ،لكنه لم يفعل ال نتفاء الرضر
يف فعله عن الطفل باتلجربة والواقع.
ُ
ُْ
َّ
َّ
ُ
أن العلوم الطبيعية من طب وحنوه تد َرك باتلجارب وحتصل بانلتائج.
َّ
َّ
ً
ً
ً
وتشبها بهم؛ فإن هذا العلم من سنن اهلل.
تقليدا هلم ،وركونا إيلهم،
أن أخذ العلوم غري الرشعية من األمم الاكفرة ال يعد ذلك
ٌ
َّ
َّ
أن حصول األشياء من خري ٍّ
ورش ،منوطة بأسبابها اليت رتبها اهلل -تعاىل -عليها.
ٍ
ٌ
حتريم الوأد ،وهو اعدة جاهلية ،ومعناه :دفن بناتهم َّ
وهن أحياء.
ر
أن هذا ادلين اإلساليم مداره ىلع منع الرضر ،وجلب انلفع.
جواز السؤال عما يُستحيا منه للتفقه يف ادلين.

22

املصادر واملراجع:

ر
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م. صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت. عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،للعظيم آبادي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة اثلانية1415 ،ه. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل1427 ،ه 2006 -م. -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه.
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َ
َ
ُ
َ
لك ما نويت يا يزيد ،ولك ما أخذت يا معن

ُ
يزيد أَ ْخ َ
احلديث :عن معن بن يزيد بن األخنس -ريض اهلل عنهم -قال :اكن أيب ُ
رج َدنَان َ
ري يتصدق بها ،فوضعها عند
ِ
ُ َ َ ُُْ
ت فأخذتُها فأَتَيْتُ ُه بها ،فقال :واهلل ،ما إيَّ َ
رجل يف املسجد ،فجئْ ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم-
إىل
ه
ت
م
اص
فخ
،
أردت
اك
رسول ا ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
َ
َ
ُ
َ
ُ
فقال« :لك ما نويت يا يزيد ،ولك ما أخذت يا معن».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
أخرج يزيد بن األخنس دراهم عند رجل يف املسجد؛ يلتصدق بها ىلع الفقراء ،فجاء ابنه معن فأخذها ،فقال هل :ما أردت أن

أتصدق بهذه ادلراهم عليك ،فذهبا يلتحاكما إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-لك
َ
نويت ألنك أوصلت الصدقة إىل فقري من فقراء املسلمني فوجب لك األجر ىلع نيتك ،ولك يا معن ما أخذت"
يا يزيد ما
ألنك أخذته بوجه صحيح وقد اكن ابنه من املستحقني هلذه الصدقة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :معن بن يزيد بن األخنس -ريض اهلل عنهم-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• فأخذتها  :من الرجل املأذون هل يف اتلصدق بها بإذنه ال بطريق االعتداء.
• فأتيته  :أتيت أيب بادلنانري املذكورة.
• فخاصمته  :فتحاكمت وإياه.
• لك ما نويت  :أي :لك ثوابه؛ ألنك نويت الصدقة ىلع حمتاج ،وابنك حمتاج وإن لم تقصده.
• ولك ما أخذت  :لك ِملك ما أخذت؛ ألنك قبضته بطريق صحيح رشيع.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

جواز دفع صدقة اتلطوع لألبناء.
جواز اتلوكيل يف توزيع الصدقة.
جواز اتلحدث بنعم اهلل -تعاىل.-
جواز اتلحاكم بني األب واالبن وأن ذلك ال يُعد عقوقا.
للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف املستحق أم ال.
ال حيق لألب الرجوع يف الصدقة ىلع ودله خبالف اهلبة.

املصادر واملراجع:

 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م. رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي. صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه. -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
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لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة لكها خمطومة

احلديث :عن أيب مسعود -ريض اهلل عنه -قال :جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بناقة َخمْ ُط َ
وم ٍة ،فقال :هذه
يف سبيل اهلل ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة لكها خمطومة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َُْ َ ٌ
ْ
ٌ
ُ َ ُّ
ومة ،أي َمش ُدودة ِِبَبل ،وهو قريب من الزمام اليت تشد به انلاقة ،فقال
جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بناقة خمط
َ
يل اهلل ،أي أوقفها يف اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل ،-للغزو بها.
الرجل :يا رسول اهلل ،هذه يف س ِب ِ
ْ َ َ
فقال هل -صىل هلل عليه وسلم" :-لك بها َسب ُعمائ ِة ناقة "؛ وذلك ألن اهلل -تعاىل -يُضاعف احلسنة بعرش أمثاهلا إىل َسبعمائة
َ َ
ََ
ْ
(مثل اذلين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل كمث ِل حبة أنبتت سبع سنابل يف لك
ِضعف إىل أض َعاف كثرية ،كما يف قوهل -تعاىل:-
سنبلة مائة حبة واهلل يضاعف ملن يشاء واهلل واسع عليم).
ُ ُّ َ َ ْ َ ٌ
خلطام :زيادة تمكن صاحبها من أن يعمل بها ما أراد ،وهذا من حسن اجلزاء ،فكما أن هذا الرجل
قوهل" :لكها خم ُطومة " فائدة ا ِ
َ ْ ُ ٌ
َ ْ ُ ٌ
خلطام؛
خلطام ،جزاه اهلل بسبعمائة ناقة لكها مشدود عليها با ِ
جاء بناقته إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مشدود عليها با ِ
ويلعلم من ينفق يف ادلنيا أن لك زيادة يقدمها سيحزى بها ،واخلطام هل قيمة ومجال وزيادة يف انلاقة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ُ
بناقة خمطومة  :جمعولة يف رأسها اخلطام ،وهو الزمام اذلي تشد به انلاقة.
هذه يف سبيل اهلل  :أي جمعولة فيه.
لك بها  :أي بدهلا.
القيامة  :هو ايلوم اآلخر اذلي حتاسب فيه اخلالئق ،وسيم يوم القيامة بايلوم اآلخر؛ ألنه ال يوم بعده.
سبيل اهلل  :هو اجلهاد إذا أطلق يف انلصوص.

.1
.2
.3
.4
.5

انلفقة يف سبيل اهلل يضاعفها اهلل سبع مئة ضعف.
حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع ابلذل يف سبيل اهلل.
اجلزاء من جنس العمل.
من أسايلب ادلعوة الرتغيب.
الرتغيب يف اتلربع بما يستعان به ىلع القتال من فرس أو ناقة أو غري ذلك ،واهلل يضاعف ىلع ذلك األجر.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
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للك سهو سجدتان بعدما يسلم

ِّ
احلديث :عن ثوبان -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :للك سهو سجدتان بعدما ي ُ َسل ُم».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

املراد بذلك :أن أي سهو يقع يف الصالة بزيادة ،أو نقص ،أو شك؛ فإنه يوجب سجود السهو ،واحلديث من أدلة من يرى أن

سجود السهو بعد السالم؛ واجلمع بني األدلة يف هذا ابلاب يقتيض أن السجود اذلي بعد السالم يف حاتلني :إذا سلم عن نقص،

وإذا شك وبىن ىلع اغلب ظنه ،وما اعداهما يكون قبل السالم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
راوي احلديث :ثوبان موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

فوائد احلديث:

َّ َّ
 .1أن لك سهو يقع يف الصالة ،فله سجدتا سهو.
َّ
 .2احلديث من أدلة من يرى أن سجود السهو بعد السالم؛ وهم احلنفية.

املصادر واملراجع:

مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب.
السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين  ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
صحيح أيب داود لألبلاين ،ط ،1مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت 1423 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة
 1423ـه.
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للعبد اململوك املصلح أجران
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-للعبد اململوك املصلح أجران»،
واذلي نفس أيب هريرة بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهلل واحلج ،وبر أيم ،ألحببت أن أموت وأنا مملوك.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قال أبو هريرة -ريض اهلل عنه :-قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-للعبد اململوك انلاصح لسيده والقائم ِبق ربه أجران؛
لقيامه ِبق اهلل -تعاىل -من العبادات وقيامه ِبق سيده من اخلدمة.

ثم أخرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أنه لوال أن اململوك ال جهاد عليه ،ولوال قيامه برب أمه بانلفقة واخلدمة ،ألحب أن يموت
وهو مملوك ملا فيه من أجر.

___________________________

ِّ ر
والرق
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلفقات  -األيمان  -اجلهاد  -الرب والصلة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• املصلح  :من الصالح ،وهو إحسان العبادة وانلصح للسيد.
َّ ر
• لوال اجلهاد  :لوال فضل القيام بأعمال اجلهاد وأن الرق يمنع منها.
ً
• وأنا مملوك  :أي :ألنال األجر مضاعفا.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

فضل اململوك اذلي يُؤدي حق اهلل وحق موايله.
صالح العبد يكون بإحسان العبادة وانلصح للسيد.
فضل اجلهاد واحلج واحلث ىلع بر الوادلين وخاصة األم.
العبد اململوك ال جهاد عليه وال حج يف حال العبودية.
فضل أيب هريرة -ريض اهلل عنه.-
مواساة الضعفاء من العبيد ومن يف معناهم وتطييب خاطرهم وحثهم ىلع الصرب ىلع ما امتحنوا به وأن حيتسبوا ذلك عند ربهم -تبارك وتعاىل-
.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
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لم أر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يستلم من ابليت إال الركنني ايلمانيني

َّ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :ل َ ْم أَ َ
لمَ -
صىل اهلل عليه وسلَّم يَستَ ُ
َّ
ابليت ِإال
من
انليب -
ر
ِ
ِ
ُّ َ
ََ َ
ني».
ني ايلما ِني ِ
الركن ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

لم يكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يستلم من األراكن األربعة للكعبة إال الركن األسود والركن ايلماين ،فللبيت أربعة
أراكن ،فللركن الرشيق منها فضيلتان:

 .1كونه ىلع قواعد إبراهيم.

 .2وكون احلجر األسود فيه .والركن ايلماين هل فضيلة واحدة ،وهو كونه ىلع قواعد إبراهيم.

وليس للشايم والعرايق يشء من هذا ،فإن تأسيسهما خارج عن أساس إبراهيم حيث أخرج احلجر من الكعبة من جهتهما؛
وهلذا فإنه يرشع استالم احلجر األسود وتقبيله ،ويرشع استالم الركن ايلماين بال تقبيل ،وال يرشع يف حق الركنني ابلاقيني

استالم وال تقبيل ،والرشع مبناه ىلع االتباع ،ال ىلع اإلحداث واالبتداع ،وهلل يف رشعه حكم وأرسار.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

املفردات:
معاين
َْ َ
َ
• لم أر  :لم أبرص.
• يستلم  :يمسح بيده.
• ابليت  :الكعبة.
• ُ
الركنَني  :اجلانبني والطرفني.
ً
َ
َ
َ
ني  :نسبة إىل ايلمن تغليبا ،ألنهما من جهة ايلمن ،اكألبوين لألب واألم ،واملراد بهما :الركن ايلماين ،والركن الرشيق ،اذلي فيه احلجر
• ايلما ِني ِ
األسود.

فوائد احلديث:

 .1استحباب استالم الركنني ايلمانيني.
 .2عدم مرشوعية استالم غري الركنني ايلمانيني من أراكن الكعبة وال غريها من املقدسات.
 .3السنة كما تكون يف األفعال تكون كذلك يف املرتواكت ،فإذا ُو ِجد سبب الفعل يف عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فلم يفعل؛ دل هذا ىلع
أن السنة تركه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
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ً
لم يكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع يشء من انلوافل أشد تعاهدا منه ىلع ركعيت الفجر

ُ
احلديث :عن اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -قالت« :لم يَكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع
ْ
َ ْ
َ ُ ًَ ُْ
يشء من ر
انلَ َوافل أشد تعاهدا منه ىلع رك َع َيت الفج ِر».
َ ْ
َْ َ
من ُّ
جر ٌ
خري َ
ادلنيا وما فيها».
ويف رواية« :ركعتا الف ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان ملا لركعيت الفجر من األهمية واتلأكيد ،فقد ذكرت اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -أكدهما وعظم شأنهما بفعله ،حيث اكن شديد املواظبة عليهما ،وبقوهل ،حيث أخرب أنهما خري من ادلنيا وما فيها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > فضل صالة اتلطوع
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > السنن الرواتب
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليها.
والرواية اثلانية :رواها مسلم.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ىلع يش ٍء من َّ
انلوا ِفل  :نوافل الصالة ،وانلفل يف اللغة :الزيادة ،ويف الرشع :ما سوى الفرائض من الطااعت ،واملراد هنا :السنن الرواتب اتلابعة
للفرائض.
َ َ َّ َ َ ُ
ً
• أشد تعاهدا  :أقوى حمافظة.
َ
• ىلع َر َ
كع َيت الفجر  :راتبتها اليت تصىل قبلها؛ ألن الفريضة ليست من انلوافل.
• وما ِفيها  :ما يف ادلنيا من املال واألهل وابلنني وغريها من زينة ادلنيا وزهرتها.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

كون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يتعاهدهما أكرث من غريهما.
االستحباب املؤكد يف ركعيت الفجر ،فال ينبيغ إهماهلما.
عظم فضلهما ،حيث ُجعال ً
خريا من ادلنيا وما فيها.
َّ
أن إهمال من أهملهما -ىلع سهوتلهما وعظم أجرهما وحث الشارع عليهما -يدل ىلع ضعف دينه ،وحرمانه من اخلري العظيم.
راتبة الفجر تصىل يف احلرض والسفر ،خبالف راتبة الظهر واملغرب والعشاء فال تصىل إال يف احلرض.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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لم يكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصوم من شهر أكرث من شعبان

احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :لم يكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصوم ِم ْن شهر أكرث من شعبان،
ر
فإنه اكن يصوم شعبان لكه.
ويف رواية :اكن يصوم شعبان إال قليال.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :لم يكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصوم من شهر أكرث من شعبان ،فإنه اكن يصوم
ً
شعبان لكه .ويف رواية :اكن يصوم شعبان إال قليال .اثلاين تفسري لألول وبيان أن قوهلا :لكه ،أي :اغبله ،وقيل :اكن يصومه لكه
ً
يف وقت ،ويصوم بعضه يف سنة أخرى ،وقيل :اكن يصوم تارة من أوهل ،وتارة من آخره ،وتارة بينهما ،وما خييل منه شيئا بال
صيام لكن يف سنني ،فلهذا ينبيغ لإلنسان أن يكرث من الصيام يف شهر شعبان أكرث من غريه؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -اكن يصومه ،واحلكمة من ذلك أنه يكون بني يدي رمضان اكلرواتب بني يدي الفريضة ،وقيل :يف ختصيص شعبان
بكرثة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد ،كما دلت عليه السنة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :تفاضل األزمنة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1فضل صيام شعبان.
 .2احلكمة يف تفضيله أنه بمثابة االستعداد لرمضان ،وهو شهر ترفع فيه األعمال إىل اهلل -تعاىل.-
 .3أنه ال يرشع صومه لكه ،وإنما اثلابت عنه -عليه الصالة والسالم -صوم أكرثه كما هو مقتىض الروايات ،وبه تفيت اللجنة ادلائمة.

املصادر واملراجع:

 /1تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
 /2رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 /3سنن النسايئ؛ لإلمام أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه مكتب حتقيق الرتاث اإلساليم ،دار املعرفة-بريوت.
 /4رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
 /5رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
 /6صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
 /7صحيح الرتغيب والرتهيب؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض ،الطبعة اخلامسة.
 /8صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
 /9نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
 /10فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل :-اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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ملا أىت ماعز بن مالك انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال هل« :لعلك قبلت ،أو غمزت ،أو نظرت» قال :ال يا
َ ْ
رسول اهلل .قال« :أن ِكتها؟» .ال يكِن ،قال :فعند ذلك أمر برمجه
ُ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال هل« :لعلك
ماعز بن مالك
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :ملا أىت
َََ َ ْ
َ ْ
َ ْ
ََ ْ َ
َ َْ َ
َ
َ
َ َّ ْ َ
مج ِه.
قبلت ،أو غمزت ،أو نظرت» قال :ال يا رسول اهلل ،قال« :أنِكتها» .ال يك ِين ،قال :فعند ذلك أمر بِر ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

احلديث وارد يف قصة رجم ماعز -ريض اهلل عنه ، -وذلك أنه ملا أقر ىلع نفسه بالزنا ،أراد انليب -عليه الصالة والسالم -أن
خيترب عقله وصحة إقراره ،يلتبني هل يعرف حقيقة الزنا أو ال؛ ألنه ربما فعل ما ليس بزنا حقيقة وجتوز بإطالق بعض
مقدمات عليه ،فلهذا سأهل عن اتلقبيل والغمز وحنوه ،فلما وقف ىلع أنه يعرف حقيقة الزنا أمر برمجه ،بعد اتلأكد من صحة

إقراره.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب القضاء.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
ً
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري وهو يف بلوغ املرام خمترصا.

معاين املفردات:

َ ْ
ً
ُ
• ق َّبلت  :يقال :قبله تقبيال؛ أي :ثلمه ،واالسم :القبلة بضم القاف.
• أو غمزت  :بالغني املعجمة والزاي؛ أي بعينك ،أو يدك ،أي أرشت ،أو املراد :تعمدت بيدك اللمس.
ً
َْ
ر
َ
َ
َ
كن عنه بلفظ آخر،
كين  :ال ي ِ
• أنِكتها،ال ي ِ
كين بفتح اتلحتانية ،وسكون الاكف ،من الكناية ،أي أنه ذكر هذا اللفظ رصحيا ،ولم ي ِ
اكجلماع.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

َّ
أن الزنا يثبت باإلقرار ،كما يثبت بالشهادة.
َّ
َ
املحصن الزاين رمجه باحلجارة حىت يموت.
أن حد
َّ
ِّ
أنه جيب ىلع القايض واملفيت اتلثبت يف األحاكم ،والسؤال باتلفصيل عما جيب االستفسار عنه ،مما يغري احلكم يف املسألة؛ فإن َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل
َّ
عليه وسلم -سأل املقر هنا عن عمله ،حىت َّ
تبني هل أنه فعل حقيقة الزنا ،وأعرض عنه لعله يرجع عن اعرتافه ،حىت كرر اإلقرار أربع مرات.
ادلاللة ىلع أنه يندب تلقني ما يسقط احلد ،وأن اإلقرار ال بد فيه من اللفظ الرصيح اذلي ال حيتمل غري اجلماع.
حرص الرشيعة ىلع صيانة ادلماء.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.َ
ُ
غريب ،املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن ،دار هجر ،الطبعة األوىل 1414 ،ـه-
 ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام ،احلسني بن حممد بن سعيد املعروف بالم ِ1994م.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان -طبعة دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1428 ،ه. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية ،القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعةاألوىل1427 ،ه.
َ َّ
الول ِوي  -دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع،
 ذخرية العقىب يف رشح املجتىب ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويبالطبعة األوىل1996 ،م.

الرقم املوحد)58230( :
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ً
ملا حرضت أحدا داعين أيب من الليل فقال :ما أراين إال مقتوال يف أول من يقتل من أصحاب انليب -صىل اهلل
عليه وسلم-

ْ ُ ٌ
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما ،-قال :ملا حرضت أ ُحد داعين أيب من الليل ،فقال :ما أراين إال مقتوال
َ َْ
يف أول من يُقتل من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وإين ال أترك بعدي َّ
أعز َّ
غري نف ِس رسول اهلل -
يلع منك
َّ َ ْ ً ْ
َ َ
َ َ َ َ
َ
ود َفنْ ُ
َْْ
ك ً
ت معه َ
آخر يف
خريا ،فأصبحنا ،فاكن أول قتيل،
صىل اهلل عليه وسلم ،-وإن
يلع دينا فاق ِض ،واستو ِص بأخواتِ
َ ُ
َ ْ
ُ
ُ
قربه ،ثم لم ت ِطب نفيس أن أتركه مع آخر؛ فاستخرجته بعد ستة أشهر ،فإذا هو كيوم وضعته غري أذنِ ِه ،فجعلته يف قرب
َ
ىلع ِحد ٍة.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
جابرا يف يللة من الليايل ،وقال هل :إين ألظن أين أول قتيل مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-
أيقظ عبد اهلل بن حرام ابنه
ً
وذلك قبيل غزوة أحد ،ثم أوصاه وقال :إين لن أترك من بعدي أحدا أعز منك بعد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأوصاه
ُ
بأن يقيض دينًا اكن عليه وأوصاه بأخواته ،ثم اكنت الغزوة فقاتل -ريض اهلل عنه -وقتل ،واكن القتىل يف ذلك ايلوم سبعني
ً
رجال ،فاكن يشق ىلع املسلمني أن حيفروا للك رجل ً
قربا ،فجعلوا يدفنون االثنني واثلالثة يف قرب واحد ،فدفن مع عبد اهلل بن
َّ
ً
جابرا -ريض اهلل عنه -لم تطب نفسه حىت فرق بني أبيه وبني من دفن معه ،فحفره بعد ستة أشهر
ولكن
حرام رجل آخر،
من دفنه ،فوجده كأنه دفن ايلوم ،لم يتغري إال يشء يف أذنه يسري ،ثم أفرده يف قرب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد يف سبيل اهلل  -السرية  -الوصية.
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• حرضت أحد  :حرضت غزوة أحد اليت اكنت يف السنة اثلاثلة من اهلجرة جبوار جبل أحد.
• ما أراين  :ما أظنين.
• فاقض  :أي :رد ادلين إىل أصحابه.
• لم تطب نفيس  :أي :لم جتد الراحة واالطمئنان.
• فاستخرجته  :أخرجته من القرب.
• ىلع حدة  :أي :دفنته يف قرب منفردا وحده.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

كرامة أخرى هل ،بتوقع حصول املوت هل يف سبيل اهلل يف بداية املعركة.
إرشاد األبناء إىل بر اآلباء خصوصا بعد موتهم ،واالستعانة ىلع ذلك بإخبارهم بماكنتهم يف القلب.
بيان عظم حب الصحابة الكرام للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -وتفضيلهم هل ىلع انلفس واملال واألوالد.
بيان أهمية قضاء ادلين خاصة لو توقع من عليه ادلين املوت.
جواز جعل أحد الورثة وصيا ىلع بايق الورثة إذا اكن احلال يقتيض ذلك.
جواز إخراج امليت من قربه إذا اقتضت املصلحة ذللك.
كرامة للصحايب اجلليل عبد اهلل وادل جابر بعدم حتلل جثته بعد وفاته بمدة طويلة.

32

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ـه2009 -م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418 ،ـه1997 -م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3462( :
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َ
َ ٌ َ َّ َ
َ َ
ِ
الشمس وقبل غروبها
طلوع
انلار أحد صىل قبل
لن يلِج
ِ

احلديث :عن أيب زهري عمارة بن رؤيبة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-لن يَ ِل َج انلار أحد صىل
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها».

عن جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه -قال :كنا عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فنظر إىل القمر يللة ابلدر،
ْ َُْ
ُ َ ُ َ
َ َ
امون يف رؤيته ،فإن استطعتُ ْم أن ال تغلبُوا ىلع صالة قبل
فقال« :إنكم سرتون ربكم كما ت َر ْون هذا القمر ،ال تض
ْ ُ
طلوع الشمس وقبل غروبها ،فاف َعلوا».
ويف رواية« :فنظر إىل القمر يللة أربع عرشة».

درجة احلديث :احلديثان صحيحان.

املعىن اإلمجايل:

ً
معىن حديث عمارة -ريض اهلل عنه -أنه لن يدخل انلار أحد -أصال للتعذيب أو ىلع وجه اتلأبيد -صىل قبل طلوع الشمس،

وقبل غروبها ،يعين :الفجر والعرص ،أي :داوم ىلع أدائهما؛ ألن وقت الصبح يكون عند انلوم وذلته ،ووقت العرص يكون

عند االشتغال بأعمال انلهار وجتارته وتهيئة العشاء ،ففيه ديلل ىلع خلوص انلفس من الكسل وحمبتها للعبادة ،ويلزم من
ر
حري أن ال
ذلك إتيانها ببقية الصلوات اخلمس ،وأنها إذا حافظت عليهما اكنت أشد حمافظة ىلع غريهما ،ومن هو كذلك
ر
يرتكب كبرية وال صغرية ،وإن فعل تاب ،أو أن صغائره املتعلقة باَّلل -تعاىل -تقع مكفرة؛ ثوابًا هل ىلع مواظبته ،فحينئذ هو
ً
ال يلج انلار أبدا ،واهلل أعلم.
وعن جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه -أنهم اكنوا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فنظر إىل القمر يللة ابلدر -يللة

الرابع عرش ،-فقال -صىل اهلل عليه وسلم" : -إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر" يعين :يوم القيامة يراه املؤمنون يف

اجلنة كما يرون القمر يللة ابلدر ،ليس املعىن أن اهلل مثل القمر؛ ألن اهلل ليس كمثله يشء ،بل هو أعظم وأجل -عز وجل-

 ،لكن املراد من املعىن تشبيه الرؤية بالرؤية ،فكما أننا نرى القمر يللة ابلدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه ،فإننا سرنى
ربنا -عز وجل -كما نرى هذا القمر رؤية حقيقية بالعني دون اشتباه ،واعلم أن أذل نعيم وأطيب نعيم عند أهل اجلنة هو
انلظر إىل وجه اهلل فال يشء يعدهل ،فيقول رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ملا ذكر أننا نرى ربنا كما نرى القمر يللة ابلدر:
"فإن استطعتم أال تغلبوا ىلع صالة قبل طلوع الشمس وصالة قبل غروبها ،فافعلوا" واملراد من قوهل" :استطعتم أال تغلبوا ىلع

صالة" أي :ىلع أن تأتوا بهما اكملتني ،ومنها :أن تصيل يف مجاعة إن استطعتم أال تغلبوا ىلع هذا" ،فافعلوا" ،ويف هذا ديلل ىلع
أن املحافظة ىلع صالة الفجر وصالة العرص من أسباب انلظر إىل وجه اهلل -عز وجل.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :أبو زهري عمارة بن رؤيبة -ريض اهلل عنه-
جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث عمارة بن رؤيبة رواه مسلم.
حديث جرير بن عبداهلل متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يلج  :يدخل.
• ال تضامون  :ال يصيبكم ضيم ،أي :تعب ومشقة.
• قبل طلوع الشمس وقبل غروبها  :الفجر والعرص.
فوائد احلديث:
.1

فضل صاليت الصبح والعرص ،فينبيغ املحافظة عليهما.
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ً
 .2أن من اكن حمافظا ىلع هاتني الصالتني ،يكون أشد حمافظة ىلع غريهما من الصلوات.
 .3إثبات البرشى ألهل اإليمان أنهم سريون اهلل -تعاىل -يوم القيامة ،بال تأويل وال تعطيل ،بل رؤيا حقيقية كرؤية ابلدر يف الوضوح.
ً
ً
 .4من أدى هذه الصلوات يكون اغبلا خايل انلفس من الكسل والرياء حمبا للعبادة.

املصادر واملراجع:

 /1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
 /2تذكرة املؤتيس رشح عقيدة احلافظ عبدالغين املقديس؛ تأيلف عبدالرزاق بن عبداملحسن ابلدر ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1424 ،ه.
 /3ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
 /4رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 /5رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
 /6صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
 /7صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
 /8مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه.
 /9نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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َْ َ ُْ ُ َ ََْ َ
ْ َ َ ُ
َُُْ
لو كنتما من أهل ابلدل ،ألوجعتكما ،ترفعان أصواتكما يف مسجد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

احلديث :وعن السائب بن يزيد الصحايب -ريض اهلل عنه -قال :كنت يف املسجد َف َ
ح َص َب ِين َر ُجل ،فنظرت فإذا عمر بن
َ
َ
َ ْ ُ
ين ،ف ِجئتُه بهما ،فقال :من أين أنتما؟ فقاال :من أهل الطائف ،فقال :لو
اخلطاب -ريض اهلل
عنه -فقال :اذهب فأتِ ِين بِهذ ِ
َْ َ ُْ ُ َ ََْ
ُْ
ْ َ َ ُ
َ
كنتُ َما من أهل ابلدل ،ألوجعتكما ،ترفعان أصواتكما يف مسجد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم!-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما -عن واقعة حصلت يف حرضته ويه أن رجلني اكنا يرفعان أصواتهما يف مسجد رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف عهد عمر -ريض اهلل عنه -فسمع عمر أصواتهما فحصب السائب بن يزيد ،وذلك ألجل أن

يأيت بالرجلني إيله.

قال السائب :فأتيته بهما ،فسأهلما من أين أنتما؟

فقاال :من أهل الطائف.
َ
ُ
َ
أص َواتَ ُ
قال :لو ُكنْتُ َما من أهل ابلدل ،أي :من أهل املدينة أل ْو َج ْعتُك َما بالعقوبة والرضب ،تَ ْرف َعان ْ
كما يف مسجد رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم ! -وملا لم يكونا من أهل املدينة عذرهما جبهلهما؛ ألن الغالب خفاء أحاكم الرشع ىلع من اكن حاهل
مثل حاهلما.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديثَّ :
السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
ْ
• َح َصبَ ِين  :رماين باحلَصبَاء ،ويهِ :صغار احلَىص.

فوائد احلديث:
.1

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

ْ
َْ
َْ ً
ُ
كراهة رفع الصوت يف املسجد ولو اكن يف ِذكر أو قراءة القرآن ،وحيرم ذلك إن أحدث تش ِويَشا ،وتشتَد الكراهة واحل ُ ْر َمة إن اكن يف خ ُصومة
وما شابهها.
إباحة الالكم يف املسجد يف غري معصية.
يستحب ملن أراد أن يُنَبِّه ً
أحدا إىل يشء يف املسجد أن يُشري إيله حىت ال يرفع صوته.
ْ
احلث ىلع األمر باملعروف وانليه عن املنكر يف املسجد وغريه؛ ألنه من أعظم مقاصد اإلسالم ،ومنه أمر ونيه من خالف آداب املساجد.
جواز العقوبة ابلدنية بالرضب وغريه ملن خالف رشع اهلل -عز وجل.-
بيوت اهلل -تعاىلُ -جعلت للطاعة والعبادة فيجب راعيتها بذلك ،قال -تعاىل( :-يف بيوت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح هل فيها بالغدو
واآلصال رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزاكة خيافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار * يلجزيهم اهلل
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واهلل يرزق من يشاء بغري حساب).
الرفق باجلاهل وتعليمه آداب املساجد.
ُْ َ
أن اإلنسان يعذر جبهله ،وذللك عذرهم عمر -ريض اهلل عنه -بلعدهم عن العلم وأهله.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
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لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها

ً
ً
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :لو كنت آ ِم ًرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

ً

ً

ألحد ألمر الزوجة أن تسجد لزوجها ،وذلك تعظيما حلقه
أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه لو اكن آمرا أحدا أن يسجد
ٍ
ً
عليها ولكن السجود لغري اهلل حمرم ال جيوز مطلقا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ر
باهلوي لألرض كما يفعل املصيل.
• السجود  :كمال االنقياد

فوائد احلديث:

 .1السجود عبادة ال تنبيغ إال هلل وحده.
 .2بيان عظم حق الزوج ىلع الزوجة فهو بعد حق اهلل عليها.
 .3من سجد لغري اهلل فقد أرشك.

املصادر واملراجع:

اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -
رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص  -الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،ط 2اعم .1405
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،ط 1اعم .1422
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َ
ٌ
َ
َ َ ُ
َّ
ُ َ ْ ُ
َْ َ
َّ
َُْ
َّ
املد ِِع وايلَم َ
كرَ
ني ىلع من أن
اءهم ،لكن ابلينة ىلع
لو يعطى انلاس بدع َواهم الدىع رجال أموال قومٍ ودِم
ِ

ُْ
ُ
انلاس
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :لو يع َطى
ٌ
َ
َ
َّ
َْ َ
َّ
َ َ ُ
َ ْ ُ
املد ِيع وايلَم َ
َّ
ني ىلع من أنك َر».
لكن ابلينة ىلع
اءهم،
بدع َواهم الدىع رجال أموال قومٍ و ِدم
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

كر؛ حتقيقا للعدل ،وإقامة للحق ،وصونا للنفس
احلديث أصل يف عدم قبول ادلعوى املجردة عن األدلة والقرائن ،وحتليف املن ِ
واملال ،فلك من ادىع دعوى خايلة عن برهان فيه مردودة وسواء اكنت يف احلقوق واملعامالت أو يف مسائل اإليمان والعلم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابليِّنات
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :أخرجه بهذا اللفظ ابليهيق يف السنن الكربى.
وأخرج ابلخاري ومسلم بعضه.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
• بدعواهم  :بمجرد إخبارهم عن لزوم حق هلم ىلع آخرين عند حاكم.
ِّ
ُ
• رجال  :خصوا باذلكر ألن ذلك من شأنهم اغبلا.
• أموال قوم ودماءهم  :فال يتمكن املدىع عليه من صون دمه وماهل.
• ابلينة  :اسم للك ما يبني احلق ويظهره.
َّ
• املد ِيع  :هو من يذكر أمرا خفيا خيالف الظاهر.
• وايلمني ىلع من أنكر  :ألن األصل براءة ذمته ،مما طلب منه وهو متمسك به.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ال حيكم ألحد بمجرد دعواه.
املديع.
ال جيوز احلكم إال بما رتبه الرشع ،وإن غلب ىلع الظن صدق
ِ
َ
ايلمني ىلع املدىع عليه مطلقا.
ً
ً
ادلعوى تكون يف ادلماء واألموال ،اغبلا ،وذكر املال وادلم ىلع سبيل املثال ،وإال قد يديع حقوقا أخرى.
الرشيعة جاءت حلماية أموال انلاس ودمائهم عن اتلالعب.
غلبة الظلم والكذب ىلع كثري من انلاس.
ال فرق يف ذلك بني الرجل العدل وغريه إذا ادىع شيئا ىلع آخر فال ينظر إىل قوهل إال ببينة.
القايض ال حيكم بعلمه وإنما يرجع إىل ابلينات.

املصادر واملراجع:

ً

 اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،ه. رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش. فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1424 ،ـه2003 -م. الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض. األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن. اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس. السنن الكربى للبيهيق ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان ،الطبعة اثلاثلة 1424 ،ـه2003 -م. صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. -مشاكة املصابيح ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلاثلة1985 ،م.
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َ َ
ْ ُ َ ِّ
َُ
لو يعلم املار بني يدي المصيل ماذا عليه من اإلثم ،لاكن أن ي ِقف أربعني خريا هل من أن يم َّر بني يديه

ُ َْ ْ ْ
ً
ْ ِّ
احلَارث بْن ِّ
الص َّم ِة األنصاري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :لو يعلم املار بني يدي ال ُم َصيل ماذا
احلديث :عن أيب جهي ِم ب ِن
ِ
ِ ِ
َ
َ
عليه لاكن أن يَ ِقف أربعني خريا هل من أن ي ُم َّر بني يديه».
َ ُ َّ ْ
رض :ال أدري :قال أربعني يوما أو شهرا أو سنة.
قال أبو انل ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

مر بني يديه يف هذه احلال ٌّ
مار قطع هذه املناجاة ر
املصيل واقف بني يدي ربه يناجيه ويناديه ،فإذا َّ
وشوش عليه عبادته ،ذلا
َ ُ
عظم ذنب من تسبب يف اإلخالل بصالة املصيل بمروره.

فأخرب الشارع :أنه لو علم ما اذلي ترتب ىلع مروره ،من اإلثم واذلنب ،لفضل أن يقف ماكنه اآلماد الطويلة ىلع أن يمر بني

يدي املصيل ،مما يوجب احلذر من ذلك ،واالبتعاد منه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كبائر اذلنوب.
َُْ ْ ْ
احلَارث بْن ِّ
الص َّم ِة األنصاري -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :أبو جهي ِم ب ِن
ِ ِ ِ
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• لو يعلم  :هذا رشط وجوابه قوهل لاكن أن يقف.
• املار  :العابر من ايلمني إىل الشمال أو العكس.
ْ ِّ
• بني يدي ال ُم َصيل  :أمامه من قدميه إىل منتىه سجوده .
َ
• أن يَ ِقف  :أي يبىق واقفا منتظرا فراغ املصيل.
• قال أبو انلرض  :هو سالم بن أمية راوي احلديث.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ْ
ْ
حتريم املرور بني يدي املصيل ،إذا لم يكن هل ُسرتة ،أو املرور بينه وبينها إذا اكن هل ُسرتة.
وجوب االبتعاد عن املرور بني يديه ،هلذا الوعيد الشديد.
ُ
ُ َّ
َ
َ
ُ
َّ
ِّ
أن األوىل للمصيل أن ال يصيل يف طرق انلاس ،ويف األمكنة اليت البد هلم من املرور بها ،ئلال يعرض صالته للنقص ،ويعرض املارة لإلثم.
شك الراوي يف األربعني :ال يراد بها حرص املدة ،ألن طريقة العرب ذكر العدد بليان أن القصد اتلكثري وأن األمر مهم.
تعظيم حرمة املصيل واحليلولة بينه وبني قبلته.
يؤخذ منه أن اإلثم املرتتب ىلع املعصية يف اآلخرة وإن قل فهو أعظم من أي مشقة يف ادلنيا مهما اكنت شديدة وفظيعة.
ُّ
اتلحرس واالعرتاض ىلع القدر.
جواز استعمال لكمة لو يف غري

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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َُ
لو يعلم املار بني يدي ال ْ ُم َص ِّيل ماذا عليه من اإلثم؟ لاكن أن يَ ِق َف أربعني ً
خريا هل من أن يم َّر بني يديه ،قال
ً
َ ُ َّ ْ
ً
يوما أو ً
شهرا أو سنة
رض :ال أدري :قال أربعني
أبو انل ِ

ُ َْ ُ ْ
َ ْ ِّ
ً
احلَارث بْن ِّ
مرفواع« :لو َي ْعلم ُّ
املار بني يَدي ال ُم َصيل ماذا
الص َّم ِة األنصاري -ريض اهلل عنه-
احلديث :عن أيب جهي ِم بن
ِ
ِ ِ
َ
َ َ
َ ُ َّ ْ
رض :ال أدري :قال أربعني ً
ُ
ً
َّ
يوما أو شهراً
عليه من اإلثم؟ لاكن أن ي ِقف أربعني خريا هل من أن يمر بني يديه» ،قال أبو انل ِ
ً
أو سنة.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

مر بني يديه يف هذه احلال ر
مار قطع هذه املناجاة ر
املصيل واقف بني يدي ربه -تعاىل -يناجيه ويناديه ،فإذا َّ
وشوش عليه عبادته،
َ
ذلا ع ُظم ذنب من تسبب يف اإلخالل بصالة املصىل ،بمروره.
َ َّ
فأخرب الشارع :أنه لو علم ما اذلي يرتتب ىلع مروره ،من اإلثم واذلنب ،لفضل أن يقف ماكنه أربعني ىلع أن يمر أمام املصىل،

مما يوجب احلذر من ذلك ،واالبتعاد منه ،وقد شك الراوي يف األربعني :هل يراد بها ايلوم أو الشهر أو العام؟ ولكن ليس
َّ ْ
انليه.
املراد بهذا العدد املذكور احلرص ،وإنما املراد املبالغة يف

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
َُْ ْ ْ
احلَارث بْن ِّ
الص َّم ِة األنصاري -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :أبو جهي ِم ب ِن
ِ ِ ِ
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

املار  :العابر من ايلمني إىل الشمال أو العكس.
ْ ِّ
بني يدي ال ُم َصيل  :أمامه من قدميه إىل منتىه سجوده.
َ
أن يَ ِقف  :أي يبىق واقفا منتظرا فراغ املصيل.
قال ابو انلرض  :هو سالم بن أمية راوي احلديث.

.1

.2
.3
.4
.5
.6

ْ
ْ
حتريم املرور بني يدي املصيل ،إذا لم يكن هل ُسرتة ،أو املرور بينه وبينها إذا اكن هل ُسرتة ،ويقيد حتريم املرور بني يدي املصيل إذا لم يكن هل
سرتة باملسافة اليت بينه وبني موضع سجوده.
وجوب االبتعاد عن املرور بني يدي املصيل ،هلذا الوعيد الشديد.
أن األوىل للمصيل أن ال يصيل يف طرق انلاس ،ويف األمكنة اليت البُ َّد هلم من املرور بها ،ئلال ُي َع ِّرض صالته للنقصُ ،
وي َعرض َّ
املارة لإلثم.
تعظيم حرمة املصيل واحليلولة بينه وبني قبلته.
يؤخذ منه أن اإلثم املرتتب ىلع املعصية يف اآلخرة وإن قل فهو أعظم من أي مشقة يف ادلنيا مهما اكنت شديدة وفظيعة.
ُّ
اتلحرس واالعرتاض ىلع القدر.
جواز استعمال لكمة لو يف الوعيد ،وانليه عن استعماهلا إنماهو يف

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م.
تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل 1381ه.
صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.
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لوال أن أشق ىلع أميت ألمرتهم بالسواك مع لك وضوء

َ
ْ َُ
ُ َّ َ َ ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ل ْوال أن أش ِّق ىلع أم ِيت أل َم ْرتهم
ِّ
ِّ
واك مع لك ُو ُضوء».
بالس ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ر
بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أنه لوال ما خشيَه من حلوق اجلهد واملشقة والشدة بأمته وأتباعه اذلين آمنوا
به :ألمرهم أمر إلزام وفرض بأن يستاكوا مع لك وضوء ،ولكنه امتنع عن ذلك رمحة بهم وشفقة عليهم ،ولم جيعله من الفرائض

املتحتمة ،وإنما من السنن املستحبة اليت يثاب فاعلها وال يعاقب تاركها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > سنن وآداب الوضوء
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مالك والنسايئ يف الكربى وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

أمرا ً
لوال  :حرف امتناع لوجود ،أي امتناع حصول يشء لوجود يشء يمنع ،واملعىن هنا لوال خوف املشقة ىلع أميت ألمرتهم بالسواك ً
الزما.
ُ
ُ
ُأش َّق  :أث ِقل عليهم ،من املشقة ويه الشدة.
أ َّميت  :مجاعيت ،واملراد بهم أمة اإلجابة ،وهم من آمن به واتبعه.
ألمرتهم  :أللزمتهم.
بالسواك  :باستعمال السواك ،وهو اسم للعود اذلي يستاك به من األراك وغريه.

.1
.2

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

ِّ
َّ
ٌ
قريب من ثواب الواجبات.
تأكد استحباب السواك مع لك وضوءٍ ،وأن ثوابه
َُّ
َّ
أن ِّ
السواك عند الوضوء -وعند غريه من العبادات من باب أوىل -ليس بواجب ،فقد منعه -صىل اهلل عليه وسلم -من إجيابه ىلع أمته خمافة
مشقتهم.
َّ
َّ
ر
ُ
أن اذلي منع األمر بوجوبه هو املشقة ،وذلك خشية عدم القيام به ،مما يرتتب عليه اإلثم برتكه.
ٌ
َّ
مقد ٌم ىلع جلب املصالح"؛ فمفسدة الوقوع باإلثم من ترك الواجبَ ،منَ َع ْ
ت
هذا احلديث العظيم ديلل ىلع القاعدة الرشعية ،ويه" :درء املفاسد
من مصلحة وجوب ِّ
السواك عند لك وضوء.
َّ
َّ
َّ
هذا احلديث الرشيف من أدلة القاعدة الكربى" :املشقة جتلب اتليسري"؛ فخشية املشقة سبب عدم فرضيته.
َْ ُ
شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته ،فكثري من العبادات الفاضلة يرتك َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فعلها مع أمته ،أو أم َره ْم بها،
َ
خشية فرضها عليها.
َ
َ َ ُ
ُ ُ َّ ُ ْ ُ َ ِّ َ َ ْ ُ
ك ْم} وقالَ :
{و َما َج َعل َعليْك ْم ِيف
سعة هذه الرشيعة وسماحتها ،ومسايرتها للحالة البرشية الضعيفة؛ قال تعاىل{ :ي ِريد اَّلل أن خيفف عن
ِّ
ين ِم ْن َح َر ٍج}.
ادل ِ
احلكمة يف األمر بالسواك أن يكون املسلم يف حالة كمال انلظافة؛ إلظهار رشف العبادة ،وئلال يؤذي املالئكة واملصلني.
لم يرد يف احلديث موضع االستياك لكن العلماء ذكروا أنه عند املضمضة ملناسبته.
َّ
يدل احلديث ىلع قاعدة أصويلة ،ويه :أن األمر املطلق يفيد الوجوب ،ووجهه :أنه لو اكن األمر يفيد االستحباب ،ملا امتنع -صىل اهلل عليه
َّ
املجر ِد عن قرينة صارفة ،هو الوجوب ،وهو
األمر
وسلم -من أمرهم بالسواك؛ ولكن ما يقتضيه األمر ،وما يفهمه الصحابة والعلماء من
ِ
اذلي منعه من أمرهم بالسواك.
َّ
َّ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هل أن جيتهد يف األحاكم ،ثم إن أقره اهلل تعاىل فاحلكم رشيع بإقرار اهلل ،وإن لم يقره اهلل -تعاىل -ارتفع
احلكم.
استحباب إزالة الروائح الكريهة عند الصالة وعند دخول املساجد.

41

املصادر واملراجع:

موطأ اإلمام مالك ،مالك بن أنس بن مالك األصبيح املدين ،صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت – بلنان ،اعم النرش  1406 :ـه 1985 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية   1405ـه-
1985م.
َ
ر
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىلُ 1427 ،ه  2006 -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 1431 -ه.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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يلبلغ شاهدكم اغئبكم ،ال تصلوا بعد الفجر إال سجدتني

ِّ
َ
احلديث :عن يسار َموىل ابن عمر قالَ :رآين ابن عمر وأنا أصيل ،بعد طلوع الفجر ،فقال :يا يَسار ،إن رسول اهلل -صىل
ُ ُّ
ُ ِّ
ُ َ
ِّ ْ
اهلل عليه وسلم -خرج علينا وحنن نصيل هذه الصالة ،فقالِ « :يلُبَلغ ِشا ِه ُدكم اغئِبَكم ،ال تصلوا بعد الفجر إال
ْ َ َْ
َسجدتني».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
رأى عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -يسارا ،وهو مواله ،أي :اكن عبدا هل فأعتقه ،رآه يصيل نافلة بعد طلوع الفجر وقبل
ُ ِّ
َ
الصالة ،ولعله زاد ىلع ركعتني ،فقال" :يا يَسار ،إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خرج علينا وحنن نصيل هذه الصالة"،

يعين :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رآهم يتطوعون بالصالة بعد طلوع الفجر وقبل الصالة زيادة ىلع سنة الفجر" ،فقال:
ُ ُّ
َ
ِّ ْ
ِّ ْ
َ
" ِيلُبَلغ ِشاهدكم اغئِبَكم" أي :قال انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -يلُبَلغ احلَارض باملجلس الغائب عنه بهذا الالكم" ،ال تصلوا
ب عد الفجر" أي :بعد طلوع الفجر ،يؤيده رواية أمحد( :ال صالة بعد طلوع الفجر إال ركعيت الفجر) أي ال نافلة بعد طلوع
َ ْ
ج َدتَ ْني" أي :ركعتني اكملتني ،وهذا من إطالقه اجلزء وإرادة اللك؛ كما َّ
فرستها
الفجر إال راتبته ويه ركعتان .وقوهل" :إال س
الرواية السابقة.

وهذا هو املوافق هلديه -صىل اهلل عليه وسلم -فإنه اكن ال يصيل بعد طلوع الفجر إال ركعتني خفيفتني.

وعليه :فإذا طلع الفجر فال جيوز للمسلم أن يتطوع بالصالة غري ركعيت الفجر ،كما هو هديه -صىل اهلل عليه وسلم -وخري

اهلدي هدي حممد -صىل اهلل عليه وسلم.-
َْ
ُّ
فإذا تقرر عدم جواز اتلطوع بالصالة بعد طلوع الفجر إال السنة الراتبة ،فيعترب هذا الوقت من األوقات المنيه عن الصالة

فيها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صالة َّ
اتل َط ُّو ِع  -اإليمان وفضائل الصحابة  -تبليغ العلم.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
ُ ُ
ارض باملج ِلس.
• ِشا ِهدكم  :احل َ ِ
َ
ْ َ َْ
• َسجدتني  :أي :ركعتني اك ِملتني.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

َ
ِّ ْ
ْ َ
َ ْ
(يلُبَلغ ِشاهدكم اغئِبَكم).
حرص ابن عمر -ريض اهلل عنهما -ىلع تبليغ ًرشع اهلل -تعاىل-؛ ام ِتثاال ألمره -صىل اهلل عليه وسلم -حيث قالِ :
وجوب إبالغ ال ِعلم ملن جيهله وإن اكن إبالاغ لغري واجب.
ُ ِّ
جواز صالة اتلطوع يف املسجد؛ لقول ابن عمر -ريض اهلل عنهما( :-خرج علينا وحنن نصيل هذه الصالة) واألفضل إيقاعها يف ابليت.
أن َّ
انليه عن اتلطوع َمنُوط بطلوع الفجر ال بصالة الفجر.
َّ ْ
َّ َ
ُ
َّ
حتريم اتلنفل بالصالة بعد طلوع الفجر إال ركعيت الفجر؛ ألن المراد من انليف انليه.
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املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل
1435ه 2014 ،م.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
اتليسري برشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد عبد الرؤوف املناوي ،انلارش :مكتبة اإلمام الشافيع ،الطبعة :اثلاثلة1408 ،ه1988 ،م.
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل 1432ه 2011 ،م.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
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َ َ
َ
ُ َ
َّ
ولكن الواصل اذلي إذا قطعت ِ
رِحه وصلها
ليس الواصل بِالماك ِِفءِ،
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ليس الواصل
َ َ
ُ َ
َ
َّ
وصلها».
رمحه
ئ،
ولكن الواصل اذلي إذا قطعت ِ
بالماك ِف ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-ليس الواصل باملاكىفء" أي ليس اإلنسان الاكمل يف صلة الرحم واإلحسان إىل األقارب
هو الشخص اذلي يقابل اإلحسان باإلحسان ،بل الواصل حقيقة الاكمل يف صلة الرحم هو اذلي إذا قطعت رمحه وصلها ،حىت

لو أساؤوا إيله ،ثم قابل اإلساءة باإلحسان إيلهم ،فهذا هو الواصل حقا ،فعىل اإلنسان أن يصرب وحيتسب ىلع أذية أقاربه

وجريانه وأصحابه وغريهم ،فال يزال هل من اهلل ظهري عليهم ،وهو الرابح ،وهم اخلارسون.

وصلة الرحم تكون باملال ،والعون ىلع احلاجة ،ورفع الرضر ،وطالقة الوجه وادلاعء هلم ،واملعىن اجلامع إيصال ما أمكن من
ً
اخلري ،ودفع ما أمكن من الرش ِبسب الطاقة ،وقد أكد اإلسالم كثريا ىلع صلة الرحم ،إال أنه ال يعد من القطيعة من ترك
صلة الرحم من باب اهلجر الوقايئ أو الرديع؛ كمن رأى املصلحة يف ترك الصلة رجاء أن يعود رمحه إىل جادة الصواب ،وترك

املخالفات ادلينية ،أو خاف ىلع نفسه وأهله أنه مىت وصل رمحه وهم ىلع تلك املخالفات الرشعية ،لربما انتقلت العدوى

إيله وإىل من حتت يده.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > املجتمع املسلم
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

الواصل  :اكمل الصلة ألقاربه.
املاكفئ  :اذلي يكافئهم ىلع صلتهم هل.
رمحه  :قرابته.
وصلها  :برها وأحسن إيلها.

.1
.2
.3
.4
.5

.6

احلث ىلع صلة األرحام.
وجوب إخالص األعمال هلل  ،ولو لم يأت منها خري اعجل يف ادلنيا ،فيه خري دائم يف اآلخرة.
اإلساءة للمسلم ال جتعله يقطع اخلري عن امليسء.
صلة الرحم املعتربة ً
رشاع أن تصل من قطعك ،وتعفو عمن ظلمك ،وتعطي من حرمك  ،وليست صلة املقابلة واملجازاة.
يف احلديث بيان  :أن الصلة إذا اكنت نظري ماكفأة من الطرف اآلخر ال تكون صلة اكملة ،ألنها من باب تبادل املنافع ،وهذا مما يستوي فيه
األقارب واألباعد.
يستحب يف معاملة األقارب مقابلة اإلساءة باإلحسان.
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املصادر واملراجع:

منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،املؤلف :محزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد
عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،اعم النرش  1410 :ـه1990 -
م.
بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل:
  1397ـه 1977م ،الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه1987م.
رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل1422 ،ه.
رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.
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َ َ َ
َ َ
ُ
ليس ىلع المسلِم يف عب ِده ِ َوال ف َرس ِه صدقة

َ
ُ
عبدهِ َوال
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ليس ىلع المس ِلم يف ِ
َ َ
َ
ف َرس ِه َصدقة».
ويف لفظ« :إال زاكة ال ِفطر يف الرقيق».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

مبىن الزاكة ىلع املساواة والعدل ،ذلا أوجبها اهلل تعاىل يف أموال األغنياء انلامية واملعدة للنماء ،اكخلارج من األرض ،وعروض

اتلجارة.
ُ
أما األموال اليت ال تنمو -ويه باقية لِلقنية واالستعمال -فهذه ليس فيها زاكة ىلع أصحابها؛ الختصاص املسلم بها نلفسه.
وذلك كمركبه ،من فرس ،وبعري ،وسيارة ،وكذلك عبده املعد للخدمة ،وفرشه وأوانيه املعدة لالستعمال.
َّ
لكن يستثىن من ذلك زاكة الفطر للعبد ،فإنها جتب وإن لم يُعد للتجارة ،ألنها متعلقة بابلدن ال باملال.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > أحاكم ومسائل الزاكة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > زاكة الفطر
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ُ
المس ِلم  :هو املنقاد هلل تعاىل ظاهرا وباطنا.
عبده  :اململوك من الرقيق اذلي اختصه نلفسه.
صدقة  :الزاكة الواجبة.
زاكة الفطر  :يه الصدقة اليت تدفع عند الفطر من رمضان ،صااع من طعام.
الرقيق  :اململوك.

.1
.2
.3
.4
.5

عدم وجوب الزاكة فيما اختصه املسلم نلفسه من رقيق وخيل.
ُّ
وجوب الزاكة يف اخليل والرقيق املعد للتجارة.
أن لك ما أعد لالستعمال واالقتناء ،ال جتب فيه الزاكة.
وجوب زاكة الفطر عن العبيد.
حكمة الترشيع اإلساليم وسهوتله.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل1381:ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
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ليس ىلع خائن ،وال منتهب ،وال خمتلس قطع

َ
ُْ
َ
ُ َْ
ب ،وال خمتَ ِل ٍس ق ْط ٌع».
ئن ،وال منت ِه ٍ
احلديث :عن جابر عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ليس ىلع خاِ ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
رشع اهلل -تعاىل -إجياب قطع يد السارق عقوبة َىلع جريمة الرسقة ،ولم جيعل ذلك ِيف غريها ،اكالختالس ،واالنتهاب،
ٌ
والغصب؛ واحلكمة يف ذلك أن أخذ املال بهذه الطرق قليل بالنسبة إىل الرسقة ،وألن رشط القطع -وهو أخذ اليشء من
احلرز -قد ختلف يف هذه الصور ،كما أن اسرتجاع املال فيها ممكن باالستعانة باحلاكم ،لسهولة إقامة ابلينة ىلع احلق،
خبالف الرسقة فلكونها أخذا لليشء من احلرز ىلع سبيل اتلخيف عظم الشارع أمرها ،وشدد يف عقوبتها؛ يلكون ذلك أبلغ

ِيف الزجر عنها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > رشوط إقامة احلدود
َْ
َّ
ار ِق.
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :قط ِع الس ِ
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• خائن  :اخلائن ضد "األمني" ،وهو اذلي خيون ما جعل عليه أمينًا؛ كأن خيون يف وديعة أو اعرية ،أو حنوهما ،فيديع ضياع ما اؤتمن عليه ،أو
تلفه ،وهو اكذب.
• منتهب  :هو املغري ،من انلهبة ،ويه الغارة والسلب ،واملراد به هنا ما اكن ىلع جهة الغلبة والقهر.
َ
• َو َال ُخمْتَلس  :اسم فاعل ْ
من االختالس ،وهو أخذ اليشء برسعة َىلع غفلة.
ٍِ

فوائد احلديث:

 .1أنه ال قطع يف حق هؤالء ،وهم اخلائن واملنتهب واملختلس ،وهو قول مجهور العلماء ،بل حيك اإلمجاع ىلع ذلك.
ٌ
َّ
 .2احلكمة يف عدم إقامة احلد عليهم أن ذلك قليل بالنسبة إىل الرسقة ،وألنه ختلف يف حقهم رشط إقامة حد الرسقة وهو األخذ من احلرز ،وألنه
ُُ
َ َ
ْ ْ
اس ِتع َدا ِء والة األمور ،ويسهل إقامة ابلينة عليه ،خبالف الرسقة ،فيعظم أمرها.
يمكن اسرتجاع هذا انلوع بِ
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املصادر واملراجع:

السنن الصغرى للنسايئ ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة -مكتب املطبواعت اإلسالمية– حلب -الطبعة اثلانية1406 ،ه –
1986م.
 سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعةمصطىف ابلايب احلليب– مرص ،الطبعة اثلانية1395 ،ه.
َ
ُ
غريب  -املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن ،دار هجر ،الطبعة األوىل 1414 -،ـه-
 ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام ،احلسني بن حممد بن سعيد املعروف بالم ِ1994م.
 املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة اثلانية1392 ،ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1428 ،ه.َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي– مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة 1423 ،ـه2003 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل1427ه.
 صحيح وضعيف سنن الرتمذي ،حممد نارص ادلين األبلاين ،برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية -املجاين -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألِباثالقرآن والسنة باإلسكندرية.
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م. مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م. سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب. سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت. رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،لألثيويب ،دار املعراج ادلويلة للنرش ،دار آل بروم للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل. -سنن ادلاريم ،دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
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ليس ىلع من خلف اإلمام سهو ،فإن سها اإلمام فعليه وىلع من خلفه السهو ،وإن سها من خلف اإلمام
فليس عليه سهو واإلمام اكفيه

ْ
ََ َ َ ْ
اإل َمامِ سهو ،فإن سها
احلديث :عن عمر -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ليس ىلع من خلف ِ
ْ
َّ ْ
َ َْ
السه ُو ،وإن سها من خلف اإلمام فليس عليه َسه ٌو واإلمام اكفيه».
اإلمام ف َعلي ِه وىلع من خلفه

درجة احلديث :ضعيف ،كما يف اإلرواء ،ويف السلسة الضعيفة أنه موضوع.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث أن املأموم إذا سها خلف اإلمام فليس عليه يشء ،بعكس اإلمام فإنه إن سها فعليه وىلع من خلفه السجود

للسهو.

واحلديث ال تصح نسبته لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-واملعىن اذلي تضمنه يستدل هل ِبديث( :إنما جعل اإلمام يلؤتم

به) ،وهو معىن صحيح.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ادلارقطين وابليهيق.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

َّ
ً
إمجااع ،وأصول الرشيعة
أن اإلمام يتحمل عن املأموم السهو ،فإذا سها املأموم دون إمامه ،فليس ىلع املأموم سجود السهو ،وقد حاكه ابن املنذر
َّ
َّ
تؤيد هذا احلكم؛ ذلك أن املأموم يتابع إمامه ،حىت إن املتابعة تقدم ىلع اإلتيان بالتشهد األول ،وجلسته إذا تركهما اإلمام.
َّ
يدل ىلع أن سهو اإلمام يوجب السجود ىلع املأموم ،ولو لم ي َ ْسه املأموم ،أو اكن سهو اإلمام فيما لم يدركه املأموم ،فيسجد؛ لعموم قوهل" :فإذا
َّ
َّ
ً
إمجااع؛ ذلك أن االئتمام يوجب ىلع املأموم متابعة اإلمام واالقتداء به ،وألن انلقص اذلي طرأ ىلع
سجد ،فاسجدوا" ،وقد حاكه ابن املنذر
صالة اإلمام يلحق صالة املأموم.
ً
َّ
أن اإلمام يتحمل سهو املأموم مطلقا ،سواء دخل املأموم معه من أول الصالة ،أو فاته يشء منها.
َّ
َّ
وفيه بيان أهمية مقام اإلمام ومرتبته ،وأنها ال جتوز خمالفته واالختالف عليه ،وذلا فإن ً
كثريا من األعمال الواجبة يرتكها املأموم؛ مرااعة إلمامه
َّ
واالقتداء ،فلينتبه اذلين أولعوا بمسابقة اإلمام ،وعدم اتلقيد بمتابعته؛ فإنهم ال وحدهم صلوا ،وال بإمامهم اقتدوا.
األمور وعصيانهم وشقاقهم ،واخلروج
االختالف ىلع
يف هذا تنبيه من اإلمامة الصغرى ىلع اإلمامة الكربى ،ويه الوالية العامة من
والة ُ
حتريم َ َ َ
َّ ُ َ
َْْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ َّ
ُ
َ
اذلين آمنوا أ ِطيعوا اَّلل وأ ِطيعوا الرسول وأو ِِل األم ِر}[ ،النساء ]59 :وقد جاء يف
عليهم ،وخمالفة أوامرهم باملعروف ،فقد قال تعاىل{ :ياأيها ِ
َّ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :من كر َه من أمريه شيئاً،
ابلخاري ( )7053ومسلم ( )1849عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما-
ِ
ِ
َّ َ
فليصرب؛ فإنَّه ليس أحد من انلاس خرج من السلطان ً
شربا ،فمات عليه ،إال مات ميتة جاهلية" .واألحاديث يف ابلاب كثرية.

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان1424 ،ه.
سنن ابليهيق الكربى ،أمحد بن احلسني أبو بكر ابليهيق ،مكتبة دار ابلاز  -مكة املكرمة ،1994 – 1414 ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،لألبلاين ،ط ،1دار املعارف ،الرياض 1412 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.
إرواء الغليل ،لألبلاين ،املكتب اإلساليم.1405 ،
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َ
َ
ُ َ
َْ ُ
ُ
ْ
َ
اق صدقة ،وال فيما دون مخس ذو ٍد صدقة ،وال فيما دون مخسة أوس ٍق صدقة
ليس فيما دون مخس أو ٍ

ْ ْ
احلديث :عن أيب سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ليس فيما دون مخس
َ
َ
َ
ُ َ
أَ
اق صدقة ،وال فيما دون مخس ذ ْو ٍد صدقة ،وال فيما دون مخسة أ ْو ُس ٍق صدقة».
و
ٍ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
الزاكة ،مواساة بني األغنياء والفقراء ،وذلا فإنها ال تؤخذ ممن ماهل قليل ال يُعد به غنيا.

فالشارع بني أدىن حد ملن جتب عليه ،وأما من يملك دون احلد األدىن ،فإنه فقري ال يؤخذ منه يشء.
َ
َ
اق ،ولك أوقية أربعون درهما ،فيكون نصابه منها مائيت درهم ،
فصاحب الفضة ،ال جتب عليه حىت يكون عنده مخس أو ٍ
َ
َ
ً
جراما.
تعادل :مخْ َسمائ ٍة وتسعني
وصاحب اإلبل ال جتب عليه الزاكة ،حىت يكون عنده ٌ
مخس فصاعدا ،وما دون ذلك ليس فيها زاكة.
َ
َ ُ
وصاحب احلبوب واثلمار ،ال جتب عليه ،حىت يكون ما عنده مخسة أ ُ
َ
و"الو ْس ُق" ستون صااع ،فيكون نصابه ثالث ِمائ ِة
وس ٍق،
ٍ
صاع.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > زاكة انلقدين
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > زاكة بهيمة األنعام
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > زاكة اخلارج من األرض
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ َ
ون  :أقل ،وقد بينتها رواية مسلم "ليس يف َح ٍّ
ب وال تمر صدقة حىت تبلغ مخسة أوسق".
• َد
ً
ُ
َ
اق  :مجع أوقية ،ويه :أربعون درهما .فعىل هذا يكون نصاب الفضة مائيت درهم.ويه تعادل بالرياالت السعودية الفضية 56( :رياال
• أو
ً
ًٍ
َ
َ
باجل َرامات فتعادل :مخْ ِس ِمائ ٍة ومخس وتسعني جراما .
).وأما
سعوديا
ِ
َ
• َذ ْو ٍد  :اذلود ،ليس هل مفرد من لفظه ،ويطلق ىلع اثلالث من اإلبل إىل العرش.
ََ ُ َ
ً
صااع بالصاع انلبوي .فاخلمسة األوسق :ثالث ِمائ ِة ٍ
صاع بالصاع
• أ ْو ُس ٍق  :مجع َو ْس ٍق ،وأصله يف اللغة :احلمل من احلب واثلمر .وقدره ستون
والمد :م ْلء َك َّيف ُ
انلبوي ،والصاع انلبوي :أربعة أمدادُ ،
الرجل املتوسط ،ويقدر بـ 900لكغ.
ِ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

وجوب الزاكة يف الفضة ،واإلبل ،واحلبوب واثلمار ،إذا بلغت نصابًا.
فيه مقدار نصاب األشياء اثلالثة.
سقوط الزاكة فيما دون تلك املقادير من هذه األعيان.
أن انلقصان اليسري يف الوزن يمنع وجوب الزاكة.
حكمة الترشيع بإسقاط الزاكة عما دون انلصاب؛ حيث ال حيتمل أن تؤخذ منه.
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املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل1435 ،ه.
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل1381 :ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ليس لك عليه نفقة

َ َّ َ
ابلتة ،وهو اغئب (ويف رواية" :طلقها
احلديث :عن فاطمة بنت قيس -ريض اهلل عنها« -أن أبا عمرو بن حفص طلقها
ثالثا") ،فأرسل إيلها وكيله بشعري ،فسخطته .فقال :واهلل ما لك علينا من يشء .فجاءت رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ ْ َّ
وسلم -فذكرت ذلك هل ،فقال :ليس لك عليه نفقة (ويف لفظ" :وال سكىن") فأمرها أن تع َتد يف بيت أم رشيك؛ ثم قال:
َ َْ
َْ َ َ
ت فآ ِذ ِنيين.
تلك امرأة يغشاها أصحايب؛ اعتدي عند ابن أم مكتوم .فإنه رجل أعىم تضعني ثيابك ،فإذا حلل ِ

قالت :فلما حللت ذكرت هل :أن معاوية بن أيب سفيان وأبا جهم خطباين .فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أما
َ
أبو جهم :فال يَض ُع عصاه عن اعتقه .وأما معاوية :فصعلوك ال مال هل .انكيح أسامة بن زيد .فكرهته ثم قال :انكيح
ْ
واغتَبَ ْط ُ
ت به».
أسامة بن زيد .فنكحته ،فجعل اهلل فيه خريا،

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

بَ َّ
ت أبو عمرو بن حفص طالق زوجته فاطمة بنت قيس .ويه آخر طلقة هلا منه ،واملبتوتة ليس هلا نفقة ىلع زوجها ،ولكنه
أرسل إيلها بشعري ،فظنت أن نفقتها واجبة عليه ما دامت يف العدة ،فاستقلت الشعري وكرهته ،فأقسم أنه ليس هلا عليه يشء.

فشكته إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فأخربها أنه ليس هلا نفقة عليه وال سكىن ،وأمرها أن تعتد يف بيت أم رشيك.

وملا ذكر صىل اهلل عليه وسلم أن أم رشيك يكرث ىلع بيتها تردد الصحابة ،أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم لكونه رجال

أعىم ،فال يبرصها إذا وضعت ثيابها ،وأمرها أن ختربه بانتهاء عدتها.

فلما اعتدت خطبها (معاوية) و (أبو جهم) فاستشارت انليب صىل اهلل عليه وسلم يف ذلك.
بما أن انلصح واجب -ال سيما للمستشري -فإنه لم ي ُ ْ
رش عليها بواحد منهما؛ ألن أبا جهم شديد ىلع النساء ومعاوية فقري
َ
ليس عنده مال ،وأمرها بناكح أسامة ،فكرهته لكونه َم ْوىل.
ً
ً
و لكنها امتثلت أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم ،فقبلته ،فاغتبطت به ،وجعل اهلل فيه خريا كثريا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الطالق > أحاكم ومسائل الطالق
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اخلطبة  -انلصيحة  -طلب املشورة من أهل الرأي.
راوي احلديث :فاطمة بنت قيس -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه مسلم.
تنبيه
روى ابلخاري احلديث خمترصا يف"صحيحه" يقول الشيخ أمحد شاكر يف" حتقيقه ىلع إحاكم األحاكم"(ص )591/برقم( ":)2هذا احلديث لم خيرجه
ابلخاري يف صحيحه هكذا ،بل ترجم هل أشياء من قصة فاطمة هذه بطريق اإلشارة إيلها ( "...)5323أ ه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• ابلتة  :آخر اتلطليقات اثلالث كما يف رواية مسلم ،وليس املراد أنه طلقها بلفظ" ابلتة".
• فأرسل إيلها وكيله بشعري  :متعة فحسبتها يه انلفقة الواجبة ،و" وكيله" بالرفع فاعل ،ويف رواية ملسلم" :أرسل إىل زويج" أي بواسطة الوكيل.
• فسخطته  :السخط :ضد الرضا ،قال يف (خمتار الصحاح) :أسخطه :أغضبه ،وتسخط عطاءه استقله .فاملراد -هنا -أنها استقلت انلفقة :رأت

أنها قليلة.
• يغشاها أصحايب  :يراد بغشيانهم ،كرثة ترددهم إيلها ،لصالحها وفضلها.
• فآذنيين  :بمد اهلمزة ،أي أعلميين.
• أبو جهم - :مفتوح اجليم ساكن اهلاء -القريش العدوي ،صحايب.
• فال يضع عصاه عن اعتقه  :العاتق ما بني العنق واملنكب ،وهو ماكن وضع العصا ،وهذا اتلعبري ،كناية عن شدته ىلع النساء ،وكرثة رضبه هلن
ويفرس هذا املعىن روايتا مسلم :األوىل" :وأما أبو جهم فرجل َرضاب للنساء" ،واثلانية" :وأبو جهم فيه شدة ىلع النساء".
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• فصعلوك  :بضم الصاد :الفقري.
• فكرهته  :لشدة سواده ولكونه موىل.
• واغتبطت به  :بفتح اتلاء وابلاء ،من الغبطة ،ويه تمين مثل حال املغبوط من غري إرادة زواهلا عنه وليست من احلسد املنيه عنه.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

جواز اتلطليق ثالثا إذا اكنت مت فرقة متباعدة ،وقوهل" :طلقها ثالثا" ليس معناه ،تكلم بهن دفعة واحدة ،فهذا حمرم غضب منه انليب صىل
اهلل عليه وسلم وقال " :أيلعب بكتاب اهلل وأنا بني أظهركم؟ ".ولكنه -كما قال انلووي" :-اكن قد طلقها قبل هذا اثنتني".وكما ورد يف بعض
ألفاظ هذا احلديث يف مسلم " أنه طلقها طلقة اكنت بقيت هلا من طالقها".
ً
ً ًّ
أن املطلقة طالقا باتا ،ليس هلا نفقة وال سكىن يف عدتها ،ما لم تكن حامال.
جواز اتلعريض خبطبة املعتدة ابلائن ،حيث قال " :فإذا حللت فآذنيين".
ذكر الغائب بما يكره ىلع وجه انلصح ،ال يكون حينئذ غيبة حمرمة.
جواز نكاح غري املاكفئ يف النسب ،إذا رضيت به الزوجة واألويلاء فـأسامة اكن مملواك وأعتق وفاطمة قرشية.
وجوب انلصح للك أحد ال سيما املستشري ،فمن استشارك فقد ائتمنك ،وأداء األمانة واجب.
تسرت املرأة عن الرجال ،وابتعادها عن أمكنتهم وجمتمعاتهم.
ليس يف أمرها باالعتداد يف بيت ابن أم مكتوم ديلل ىلع جواز نظر املرأة إىل الرجل ،فقد أمرها باالعتداد عند هذا األعىم تلبتعد بذلك عن
ْ ُْ َ
ات يغضضن من أبصار ِهن}.
الرجال ،وال يلزم منه جواز انلظر إيله ،قال اهلل -تعاىل{ :-وقل لِلمؤمن ِ
ُ
الغري إذا لم يعلم باخلاطب ،أو علم أنه لم جيب.
جواز اخلطبة ىلع خطبة
ِ
أن امتثال أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم خري وبركة ،سواء أحبه اإلنسان أو ال.
املبالغة يف الالكم ال يعترب كذبا لقوهل ":فال يضع عصاه عن اعتقه" ،ومن املعلوم أنه يضعها يف حال أكله ونومه.
العمل بالواكلة وشهرتها عندهم .

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة-
1426ه.
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يلصل أحدكم نشاطه فإذا فرت فلريقد
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :دخل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املسجد فإذا حبل ممدود بني الساريتني،
ِّ
َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ
ت به .فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ « :-حلُّ ُ
وهُ ِ ،يل َصل
فقال« :ما هذا احلبل؟» قالوا :هذا حبل لزينب ،فإذا فرتت تعلق
أحدكم نشاطه فإذا فَ َ َ
رت فلريقد».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

ً
دخل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املسجد فوجد أمامه حبال معلقا بني عمودين من أعمدة املسجد ،فتفاجأ وسأل عن سبب

تعليقه ،فقال هل الصحابة -ريض اهلل عنهم : -إنه حبل لزينب ،تصيل انلافلة وتطيل ،فإذا شعرت بتعب صلت وتمسكت
باحلبل ،فأمر بإزالة احلبل وحث ىلع االقتصاد يف العبادة وانليه عن اتلعمق فيها يلكون اإلقبال عليها بنشاط.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ساريتني  :مفردها سارية :األسطوانة ،ويه ادلاعمة اليت يعتمد عليها السقف.
• فرتت  :كسلت عن القيام يف الصالة.
• نشاطه  :مدة ارتياحه وفراغه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

اإلسالم دين اتليسري ورفع احلرج واملشقة.
اتلنفل جائز يف املسجد للرجال والنساء.
إزالة املنكر بايلد ملن يتمكن من ذلك.
يكره أن يعتمد املصيل يف أثناء صالته ىلع يشء.
احلث ىلع االقتصاد يف العبادة واإلقبال عليها بنشاط.

املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ،ط 1422
املسند الصحيح (صحيح مسلم) ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف :فيصل مبارك ،دار العاصمة ،ط2002 - 1423
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
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لنئ بقيت إىل قابل ألصومن اتلاسع

َ َ ُ
قابل
احلديث :عن عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ل ِِئ ب ِقيت إىل ٍ
ر
اتلاسع».
ألصومن
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

لِئ بقيت" ،أي :لِئ عشت" ،إىل قابل" ،أي عشت إىل املحرم اآليت" ،ألصومن" ،ايلوم "اتلاسع" مع اعشوراء؛ خمالفة لليهود ،فلم
يأت املحرم القابل حىت مات ،فيسن صومه وإن لم يصمه -عليه الصالة والسالم-؛ ألن ما عزم عليه فهو سنة ،والسبب يف

صوم اتلاسع مع العارش أن ال يتشبه بايلهود يف إفراد العارش ،وقيل :لالحتياط يف حتصيل اعشوراء ،واألول أوىل فقد جاء انلص

يف ذلك ،واهلل أعلم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :أقسام السنة انلبوية -العزم ىلع الفعل.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• قابل  :العام املقبل.
فوائد احلديث:

 .1ندب صيام يوم اتلاسع والعارش من شهر املحرم.
 .2يرشع خمالفة أهل الكتاب من ايلهود وانلصارى.

املصادر واملراجع:

/1رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
/2رشح صحيح مسلم ،لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث  -القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
/3صحيح مسلم ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
/4فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث  -القاهرة.
/5كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
/6نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
 /7بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل1418 ،ه.
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َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ
َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ْ َ ِّ َّ َ ُّ ْ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ ِّ ُّ َ َ ْ ٌ َ َ َّ
ُ
ما أنهر ادلم ،وذك ِر اسم اهلل علي ِه ،فُكوه ،ليس السن والظفر ،وسأحدثكم عن ذل ِك ،أما السن :فعظم ،وأما
َْ َ َ
ُّ ْ َ ُ َ
احلبش ِة
الظف ُر :فمدى

ُْ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ ْ َ
ُ َّ َ َ َ ُ
امة،
ول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -بِ ِذي احلليف ِة ِمن تِه
احلديث :عن رافِع بن َ خ ِديج -ريض اهلل عنه -قال« :كنا مع رس ِ
ً
َ َ َ َ َّ َ ُ ٌ
َ ُ ََ
َْ
َ
ُ ََْ
وع فَأ َصابُ
ال َو َغنَماًَ ،و َاك َن َّ
انل ُّ
ات الق ْومِ  ،ف َع ِجلوا َوذِبُوا َون َصبُوا
إب
وا
فأصاب انلاس ج
يب -صىل اهلل عليه وسلمِ -يف أخري ِ
ِ
ِ
ُْ ُ َ َ
ُْ ُ َُ ْ َ ْ
رش ًة ِم ْن الْ َغنَم ببَعريَ ،ف َن َّد ِمنْ َها بَع ٌ
ري َف َطلَبُوهُ
تُ ،ث َّم َق َس َم َف َع َد َل َع َ َ
ور فَأ َم َر َّ
انل ُّ
ئ
ف
ك
أ
ف
ور
د
ق
ال
ب
وسلم
عليه
اهلل
صىل
يب
القد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
َ َ َ َّ َ ْ َ ٍ َ َ َ َ
َْ ْ
ََ ْ َ ُ ْ َ َ
َْ ْ َ ٌْ َ ٌَ ََ ْ َ َ ُ ٌ ُْ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ
َ
َ
َ
فأعياهم ،واكن ِيف القومِ خيل ي ِسرية ،فأهوى رجل ِمنهم ب ِسه ٍم ،فحبسه اهلل ،فقال :إن لِه ِذهِ ابلهائِ ِم أوابِد كأوابِ ِد الوح ِش،
َ َ َ ُْ ُ َ َُ ُ
َّ ُ ْ َ ُ ِّ َ ً َ َ ْ َ َ َ َ ُ ً َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ
ب؟
فما ند َعليكم ِمنها فاصنعوا ِب ِه هكذا ،قلت :يا رسول اهلل ،إنا القو ُالعدو غدا ،وليس م َعنا مدى ،أفنذبح َ ِبالقص ِ
َّ ُّ ْ
ُ
َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ْ َ ِّ َّ َ ُّ ْ َ َ َ َ ِّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ِّ َ ْ
ْ
قَ َالَ :ما أ ْن َه َر َّ
الس ُّن :ف َعظ ٌمَ ،وأما الظف ُر:
ادل َمَ ،وذ ِك َر اس ُم اهلل علي ِه ،فَكوه ،ليس السن والظفر ،وسأحدثكم عن ذل ِك ،أما
َ
ْ َ
ف ُم َدى احلَبَش ِة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب رافع بن خديج -ريض اهلل عنهما -أنهم اكنوا يف غزوة من الغزوات مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بماكن يقال هل :ذو
ً
احلليفة ،وأنهم أصابوا نعما كثرية ،فذِبوا من تلك انلعم قبل قسمته ولم ينتظروا القسمة ،واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
متأخرا فأىت إيلهم وقد نصبوا القدور ،فع مد إىل القدور فكفأها ورملها ،أي :حشاها بالرتاب ،وقال :إن انلهبة ليست بأحل
من امليتة ،ثم قسم فعدل ابلعري بعرش من الغنم ،وحينئذ ذبح لك منهم مما أصاب ،أي :من نصيبه اخلاص به ،ففر بعري منها ولم

يقدروا عليه؛ لقلة اخليل ،ورماه رجل بسهم فحبسه اهلل ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-إن هلذه ابلهائم أوابد كأوابد

الوحش ،فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا.

ثم سألوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن اذلبح بأي وسيلة ،فأخربهم أن لك ما يسيل ادلم ،واقرتن مع اذلبح التسمية ،فهو مما
ً
ً
جيوز األكل به ،ولكن الظفر سواء اكن متصال بيد اإلنسان أو منفصال من إنسان أو غريه فال جيوز؛ ألنها ساككني الكفار،
وكذلك السن ال جتوز اتلذكية به؛ ألنه عظم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > اتلذكية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املغازي  -الغنائم.
َ
راوي احلديث :رافع بن خديج األنصاري األويس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

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

فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه اهلل  :أي :رىم أحدهم ً
سهما فأصابه بإذن اهلل -تعاىل -وبيق ماكنه.
بالقصب  :بالعصا املجوفة.
احلُليفة  :تصغري حلفة ،ويه نبت معروف ،سميت املنطقة به؛ ألنها من منابته.
تِ َهامة  :ويه ما تصوب من جبال احلجاز إىل ابلحر.
ً
َ َّ
ند  :بمعىن :هرب ىلع وجهه شاردا.
فأعياهم  :أعجزهم.
ً
أوابد  :الغريبة املتوحشة ،واملراد :أن هلا توحشا ونفورا.
ُم َدى احلبشة  :وىه :السكني.
أنهر ادلم  :بمعىن فتح ادلم وأساهل.
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

إن من اعدة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اجلميلة أن يكون يف آخر اجليش؛ رفقا بالضعيف واملنقطع ،فكذا ينبيغ للقواد واألمراء ،وهكذا
ينبيغ مالحظة الضعفاء العاجزين يف لك األحوال ،يف إمامة الصالة وغريها.
تأديب اإلمام لرعيته وجنده ،فقد أدبهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع هذه العجلة واتلرصف ،قبل أخذ إذنه ،فاكن جزاؤهم حرمانهم مما
أرادوا.
احلديث ديلل ىلع القاعدة الفقهية :من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب ِبرمانه.
العدل السيما يف موطن جهاد األعداء والكفار؛ ألنه من أسباب انلرص والظفر باألعداء.
أن من هرب ولم يمكن إدراكه من اإلبل ،أو ابلقر ،أو الغنم ،أو من احليوانات املستأنسة ،فليقتل برميه ،فإن مات فالريم ذاكته؛ ألنه صار
حكمه حكم الوحش انلافر.
ً
ً
وجوب التسمية ،وتسقط سهوا وجهال.
جواز اتلذكية بكل ما أنهر ادلم وأساهل ،من حديد ،أو حجر ،أو قصب ،أو غريها.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.
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َّ
َ َ ٌ َْ ُ
َ
َ
َ َ َ َّ
َّ ُ ُّ
ما أحد يدخل اجلنة حيِب أن يرجع إىل ادلنيا وهل ما ىلع األرض من يشء إال الشهيد ،يتمىن أن يرجع إىل
َ
َ
ُ ْ َ َ ْ َ َّ
ات؛ ملا ي َرى من الك َرامة
ادلنيا ،فيقتل عرش مر ٍ

َ َ ٌ ْ ُ
َّ
اجلنة ُحي ُّ
ب أن يَرجع إىل
أحد يَدخل
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ما
ِ
َ
َّ
َُْ َ ْ
َ
َ
َ
َ َ َ َّ
َّ
َ
َ
ات؛ ملا يرى من الكرامة».
ادلنيا وهل ما ىلع األرض من يشء إال الشهيد ،يتمىن أن يرجع إىل ادلنيا ،فيقتل عرش مر ٍ
َّ
َ ْ
ويف رواية« :ملا يَرى من فضل الشهادة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ليس هناك أحد يتمىن ويرغب أن يفارق اجلنة بعد دخوهلا ،ويعود إىل ادلنيا مرة أخرى ،ولو أعطي األرض لكها بما فيها من

كنوز ونفائس ،وما عليها من قصور اعيلة وحدائق غناء ،ثم استثىن من ذلك الشهيد ،فإنه حيب العودة إىل ادلنيا عرش مرات
ليك جياهد لك مرة يف سبيل اهلل ويستشهد فيفوز بالشهادة عرش مرات بدل مرة واحدة ،وذلك ملا يرى من الكرامة اليت يالقيها

الشهداء.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه بروايتيه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الكرامة  :الكرم واجلود.

فوائد احلديث:

 .1فضل الشهادة والرتغيب يف اجلهاد.
 .2فيه حقارة ادلنيا.
 .3والزم احلديث أن اجلنة موجودة اآلن.

املصادر واملراجع:

تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح صحيح ابلخاري ،البن بطال ،حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم ،ط ،2مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض1423 ،ه.
صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بلنان.
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد،
الطائف ،ط،
1410ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ِّ ُ ُ ْ ْ
َ ْ َ ُْ ُ ْ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
َ
َّ ْ ُ َ ْ ُ َّ
كل َ ُ
ك
يل اهلل ،إال ج
ب
س
يف
م
ما مِن مُكومٍ ي
اء يوم ال ِقيامةَِ ،وَكمه يدَم :اللون لون ادل ِمَ ،والريح ِريح ال ِمس ِ
ِ
ِ
ِ

ْ َ
ُْ
َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
اَّلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما من َمَكومٍ يُكل ُم يف سبيل
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول ِ
َ
َّ ُ
وَكْ ُم ُه يَ ْد َ
اهلل ،إال جاء َ
ون ل َ ْو ُن َّ
يح ر ُ
والر ُ
ادلمِ ِّ ،
يح ال ِم ْس ِك».
الل
:
ىم
يوم القيامة،
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُيبَ ُ
ني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فضل اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل -وما ينال صاحبه ،من حسن املثوبة ،بأن اذلي جيرح يف
سبيل اهلل فيُ ْقتَ ُل أو يربأ ،يأيت يوم القيامة ىلع رؤوس اخلالئق بو َسام اجلهاد وابلالء فيه ،إذ ييجء جبرحه َط ًّ
ريا ،فيه لون ادلم،
ِِ
وتفوح منه راحئة املسك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َْ
ُْ
• َمَكوم  :جمروح ،والَكم :اجلرح.
• يدىم  :يسيل منه ادلم.

فوائد احلديث:

 .1فضل اجلهاد ،وقد كرثت فضائله ،وتعدد ثوابه ،ملا فيه من عز اإلسالم.
 .2فضل الشهادة يف سبيل اهلل ،وكيف جيازى صاحبها.
 .3هذا الفضل والفخر ،اذلي يتمزي به املجروح يوم القيامة.
 .4فضل اجلراحة يف سبيل اهلل ،فيه أثر من طاعته وجماهدة أعدائه.

املصادر واملراجع:

 -1صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد
فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
 -2صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
 -3تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
 -4اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
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َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ً َ ْ َّ ًّ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌ َّ َّ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ
َ ََ َ ْ َ َ ٌَ ْ َ
ال ،وما زاد اَّلل عبدا بِعف ٍو إال عِزا ،وما تواضع أحد َِّللِ إال رفعه اَّلل تعاىل
م
ما نقصت صدقة مِن ٍ

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ما نقصت صدقة من مال ،وما
زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا ،وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل -عز وجل»-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

(ما نقصت صدقة من مال) املعىن أن الصدقة إذا أخرجت فإنها ال تنقص املال بل تزيده ،وتبارك فيه ،وتدفع عنه اآلفات،
ً
الزيادة للمال إما كمية :بأن يفتح اهلل للعبد أبوابا من الرزق ،أو كيفية :بأن يزنل اهلل تعاىل الربكة اليت تزيد ىلع مقدار ما

أخرجه من الصدقة.
ً
ً
وما زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا ،أي أن من عرف بالعفو وترك املؤاخذة واملعاتبة ،فإنه يسود ويعظم يف القلوب ،ويزداد عزة
وكرامة ،ورفعة يف ادلنيا واآلخرة.

وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل ،املعىن أن من تذلل هلل ،وانكرس بني يديه سبحانه وتعاىل ،واكن لني اجلانب للخلق ،وأظهر
اخلمول للمسلمني ،فإن هذه الصفات ال تزيد املتحيل بها إال رفعة يف ادلنيا وحمبة يف القلوب ،ومزنلة علية يف اجلنة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ماكرم األخالق.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ ٌَ
الص َدقة  :ما خيرج من املال تقربا إىل اهلل تعاىل.
•
فوائد احلديث:
ً

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

احلث ىلع الصدقة.
أن الصدقة سبب حلماية املال وزيادته وبركته.
ً
الزيادة يف املال قد تكون معنوية كأن يفتح اهلل هل أبوابا من الرزق ،وقد تكون حسية بأن يزنل اهلل الربكة ىلع املال فزييد ىلع املقدار اذلي
أخرجه للصدقة.
احلث ىلع العفو عن امليسء.
احلث ىلع اتلواضع.
ً
أن اتلواضع ليس ذال كما يتصوره بعض انلاس ،بل هو عز كما أخرب به انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
هذا الفضل يف اتلواضع ملن تواضع خملصا ً هلل ليس ً
رياء (من تواضع هلل).
أن العزة والرفعة بيد اهلل سبحانه وتعاىل يعطيها من يشاء ممن حصل أسبابها.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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َ َ ُ َّ
َ ِّ
َ ِّ َ ْ َ
َ ُ َ َ ُ ُ ْ
َيد أحدكم من مس القرص ِة
َيد الشهيد من مس القتل إال كما ِ
ما ِ

َ َ
َّ
جي ُد الشهيد من َم ِّس القتل
احلديث:
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما ِ
َ
َ
َْ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
جيد أحدك ْم من م ِّس القرص ِة».
إال كما ِ
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن اإلنسان إذا استشهد يف سبيل اهلل ،فإن ما يُصيبه من َم ِّس القتل ويف رواية ادلاريم" :من ألم القتل" ال يشعر

به إال كما يشعر أحدنا من قرصة انلملة ،ويف رواية ادلاريم" :من ألم القرصة".
واملعىن :أن الشهيد ال يُكابد شدة املوت وسكراته،كما هو حال غريه من انلاس ،بل إن أشد ما جيده ويعانيه عند موته هو ما
َّ َ َّ
َْ
لما قدم
ألم يف رسعة زواهل ،فال يشعر به،وهذا من فضل اهلل -تعاىل -ىلع الشهيد ،فإنه
ُنده من قرصة انلملة فيما حتدثه من ٍ
َ
روحه يف سبيل اهلل -تعاىل -رخيصة ،ه َّون اهلل عليه ألم القتل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه والنسايئ وادلاريم وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َم رس القتل َ :
ألمه.
ً
َ
َ
َ
القبْ ُض باإلبهام َ
الق ْر َصة َ :ع َّضة َّ
والسبَابة ىلع جزء من اجلسم قبضا مؤملا.
انلملة ،وأصل الق ْرص:
•

فوائد احلديث:
.1

َ
َُ
ِعناية اهلل بالشهيد حيث خيفف عنه آالمه فزتول رسيعا ،وال يعقبها علة وال َسقم.

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية.
 سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايباحلليب.
 السنن الصغرى ،للنسايئ ،أمحد بن شعيب ،النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة اثلانية1406 ،ه –1986م.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
 سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعةمصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكةالعربية السعودية ،الطبعة األوىل 1412 ،ـه2000 -م.
 صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،األبلاين ،دار املكتب اإلساليم ،بريوت ،بلنان. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430 ،ه. رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.رش ُح اجلَامع َّ
حممد إسحاق َّ
الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاينَّ ،
نوير َ ْ
 َّاتل ُ
حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة األوىل 1432 ،ـه2011 -م.
ِ
ِ ِ
 نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني ،تأيلف مصطىف سعيد اخلن  -مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج -حممد أمني لطيف -مؤسسةالرسالة ،بريوت –بلنان ،الطبعة الرابعة عرشة.
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َّ
َ
اب أح ِدكم يغت ِسل مِنه لك يومٍ مخس مرات
ج
ر
ه
ن
ل
ث
م
ك
س
م
اخل
ات
و
مث ل
ِ
ِ
ار غم ٍر ىلع ب ِ
ِ ٍ ٍ

َ َ َْ
ْ
َ َ ُ َّ َ َ
ات اخلَم ِس ك َمث ِل نه ٍر
احلديث :عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-مثل الصلو ِ
َ َ
َ َ ْ
َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ رَ
ات».
ار غم ٍر ىلع ب
اب أح ِدكم يغت ِسل ِمنه لك يومٍ مخس مر ٍ
ِ
ج ٍ
َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ ً َ َ َ ُ
كمْ
اب أح ِد
وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :أرأيتم لو أن نهرا بِب ِ
َ َ َ َ َ ُ َّ ََ
ََْ ُ
يش ٌء؟» قالوا :ال َيبْ َىق ِم ْن َد َرنِ ِه َ ْ ٌ
ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َّ
اتَ ،ه ْل َيبْ َىق ِم ْن َد َرنِ ِهْ َ .
ات
يشء ،قال« :فذلِك مثل الصلو ِ
يغت ِسل منه لك يومٍ مخس مر ٍ
اخل َ ْمس َي ْم ُ
حو ُ
اهلل بِ ِه َّن اخل َ َطايَا».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ َ
ادلن َس املعنوي بادلنس احليس ،فكما أن االغتسال لك يوم مخس مرات يذهب الوسخ ،فكذلك
شبه -صىل اهلل عليه وسلم-
الصلوات اخلمس تذهب اذلنوب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفضائل.
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث جابر -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم.
حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• مثل  :املثل :الشبه وانلظري.
• غمر  :الغمر :الكثري.
• درنه  :ادلرن :الوسخ.
• يمحو  :يزيل.
• اخلطايا  :اذلنوب.
فوائد احلديث:

 .1الصالة تذهب ادلنس املعنوي وهو اذلنوب الصغائر ،كما يذهب املاء ادلنس احليس عن األبدان.
 .2فضل أداء الصلوات اخلمس واملحافظة عليها.
 .3بيان هدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أسلوب الرتغيب واتلوجيه باملحاورة ،ورضب األمثلة تلقريب املعاين وترغيب املتعلم بالطاعة
والعبادة.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه-
2007م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4968( :
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َ
َ
ََُ
َُْ
َ
َ
َ
َْ
جع
مثل املجاهد يف سبِيل اهلل كمثل الصائم القائم القانت بآيات اهلل ال يفرت من صيام ،وال صالة ،حىت ير ِ
املجاهد يف سبيل اهلل

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قيل :يا رسول اهلل ،ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال« :ال تستطيعونه»
ً
فأاعدوا عليه مرتني أو ثالثا لك ذلك يقول« :ال تستطيعونه»! ثم قال « :مثل املجاهد يف سبيل اهلل كمثل الصائم القائم
القانت بآيات اهلل ال َي ْف ُ ُ
رت من صيام ،وال صالة ،حىت يرجع املجاهد يف سبيل اهلل».
ً
ْ ُ
ويف رواية ابلخاري :أن رجال قال :يا رسول اهلل ،دلين ىلع عمل يع ِدل اجلهاد؟ قال« :ال أجده» ثم قال« :هل تستطيع إذا
خرج املجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم وال تفرت ،وتصوم وال تفطر»؟ فقال« :ومن يستطيع ذلك؟!»

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َْ
يف هذا احلديث سأل الصحابة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن عمل من أعمال الرب والطااعت يع ِدل اجلهاد يف سبيل اهلل -
َْ َ ُ َ
َْ
يعون ُه" يعين :أن العمل اذلي يع ِدل اجلهاد ال طاقة لكم
تعاىل -يف األجر واثلواب ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال تست ِط
َْ َ ُ َ
بهَ .
فأاعدوا عليه َّ
يعون ُه".
مرتني أو ثالثا ًلك ذلك يقول" :ال تست ِط
ُ
ثم بَ َّني هلم ذلك العمل اذلي ال يستطيعونه ،وهو مالزمة الصيام والقيام وتالوة القرآن من غري فتور وال انقطاع ،وال شك أن
ً
َْ َ ُ َ
ً
يعون ُه" ،ويف رواية ابلخاري :أن رجال من
ابتداء" :ال تست ِط
هذا ليس يف مقدرو البرش ،وهلذا قال هلم -عليه الصالة والسالم-
َ
َْ
َ ُّ
أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يدهل ىلع عمل يع ِدل اجلهاد يف مزنتله وقدره،
ً
َ
أج ُده" أي :ال أجد عمال يماثل اجلهاد أو يساويه ،ويف
و ِعظم أجره ومثوبته ،فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال ِ
َ ْ
الصحيحني" :لغد َوة يف سبيل اهلل أو َر ْو َحة ،خري من ادلنيا وما فيها".
ُْ
ََُْ َ
ثم قال" :هل تستطيع إذا َخرج ُ
رت ،وت ُصوم وال تف ِطر؟" واملعىن :هل تستطيع من حني
المجاهد أن تدخل َم ْس ِج َد َك فتقوم وال تف

خيرج املجاهد من بيته للجهاد يف سبيل اهلل -تعاىل ، -أن تدخل مسجدك وتعتكف فيه للعبادة ىلع وجه ادلوام ،فتقوم يف
ً
َْ
الصالة دون انقطاع ،وتواصل الصوم دون إفطار ،إذا اكن هذا ممكنا ،فإن هذا وحده هو اذلي يعدل اجلهاد ،عند ذلك قال
الرجل" :ومن يستطيع ذلك؟!" أي :ومن يستطيع مواصلة الصالة من غري انقطاع والصيام من غري إفطار؟ ال شك أن ذلك أمر

فوق مقدور البرش.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه ،والرواية اثلانية للبخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َْ ُ
ما يعدل اجلهاد  :ما يُساوي القتال إلعالء لكمة اهلل يف اثلواب.
َ
القانت  :اخلاشع.
ً
َ
القائم  :اذلي يقوم الليل مصليا.
َُْ
َ
ال يفرت  :ال يضعف.

ُ
 .1تعظيم أمر اجلهاد؛ ألنه عدل مجيع ما ذكر من فضائل األعمال.
 .2فضائل األعمال ال تدرك بالقياس ،وإنما يه إحسان وفضل من اهلل -تعاىل -ملن شاء.

64

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه . بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري –عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف اململكة العربية السعودية   1410ـه 1990 -م. -كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

الرقم املوحد)3917( :
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ً
َ ْ ً ْ
َ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َ
َ
َ ْ ََْ َ َ ً
وب ْو َهل يف م ْ َ
ِْيانه يوم
من احتبس ف َرسا يف سبِيل اهلل ،إيمانا باهلل ،وتص ِديقا ب ِ َوع ِده ،فإن ِشبعه وريه وروثه
القيامة

َ
ْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن احتَبَ َس ف َر ًسا يف َس ِبيل اهلل،
َ ْ ً
ً
يقا ب َو ْعده ،فإن شبَ َع ُه َّ
ور ْوثَ ُه َ
وريه َ
وب ْو َهل يف ِم ْ َ
زيانه يوم القيامة».
إيمانا باهلل ،وتص ِد ِ ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

فرسا للجهاد يف سبيل اهلل تعال وابتغاء مرضاته ليك ُ َ
أن َمن أوقَف ً
حيارب عليه الغزاة ،ابتغاء وجه اهلل تعاىل ،وتصديقا بوعده
ْ
َ َ
وعد به ،حيث قال( :وما تنفقوا من يشء يف سبيل اهلل يوف إيلكم) فإن اهلل يُ ِثيبُه عن لك ما يأكله أو يرشبه أو خيرجه
اذلي
َّ
من بول أو روث ،حىت يَضعه هل يف ِكفة حسناته يوم القيامة.
ْ
ْ
ويف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه الطويل" :اخلَيل ثالثة :يه َلر ُج ٍل ِو ْز ٌر ،ويه َلر ُجل ِسرت ،ويه ل ِ َر ُج ٍل أج ٌر  . .ثم قال :وأما
َ ْ
رب َطها يف سبيل اهلل ألهل اإلسالم يف َم ْرج ،أو َر ْو َضة فما أكلت من ذلك َ
فر ُجل َ
الم ْر ِج أو َّ
ج ٌرَ ،
الر ْو َض ِة من يشء
اليت يه هل أ
ٍ
َ
َ
َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ً َ َ َ ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ َ
َ َ
َ
ني إال
إال ك ِتب هل عدد ما أكلت حسنات وكتب هل عدد أرواثِها وأبوالِها حسنات ،وال تقطع ِطولها فاستنت رشفا أو رشف ِ
َ
َْ
َ
َ َ َ َ
فرش َبت منه ،وال يُريد أن ي َ ْسق َ
َ
ْ َ
ََ
َ
يها إال كتَب اهلل هل
احبُها ىلع نهر،
ارهاَ ،وأر َواثِها حسنات ،وال م َّر بها ص ِ
ِ
كتب اهلل هل عدد آث ِ
َع َدد ما َ َ
رشبت حسنات" متفق عليه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الوقف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ً َّ َ
ُ
ْ
• احتَبَ َس ف َرسا  :وقفه ىلع الغزاة يستعينون به يف اجلهاد.
ْ
• بِ َوع ِده  :أي باثلواب املرتتب ىلع ذلك.
ُ َْ
• ِشبَ َعه  :قدر ما يَشبع به.
َ
َّ ُ
ريه  :رشبه وشبَعه.
•
َ
ََُْ
َ
ْ
َّ
َ
• وروثه وبوهل  :يريد ثواب ذلك ال األرواث بعينها ،والروث :رجيع ذات احلافِر ،أي ما خرج من دبرها.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الرتغيب يف إعداد اخليل يف سبيل اهلل ،وأن ما ينفقه اإلنسان عليها يكون حسنات هل ،وما خيرج منها يؤجر عليه.
احلَض ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل إلعالء لكمة اهلل.
املال املكتسب باختاذ اخليل من خري وجوه األموال ،وأطيبها؛ ألن الربكة يف نواصيها.
تفضيل اخليل ىلع غريها من َّ
ادلواب.
جواز وقف اخليل للجهاد يف سبيل اهلل.
املرء يؤجر بنيته اخلالصة هلل تعاىل ،واملصدقة بوعده كما يؤجر العامل.
احلث ىلع اقتناء لك ما يُساعد ىلع اجلهاد والعناية بكل ما فيه قوة األمة وهيبتها.
برشى ببقاء اإلسالم وأهله إىل يوم القيامة؛ ألن من الزم استمرار اجلهاد بقاء املجاهدين وهم املسلمون.

66

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،ط 1428 ،1ه.
رياض الصاحلني ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،ط1428 ،4ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،ط1422 ،1ه.
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد،
الطائف  ،ط  1410ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4181( :
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َ َ
َ ْ ْ َ َ َ ْ ً َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ
ان
من اقتىن لكبا -إال لكب صي ٍد ،أو م ِ
اشي ٍة -فإِنه ينقص مِن أج ِره ِ لك يومٍ ق ِرياط ِ

ْ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقولَ « :من اقتَ َىن
َ ْ
لكب َصيْد ،أو َم َ
َلكْبًا -إال َ
ري َ
َُْ ُ
جرهِ لك يوم ق َ
ان».
اط
ِ
ٍ
ِ
ِ
اشي ٍة -فإنه ينقص من أ ِ
لكب َح ْرث» ،واكن َصاح َ
قال سالم :واكن أبو هريرة يقول« :أو َ
ب َح ْر ٍث.
ِ
ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

الَكب من ابلهائم اخلسيسة القذرة؛ وهلذا نىه الرشع الرشيف الطاهر عن اقتنائه؛ ملا فيه من املضار واملفاسد ،من ابتعاد

املالئكة الكرام الربرة عن ابليت اذلي هو فيه ،وملا فيه من اإلخافة والرتويع وانلجاسة والرضر ،وملا يف اقتنائه من السفه.
ُ
ومن اقتناه نقص من أجره لك يوم يشء عظيم ،ق ِّرب معناه بالقرياطني واهلل أعلم قدر ذلك؛ ألن هذا عىص اهلل باقتنائه

وإرصاره ىلع ذلك.

فإذا دعت احلاجة إيله جاز اقتناؤه يف أحد ثالثة أشياء:

األوىل :حراسة الغنم اليت خيىش عليها من اذلئب والسارقني.

اثلانية :حراسة احلرث.

اثلاثلة :إذا قصد به الصيد.

فلهذه املنافع يسوغ اقتناؤه وتزول الالئمة عن صاحبه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > الصيد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :حمبطات األعمال.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• من اقتىن لكبًا  :االقتناء :هو االختاذ واالكتساب.
• إال لكب صيد أو ماشية  :لكب صيد :املقصود به الَكب املعلم اذلي يصطاد به ،أو ماشية :بأن يكون صاحبه صاحب غنم ،ويريد باقتنائه أن
حييم غنمه.
• لكب احلرث  :هو اذلي يقصد به محاية احلرث أي الزرع من احليوانات اليت تأكله.

فوائد احلديث:

قرياطني ،وهما قدر عظيم ،عند اهلل -تعاىل -علمه ومبلغه.
 .1حتريم اقتناء الَكب ،ونقص أجر صاحبه لك يوم ِ
ُْ
 .2منع اقتناء الَكب؛ ملا فيه من املفاسد واملضار الكثرية من بع ِد املالئكة عن املاكن اذلي هو فيه؛ وملا فيه من اإلخافة والرتويع فقد ثبت عن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه لكب؛ وملا فيه من انلجاسة الغليظة اليت ال يزيلها إال تكرير الغسل وغسله
بالرتاب.
 .3يباح اقتناؤه ملصلحة؛ وذلك بأن يكون حلراسة غنم ،أو حرث ،أو ألجل صيد ،فهذه منافع ،تسوغ اقتناءه بغري الرشاء؛ ألنه حمرم بيعه.

املصادر واملراجع:

 -1صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد
فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
 -2صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
 -3تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
 -4تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.
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َ ْ َ ْ َ َ ْ ً َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ٌ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ِّ َ َ َ ْ
َ َ َ ْ ََ ْ َ ُ ََ َُ َ َ ُ ْ
حصصهم،
من أعتق ِرشاك هل ِيف عب ٍد ،فاكن هل مال يبلغ ثمن العب ِد؛ قوم علي ِه قِيمة عد ٍل ،فأعطى رشَكءه ِ
َ َ َ َ َْ ْ َْ ُ
َوعتق علي ِه العبد

َ َ ََْ ْ ً
َْ
َُْ
رشاك هل يف عب ٍد،
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من أعتق ِ
ُ ََ
ٌ َُُْ ََ َ َْ ُ
ََ ْ
َ
َ
َْ
العب ُد  ،وإال فقد ع َت َق منه
رشاك َء ُه ِح َص َص ُه ْم ،وع َت َق عليه
يمة َعد ٍل  ،فأعطى
العب ِد :ق ِّو َم عليه ِق
فاكن هل مال يبلغ ثمن
َ
ما عتَ َق».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من اكن هل رشاكة ،ولو قليلة ،يف عبد ،أو أمة ،ثم أعتق جزءا منه ،عتق نصيبه بنفس اإلعتاق ،فإن اكن املعتق مورسا ِ-بيث

يستطيع دفع قيمة نصيب رشيكه -عتق العبد لكه ،نصيب املعتق ونصيب رشيكه ،وينظر قيمة نصيب رشيكه اليت

تساويها يف السوق وأعطى رشيكه القيمة.

وإن لم يكن مورسا ِ-بيث ال يملك قيمة نصيب صاحبه -فال إرضار ىلع صاحبه ،فيعتق نصيبه فقط ،ويبىق نصيب

رشيكه رقيقا كما اكن.

___________________________

ِّ ر
والرق
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ْ
رشاك هل  :أي جزءا ونصيبا.
ِ
ْ
َعدل  :أي من غري زيادة يف قيمته ،وال نقصان.
حصصهم  :نصيبهم.
يبلغ ثمن العبد  :ثمن بقية العبد.

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

جواز االشرتاك يف العبد واألمة يف امللك.
من أعتق نصيبه عتق عليه ،وعتق عليه أيضا نصيب رشيكه إن اكن مورسا ،وقومت عليه حصة رشيكه بما يساوى ،ودفع هل القيمة.
إن لم يكن الرشيك املعتق مورسا ،فال يعتق نصيب رشيكه.
أنه إن ملك بعض قيمه نصيب رشيكه ،عتق َعليه بقدر ما عنده من القيمة.
ُّ ُ
تشوف الشارع إىل عتق الرقاب ،إذ جعل للعتق هذه الرساية وانلفوذ.
يكون الوالء لكه للمعتق ،وليس للرشيك والء ،والوالء نسبة بني العبد ومن يعتقه ،فينتسب إيله ويرث السيد العبد باتلعصيب إلم يكن هل
معصب.
ً

ُ

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
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َ ْ َ ََْ ْ َ ً ْ َْ ُ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ٌ ُ ِّ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ
َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ُّ ُ َ
وك ،فعلي ِه خالصه لكه ِيف م ِاهلِ ،فإِن لم يكن هل مال؛ قوم المملوك قِيمة عد ٍل
من أعتق ِشقصا مِن ممل ٍ

ْ ً
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من أعتق ِشق َصا ِم ْن مملوك،
َ ْ ُ
الص ُه لكه يف ماهل ،فإ ْن لم يكن هل مال؛ قُ ِّو َم اململوك ق َ
فعليه َخ ُ
يم َة َع ْدلَّ ،
ثم ا ُ ْستُ ْس َ
وق عليه».
ِ
ِ
يع العبد ،غري مشق ٍ
ٍ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

أن من أعتق نصيبا هل يف مملوك؛ فإن املعتق يلزمه عتق اململوك لكه إذا اكن هل مال ،أي :للمع ِتق مال يتحمل ذلك ،بأن يدفع
لرشاكئه قيمة حصتهم يف اململوك يلصبح ًّ
حرا ،أما إذا لم يكن هل مال ،أو هل مال ال يتحمل ذلك ،أو يرتتب عليه إرضار به؛
فإنه يف هذه احلالة خيري العبد بني أمرين:
ً
األول :أن يبيق نفسه يف امللك بقدر احلصة اليت بقيت فيكون مبعضا ،أي بعضه رقيق وبعضه معتق؛ فإنه جيوز هل يف هذه
ً
ً
احلالة أن يبىق مملواك مبعضا.
اثلاين :أن يعمل يلدفع ملن لم يعتقه نصيبه ،بعد أن يقوم اململوك قيمة عدل ،ويسىم االستسعاء.

___________________________

ِّ ر
والرق
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ً
• شقصا  :قسطا أو نصيبا أو حصة.
• فعليه خالصه  :أي :فيجب عليه أن يفكه من الرق إذا اكن هل مال يتحمل ذلك ،أي :حتريره من الرق بالَكية ،فإن لم يكن هل مال؛ ِّ
قوم
ً

ً

اململوك.
• غري مشقوق عليه  :أي :غري مضيق عليه ،بل يشتغل ويؤدي ىلع حسب استطاعته.
• ثم استسيع العبد  :بمعىن أنه يشرتي نفسه بقيمة مقسطة ،يف لك شهر كذا ،أو يف لك اعم كذا ،يعين اكملاكتبة.

فوائد احلديث:

 .1من أعتق رشاك هل يف عبد ،واكن هل ما يبلغ ثمن العبد عتق عليه لكه ،وقُ َ
وم عليه حصة رشيكه بقدر قيمته.
وطل َ
ً ُ
ُ
السيع؛ يلحصل لذلي لم يعتق نصيبه مبارشة ،قيمة حصته ،وال يشق عليه يف
ب من العبد
 .2إذا لم يكن للمعتق مال- ،عتق العبد أيضاِ -
اتلحصيل ،بل يقدر عليه أصحاب اخلربة قدر طاقته.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
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َ
َُ َ َ
َ َ َّ
ُ َ َْ
ُ ْ
َ ْ َ ََ ََ َ
َ ْ ََْ ُ َ َ َ ْ
ج ٌر ،ل ِ َ
ِق اهلل -ع َّز َوجلَ -وه َو علي ِه
ص
ني
م
من حلف ىلع ي
ِ
ْب يقت ِطع بِها مال ام ِر ٍئ مسلِ ٍم ،هو فِيها فا ِ
ِ
ٍ
َ ْ َ ُ
غضبان

ٌ
ُ ُ
ْ ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه
برئ ،فاختصمنا إىل
يف
صومة
رج ٍل خ
قيس قال :اكن بيين وبني
بن ٍ
ِ
ٍ
احلديث :عن األشعث ِ
ُ
ُ ً
ُ
ُ
وسلم -فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-شا ِهداك ،أو يمينه" ،قلت :إذا حي ِلف وال يبايل! فقال رسول اهلل -صىل
َ
َ
ُ
اهلل عليه وسلمَ :-
ُ
"من َحلف ىلع يمني َص ْ َ ْ َ ُ
فاج ٌر ،ل ِ َ
يق اهلل وهو عليه غضبان".
رب ،يقت ِطع بها مال امرى ٍء م ٍ
سلم ،هو فيها ِ
ِ
ٍ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
َ َ
ْ
َْ
َ
َ
األ ْش َ
اك َ
تشاج َر مع َخ ْصم َ ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه
إىل
ا
م
فتح
رئ
ب
سبب
ب
هل
حني
س
ي
ق
بن
ث
ع
هذا احلديث تض َّمن قصة
ِ
ِ
ِ ٍ
َ
ر
ُ َْ
َ
وسلم -فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ ":-شاه َد َ
أن َخ ْص َم ُه َحيْلف وال ُّ
َ
يهمه ما
بن قي ٍس
األشعث
اك أ ْو يَ ِمينُ ُه" ،فظن
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
"م ْن َحلف َىلع يَم َ ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ :-
فأخ َ َ
اإل ُ
رب
رب
ثم يف ذلك
ِ ِ
ني ص ٍ
َْ
يقتَ ِط ُع......احلديث
ويف هذا احلديث وعيد شديد ملن اقتطع مال امرئ بغري حق ،وإنما اقتطعه وأخذه خبصومته الفاجرة ،ويمينه الاكذبة اآلثمة،
فهذا يلىق اهلل وهو عليه غضبان ،ومن غضب َ
اَّلل عليه فهو هالك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابليِّنات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :القضاء وابلينات.
َْ
َْ ُ
راوي احلديث :األش َعث بن قيس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يَمني َص ْرب  :حبَ َس َ
نفسه ىلع فعلها.
ِ ِ
ٍ
ْ
ُ
• يقتَ ِطع  :يأخذ.
َ
َ
اج ٌر  :هو فيها اك ِذ ٌب.
• هو فيها ف ِ
ْ
• وال ُيبَايل  :ال َ
يه ُّمه ما اإلثم يف ذلك.
ِ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

أن ابلينة ىلع املديع وايلمني ىلع من أنكر ،يه القاعدة الرشعية يف اخلصومات.
املديع ،فعىل املدىع عليه بايلمني.
ثبوت احلق بالشاهدين ،فإن لم توجد ابلينة عند
ِ
حتريم ايلمني (الغموس) ويه الاكذبة اليت يقتطع بها احلالف حق غريه ،ويه من الكبائر ،اليت تعرض صاحبها لغضب اهلل-تعاىل -وعقابه.
ً
أن حكم احلاكم يرفع اخلالف الظاهر فقط ،أما ابلاطن ،فال يزال باقيا فعىل هذا ال حيل املحكوم به ،ما لم يكن مباحا للمحكوم هل.
َّ
أن يمني الفاجر تُسق ُط عنه َّ
ادلعوى وأن فجوره يف دينه ال يوجب احلجر عليه وال إبطال إقراره ،ولوال ذلك لم يكن لليمني معىن.
ِ
ابلداءة بسماع احلاكم من املديع ،ثم من املدىع عليه :هل يقر أو ينكر؟ ثم طلب ابلينة من املديع إن أنكر املدىع عليه ،ثم توجيه ايلمني
ىلع املدىع عليه إن لم جيد بينة.
ً
موعظة احلاكم للخصوم ،خصوصا عند إرادة احللف.
تغليظ حقوق املسلمني ،يف قليل احلق وكثريه.
أن ايلمني الغموس ونقض العهد ،ال كفارة فيهما؛ ألنهما أعظم وأخطر من أن حتلهما الكفارة ،فال بد من اتلوبة انلصوح واتلخلص من حقوق
العباد.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادراألرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
فتاوى اللجنة ادلائمة  -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ،انلارش :رئاسة إدارة ابلحوث العلميةواإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض.

الرقم املوحد)2980( :
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َ
َُ َ َ
ُ ْ
ُ َ َْ َ ْ َ
َ ْ َ ََ ََ َ
َ ْ ََْ ُ َ َ َ ْ
ج ٌر ،ل ِ َ
ِق اهلل َوه َو علي ِه غضبان
ص
ني
م
من حلف ىلع ي
ِ
ْب يقت ِطع بِها مال ام ِر ٍئ مسلِ ٍم ،هو فِيها فا ِ
ِ
ٍ

َ ْ َْ
ً
َ
رب يقتَ ِط ُع بها مال امرئ مسلم،
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعو ٍد -ريض اهلل عنه -مرفواع( :من حلف ىلع ي ِم ِ
ني ص ٍ
هو فيها فاجر ،ليق اهلل وهو عليه غضبان) ،ونزلت( :إن اذلين يشرتون بعهد اهلل وأيمانهم ثمنا قليال) إىل آخر اآلية".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
احلديث وعيد شديد ملن أخذ مال ام ِرئ بغري حق ،وإنما أخذه خبصومته الفاجرة ،ويمينه الاكذبة اآلثمة.
َْ
فهذا يلىق اهلل وهو عليه غضبان ،ومن غضب اهلل عليه فهو هالك ،ثم تال انليب-صىل اهلل عليه وسلم -هذه اآلية الكريمة،
مصداقا هلذا الوعيد األكيد الشديد من القرآن الكريم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب ،اتلفسري ،اإليمان ،الصفات.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• حلف  :احللف :تأكيد اليشء بذكر معظم بصيغة خمصوصة ،بأحد حروف القسم ،ويه :ابلاء ،والواو ،واتلاء.
َ ْ
رب  :حلف حبس نفسه ىلع فعله.
• يمني ص ٍ
• يقتطع  :يأخذ.
ُ ْ
َّ
َ
فإن اإلثم واجلزاء ال يستحقهما إال العامد.
• هو فيها فاجر  :هو فيها اكذب؛ ِيلخرج انلايس واجلاهل؛ ِ
فوائد احلديث:

َر
ر
 .1حتريم أخذ أموال انلاس بادلاعوى الفاجرة واأليْمان الاكذبة ،وهو من كبائر اذلنوب؛ ألن ما ترتب عليه غضب اهلل -جل وعال -كبرية من
الكبائر.
ُّ ْ َ
يم وال ُم َعاه ُد.
ذل
 .2اتلقييد (باملسلم) من باب اتلعبري بالغالب ،وإال فمثله ا ِ
 .3إثبات صفة الغضب هلل -تعاىل -ىلع وجه يليق جبالهل -تعاىل{ :-ليس كمثله يشء وهو السميع ابلصري}.
َ
ُ ْ َ َ َ َّ
ْ
ُ
ُّ
حلل من اإلثم بإاعدة احلقوق ألهلها ،فإن تاب؛ فاتلوبة جتب ما قبلها ،وهو إمجاع
 .4رشط العقاب ىلع مرتكب هذه ايلمني ،ما لم يتب ويت
العلماء.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممدفؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
 صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
 -تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.
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َّ
َ ْ َ ََ
َ
ْ ِ َ ً ُ َ َ ِّ ً
الم اكذِبا متعمدا فهو كما قال
اإلس
م
ي
ىلع
ف
من حل
ِ
ني ب ِ ِمل ٍة غري ِ
ٍ

ْ
َّ َ
اك -ريض اهلل عنه -أنه بايع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حتت الشجرة ،وأن رسول
احلديث :عن ثابِت بن الضح ِ
ً
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من حلف ىلع يمني بملة غري اإلسالم ،اكذبا ُمتَ َع ِّمدا فهو كما قال ،ومن قتل نفسه
َْ
ِّ
َّ َ
ََْ
َْ
املؤمن كقت ِل ِه» .ويف رواية« :من ادىع
بيشء ُعذ َب به يوم القيامة ،وليس ىلع رجل نذ ٌر فيما ال يملك» َو ِيف ِر َوايَة« :ولع ُن
ِ
َ ْ َ َ ًَ ََ َ
َّ ً
رث بها لم يَز ْد ُه ُ
اهلل َّ -
ك َّ َ
عز وجل -إال قِلة».
دعوى اك ِذبة ِيلت
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

احلديبية -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
روى ثابت بن الضحاك األنصاري -أحد املبايعني حتت الشجرة بيعة الرضوان يوم
ِ
ر
أنه قال ما معناه :من حلف ىلع يمني بغري رشيعة اإلسالم ،كأن يقول :هو يهودي أو نرصاين ،أو هو جمويس ،أو هو اكفر أو
ً
متعمدا اكذبًا يف يمينه ،فهو كما نسب نفسه إيله من إحدى امللل الاكفرة.
بريء من اهلل ورسوهل إن اكن كذا وكذا،
ومن قتل نفسه بيشء ،كسيف ،أو سكني ،أو رصاص ،أو غري ذلك من آالت القتلُ ،عذب به يوم القيامة.
ً
ومن نذر شيئا لم يملكه كأن ينذر عتق عبد فالن ،أو اتلصدق بيشء من مال فالن ،فإن نذره الغ لم ينعقد؛ ألنه لم يقع

موقعه ،ولم حيل حمله.

ومن لعن مؤمنا ،فكأنما قتله ،الشرتاك الالعن والقاتل بانتهاك حرم اهلل -تعاىل ،-واكتساب اإلثم ،واستحقاق العذاب.

ومن تكرب وتكرث بادلاعوى الاكذبة اليت ليست فيه ،من مال أو علم أو نسب أو رشف أو منصب أو غريها ،مريدا بذلك
َّ ً
اتلطاول ،لم يزده اهلل إال ذلة وحقارة،؛ ألنه أراد رفع نفسه بما ليس فيه ،فجزاؤه من جنس مقصده.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان
ُ ْ
َّ َ
اك -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :ثابِت ب ُن الضح ِ
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• بملة غري اإلسالم  :كأن يقول :إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نرصاين أو بريء من اإلسالم.
• كقتله  :يف إزالة احلياة؛ فإن اللعنة داعء بإزالة احلياة ابلاقية ،كما أن القتل إزالة للحياة الفانية.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

تغليظ اتلحريم ىلع من حلف برشيعة غري اإلسالم.
ً
حتريم قتل اإلنسان نفسه ،فإن إثمه كإثم القاتل لغريه ،ويعذب بما قتل به نفسه ،فإن اجلزاء من جنس العمل.
أن لعن اإلنسان كقتله يف املشاركة يف اإلثم ،وإن لم يستويا يف قدره.
َ
ً
حتريم اداعء اإلنسان ما ليس فيه ،من علم ،أو نسب ،أو شجاعة ،أو غري ذلك ،خصوصا ملن غر بها انلاس ،أو يديع معرفته لعمل ،يلتوىل
وظيفته ،فلك هذا حرام ،ومن فعله رياء وتكربا ،لم يزده اهلل تعاىل إال ِذلة ،فاجلزاء من جنس العمل.
أن انلذر ال ينعقد فيما ال يملكه انلاذر ،فإن انلذر طاعة وقربة ،وال يتقرب فيما ال يترصف فيه.
ظاهر قوهل يف احلديث( :فهو كما قال) أن احلالف بغري ملة اإلسالم خيرج من اإلسالم ،وهذا من الكفر األصغر ،وأن قوهل (لعن املؤمن كقتله)
أن إثم الالعن والقاتل سواء .والواجب يف هذه انلصوص :أنه البد يف وقوع الوعيد من وجود أسبابه وانتفاء موانعه.
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املصادر واملراجع:

 -1صحيح ابلخاري ،دار طوق انلجاة ط 1422ه.
 -2صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.
 -3اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري.ط دار الفكر ،بدمشق ،الطبعة األوىل 1381ه.
 -4تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حتقيق :حممد صبيح بن حسن حالق ،نرش :انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة  1426 ،ـه 2006 -م.
 -5تأسيس األحاكم للنجيم ،ط دار املنهاج1427 ،ه.
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َّ
َ ْ َ َ َْ َ َ َ
َ َ
َ َ
َ ٌ
َ
ان؟
من ش ِهد اجلنازة حىت يصىل عليها فله ق ِرياط ،ومن ش ِهدها حىت تدفن فله ق ِرياطان ،قيل :وما ال ِقرياط ِ
قال :مثل اجلبلني العظيمني

َّ
َ َْ َ َ َ
ازة حىت يصىل
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :م ْن شهد اجلن
ُ
ري ٌ
َ َ
َ
عليها فله ق َ
ان؟ قال :مثل اجلبلني العظيمني».
اط ،ومن
ِ
شهدها حىت تدفن فله قِرياطان ،قيل :وما ال ِقرياط ِ
ُ
ُ
وملسلم« :أصغرهما مثل أح ٍد».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
اهلل -تبارك وتعاىل -لطيف بعباده ،ويريد أن يهيئ هلم أسباب الغفران ،وذلا ورد احلض ىلع الصالة ىلع اجلنازة وشهودها ،ألن
ً
ذلك شفاعة تكون سببا للرمحة.
ً
َّ
فجعل ملن صىل عليها قرياطا من اثلواب ،وملن شهدها حىت تدفن قرياطا آخر ،وهذا مقدار من اثلواب عظيم ومعلوم قدره

عند اهلل تعاىل.
فلما َخيف ىلع الصحابةَ -ريض اهلل عنهم -مقدارهَّ ،
قربه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل أفهامهم ،بأن لك قرياط مثل اجلبل
ِ
العظيم ،ملا فيه من القيام ِبق أخيه املسلم وادلاعء هل واتلذكري باملآل وجرب قلوب أهل ابليت وغريها من املصالح.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > محل امليت ودفنه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفضائل.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري وصحيح مسلم.

معاين املفردات:

َْ َ َ َ
َ ْ َ َ َْ َ َ َ
ازة ويه امليت.
ازة  :من حرض اجلن
• من ش ِهد اجلن
ري ٌ
• قِ َ
اط  :مقدار عظيم من األجر مثل اجلبل.
ُ
ُ
• حىت تدفن  :يفرغ من دفنها.
• أحد  :جبل يف شمايل املدينة وقعت عنده الغزوة املشهورة.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفضل العظيم يف الصالة ىلع اجلنازة وتشييعها حىت تدفن.
أنه حيصل للمصيل واملشيع حىت تدفن ثواب ال يعلم قدره إال اهلل تعاىل.
ً
أن يف الصالة ىلع امليت وتشييع جنازته إحسانا إىل امليت وإىل املصيل واملشيع.
فضل اهلل تعاىل ىلع امليت ،حيث حض ىلع تكثري الشفعاء هل بأجر من عنده.
ً
ِّ
أن مقدار اثلواب ىلع قدر األعمال اليت يقوم بها العبد ،فقد جعل للمصيل قرياطا ،وللمصيل واملشيع ،قرياطني.
كرامة املسلم ىلع اهلل تعاىل -حيث أثاب من اتبع جنازته أو حرض دفنه.
ً
أن هذا الفضل حيصل ملن اتبع اجلنازة إيمانا واحتسابًا.

76

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة  1426 ،ـه 2006 -م.
تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه.
صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم -دار املنهاج -القاهرة -مرص -الطبعة األوىل.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط( ،ط.)2
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َ ُّ ْ
َ ْ َ َّ
َ ْ ُ َ َّ ُ
َّ
ك ُم ُ
اهلل م ِْن ذ َِّمتِ ِه ب َ ْ
يش ٍء
من صىل صالة الصب ِح فهو يف ذِم ِة اهللِ فال يطلبن
ِ

َّ
َ ُّ ْ
الصب ِح
احلديث :عن جندب بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن َصىل صالة
َ
َ ْ
َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ َّ َ ُ ُّ ُ
َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َّ
َ ْ ُ َ َّ ُ ُ ُ ْ َّ
َّ
ار
فهو يف ِذم ِة ا ِ
هلل فال يطلبنكم اهلل ِمن ِذم ِت ِه بِيشءٍ ،ف ِإنه من يطلبه ِمن ِذم ِت ِه بِيش ٍء يد ِركه ،ثم يكبه ىلع وج ِه ِه يف ن ِ
َّ
َج َهن َم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر ر
عز وجل أن ال يصيبه أحد بسوء ،فال حتل أذيته من أحد؛ ألن
من صىل صالة الصبح فقد دخل يف عهد اهلل فكأنه معاهد هلل
ً
أذيته تعترب يف احلقيقة اعتداء ىلع اهلل ونقضا ألمانه اذلي وهبه هلذا املصيل ،ومن نقض عهد اهلل واعتدى عليه فقد عرض
نفسه ملحاربة اهلل ،واهلل ينتقم ملن أوذي وهو يف جواره وأمانه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• من صىل صالة الصبح  :أي صالها مجاعة يف وقتها.
• يف ذمة اهلل  :يف عهده وأمانته.
• يكبه  :يلقيه.
فوائد احلديث:

 .1بيان أهمية صالة الفجر وفضيلتها.
 .2اتلحذير الشديد من اتلعرض بسوء ملن صىل الصبح.
 .3احلفاظ ىلع حدود اهلل وحرماته سبب يف حفظ اهلل للعبد وعونه.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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ََْ ً
َْ
َ
َ
َ ْ
ً
من صام يوما يف سبِيل اهلل جعل اهلل بينه وبني انلِّار خندقا كما بني السماء واألرض

ََْ ً
َْ
احلديث :عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -مرفواعًَ « :م ْن صام ً
وبني انلِّار خندقا كما بني
يوما يف َس ِبيل اهلل َجعل اهلل بينه
السماء واألرض».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ ْ ِّ َ ْ َ ً
ً
ً
يوما يف سبيل اهلل ،يُريد بذلك ثواب اهلل -تعاىلَ -
من صام ً
ً
ومانعا بعيدا
انلار خندقا" أي حجابًا شديدا
"جعل اهلل بينه وبني
َ َ
يدةَ ،ق ْد ُرها" :كما بَ ْ َ
ني السماء واألرض" أي مسافة مخسمائة سنة ،كما يف حديث العباس بن عبد املطلب -ريض
بمسافة م ِد
اهلل عنه ،-قال" :كنا عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال " :أتدرون كم بني السماء واألرض"؟ قلنا :اهلل أعلم ورسوهل،
قال" :بينهما مسرية مخسمائة سنة".

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :صوم اتلطوع.
راوي احلديث :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َْ
• خن َدقا  :هو بمثابة احلفرة املستديرة حول أسوار املدينة واملعىن اكن بينه وبني انلار حاجز.
فوائد احلديث:
.1

فضل الصوم يف سبيل اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة اثلانية،
1395ه.
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة اخلامسة1421 ،ه.
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َ َ
َّ
َ َ
َم ْن ُعلِّ َم َّ
الر ْ َ
ْم ،ثم ت َركه ،فليس مِنا ،أو فقد عص

َ َ
َ
َّ
احلديث :عن عقبة بن اعمر-ريض اهلل عنه -مرفواعًَ « :م ْن ُعلِّ َم َّ
الر ْ َ
يم ،ثم ت َركه ،فليس ِمنا ،أو فقد َعىص».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ِّ
معىن احلديث :أن من َت َعلَّم َّ
الريم بالسهام ومثله الريم بآالت اجلهاد احلديثة ،ثم تركه وأهمله" ،فليس منا" ،أي ليس من أهل
ْ
هدينَا ُ
وسنتنا.
ِّ
"أو قد عىص" وهذا شك من الراوي ،هل قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-فليس منا أو فقد عىص".

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديثُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
هدينَا ُ
وسنتنا.
• فليس منا  :ليس من أهل

فوائد احلديث:

 .1التشديد العظيم ىلع من تَعلَّم َّ
الريم ثم تركه بغري عذر.
 .2فنون القتال وأسايلب احلرب واستعمال األسلحة ال تتقن إال باتلعلم.
 .3العلوم العسكرية واجبة ىلع األمة اإلسالمية.
ُ
 .4ال حيل للمسلم أن يرتك ما تعلمه من العلوم العسكرية اليت يذب بها عن ثغور املسلمني ،ومن فعل ذلك فقد حلقه اإلثم.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم برشح انلووي ،حتقيق خليل شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة اثلامنة1422 ،ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،ه 2007 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة اثلانية.1392 ،
اتليسري برشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،دار النرش :مكتبة اإلمام الشافيع -الرياض -الطبعة اثلاثلة1408 ،ه 1988 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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َ َ َ َ َّ
َ َ
ُ ُ ً ُ َّ َ َ َ
َ ْ َ َ
ُ
من غدا إىل املسج ِد أو راح ،أعد اهلل هل يف اجلن ِة نزال لكما غدا أو راح

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :م ْن َغ َدا إىل املسجد أو َر َ
اح ،أَ َع َّد ُ
اهلل
ِ
هل يف اجلنة نُ ُز ًال ُلكَّ َما َغ َدا أو َر َ
اح».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من ذهب إىل املسجد أول انلهار أو بعد زوال الشمس ،سواء للصالة ،أو لطلب العلم ،أو لغري ذلك من مصادر اخلري هيأ اهلل
ُ
َ
جزاء عمله نزال يف اجلنة لكما ذهب إىل املسجد.
هل

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفضائل.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• غدا  :يعين ذهب غدوة ،أي ذهب أول انلهار ،وذلك مثل أن يذهب إىل املسجد لصالة الفجر.
• راح  :الرواح يطلق ىلع ما بعد الزوال ،مثل اذلهاب إىل صالة الظهر أو العرص.
َّ
• أعد  :هيأ.
ُ
• نزال  :الزنل :ما يقدم للضيف من طعام وحنوه ىلع وجه اإلكرام.
فوائد احلديث:
 .1فضل اذلهاب إىل املسجد ،واحلث ىلع املحافظة ىلع صالة اجلماعة فيه.
 .2أعمال العباد لكها حمصية عند اهلل.
 .3فيه بيان فضل اهلل عز وجل ىلع العبد.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َ
َ ْ َ ََ َ ُ َ
ِه الْ ُعلْ َيا َف ُه َ
ون َلك ِ َم ُة اهلل ِ َ
يل اهلل
ب
س
يف
و
من قاتل ِتلك
ِ
ِ
ِ

ُ َ َُ ُ
َُ ُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -ع ْن َّ
الر ُج ِل :يقاتِل
احلديث :عن أيب موىس األشعري-ريض اهلل عنه -قال« :سئِل رس
ََ َ َُ ُ
َ َ َ ً َ ُ َ ُ َ َّ ً َ ُ َ ُ َ ً َ ُّ َ َ
َ ْ َ ََ َ ُ َ
ك يف َ
يل اهلل؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-من قاتل ِتلكون
ب
س
شجاعة ،ويقاتِل ِ
محية ،ويقاتِل ِرياء ،أي ذل ِ ِ ِ ِ
َ َُ
َ
ُ
َ
َ ُْ َْ
َ
يل اهلل».
ِ
لكمة اهلل ِيه العليا ،فهو ِيف س ِب ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
سأل رجل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن الرجل يقاتل اعداء ادلين ،ولكن احلامل هل ىلع القتال هو إظهار الشجاعة

واإلقدام أمام انلاس.

وعن الرجل يقاتل محية لقومه ،أو لوطنه.
ويقاتل اثلالث ً
رياء أمام أنظار انلاس أنه من املجاهدين يف سبيل اهلل املستحقني للثناء واتلعظيم.

فمن املقاتل يف سبيل اهلل من هؤالء اثلالثة؟

فأجاب صىل اهلل عليه وسلم -بأوجز عبارة وأمجع معىن ،ويه :أن من قاتل تلكون لكمة اهلل يه العليا ،فهو اذلي يف سبيل
اهلل ،وما عدا هذا ،فليس يف سبيل اهلل ،ألنه قاتل لغرض آخر.

ً

واألعمال مرتتبة ىلع انليات ،يف صالحها وفسادها ،وهذا اعم يف مجيع األعمال فاألثر فيها للنية ،صالحا وفسادا ،وأدلة هذا

املعىن كثرية.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ويقاتل محية  :احلمية يه األنفة ،وتشمل احلمية لعصبية قبلية أو محية حلزب أو مذهب لك هذا يدخل يف احلمية.
• يقاتل ً
رياء  :الرياء هو إظهار اخلري لقصد الشهرة أو املدح وحنو ذلك.
• يقاتل شجاعة  :الشجاعة ضد اجلنب ،ويه شدة القلب عند ابلأس.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

األصل يف صالح األعمال وفسادها ،انلية.
من قاتل الكفار لقصد الرياء ،أو احلمية ،أو إلظهار الشجاعة ،أو لغري ذلك من مقاصد دنيوية ،فليس يف سبيل اهلل -تعاىل.-
أن اذلي قتاهل يف سبيل اهلل ،هو من قاتل إلعالء لكمة اهلل -تعاىل.-
َ ْ
إذا انضم إىل قصد إعالء لكمة اهلل قصد املغنم يف املرتبة اثلانية ،فإنه ال يرض نيته ،مادام قصد املغنم قد جاء ضمن انلية الصاحلة األوىل ،وهذا
جار يف مجيع أعمال القرب والعبادات.
ُ َ
مدافعة األعداء عن األوطان واحلرمات ،من القتال يف سبيل اهلل ،ومن قتل فيه ،فهو شهيد ،كما قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-من ق ِتل دون
ماهل فهو شهيد ..الخ".
اإلخالص يف اجلهاد.
احلديث دال ىلع وجوب ِ
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة -الطبعة العارشة1426 ،ه.
تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط دار املنهاج1427 ،ه.
اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ،البن امللقن ،املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل  1417 ،ـه1997 -م.
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َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ ْ َ ِّ َ ٌ َ َ ُ َ َ ُ ُ
من قتل قتِيال هلُ علي ِه بينة فله سلبه

َ ُ َْ
ََ َْ َ َ َُ
ني -
احلديث :عن أيب قتادة األنصاري -ريض اهلل عنه -قال« :خرجنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل حن ٍ
َ ْ َ َ َ َ ً َ ُ َ ْ ِّ َ ٌ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ً
ً ََ َ
َ َ
ُ
هل َعلي ِه بَينة فله َسلبُه» قال َها ثالثا.
َوذك َر ِق َّصة -فقال َر ُسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم :-من قتل ق ِتيال

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال يوم حنني :من قتل قتيال هل عليه شاهد أو ديلل فله سلبه ،أي :هل ثياب املقتول وسالحه،
ً
ً
ودابته اليت قاتل عليها ،وأن أبا قتادة قتل رجال ،وقال ملن حوهل :إين قتلت رجال ،فأقسم ىلع من عرف ذلك أن يشهد يل قاهلا
ً
ثالثا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
َ ُ
• َسلبُه  :يه ثياب املقتول وسالحه ،ودابته اليت قاتل عليها.
ً
واحدا.
• بينة  :حجة مثل :وجود شاهد ولو
فوائد احلديث:

ً
ً
 .1أن من قتل قتيال وأقام ىلع قتله إياه بَينة ،فله سلبه اذلي تقدم تعريفه.
 .2أن السلب للقاتل ،سواء قاهل قائد اجليش قبل القتال أو بعده.
 .3إعطاء القاتل سلب قتيله من باب التشجيع ىلع قتال األعداء.

املصادر واملراجع:

 -1صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد
فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
 -2صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
 -3خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م.
 -4اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه.
 -5اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
 -6تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
 -7تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ه.
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َ ُ ُ ْ َُ َ َ َ
ُ
َ
َ
ََ ْ
ُ ْ ً
ُ
َ ْ
ك َب
من قاتل يف سبِيل اهلل من رجل مسلم فواق ناقة ،وجبت هل اجلنة ،ومن جرح جرحا يف سبِيل اهلل أو ن ِ
ُ
ُ
َ ْ
َّ ْ َ ُ
ك َب ًة فإنها تَيجء يوم القيامة َكأَ َ
الزعف َران ،ورحيها اكل ِمسك
غز ِر ما اكنت :لونها
ن
ِ

احلديث :عن معاذ -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :م ْن قاتل يف َس ِبيل اهلل من َر ُجل ُم ْسلم
َ
َُ َ َ َ
ُ َ َ ْ
ََ ْ
ُ ْ ً
ُ
َ
كبَ ًة فإنها تَيجء يوم القيامة َكأ َ
غز ِر ما اكنت:
كب ن
فواق ناقة ،وجبت هل اجلنة ،ومن جرح جرحا يف س ِبيل اهلل أو ن ِ
ِ
ُ
ُ َّ ْ َ ُ
الزعف َران ،ورحيها اكل ِمسك».
لونها

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ْ
ْ
ُ
ما من مسلم يقاتل يف سبيل اهلل ولو بمقدار يسري ،كمقدار ما بَني احللبَتَني ،واملقصود بذلك أن حتلب انلاقة ثم ترتك َلريضع
ُ
َ
الفصيل ،ثم يرجع إىل َ
الرضع فيحلبه مرة ثانية؛ إال وجبت هل اجلنة ،ومن أصيب يف سبيل اهلل تعاىل ،كما لو سقط من ىلع
ِ
َ
فرسه ُ
فجرح أو رضبة سيف أو غري ذلك ولو اكنت إصابته يسرية ،جاء يوم القيامة وجرحه يتصبب منه ادلم َبغزارة ،إال أن
َ َْ
الزعفران وتفوح منه أطيب الروائح اليت يه راحئة املسك.
لونه لون

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

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

َُ َ
اق نَاقَة  :ما بَ ْني احلَلْبَتَ ْني من َ ْ
رضع َّ
انلاقة.
فو
ِ
ْ
َ
َ
َّ
َ
انل َكبة  :اخلدش واجلرح من أثر احلجارة وحنوها.
َ
َكأ َ
غز ِر  :أي تيجء أكرث مما اكنت.
الز ْع َف َران َ :نبْ ٌ
َّ
ت أمحر اللون.
ال ِم ْسك  :نوع من الطيب يُتخذ من نوع من الغزالن.
وجبت  :ثبتت.

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

فضل اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل.
َ
ما حيل بالشهيد من حوادث وابتالءات يَأجره اهلل -تعاىل -عليها وال يضيع عمله.
اجلهاد وأجره خاص باألمة املسلمة دون غريها.
َ
أن من قاتل لعصبية أو محية ،لم جتب هل اجلنة.
إذا قاتل الاكفر مع املسلمني وقتل لم جتب هل اجلنة؛ ألن من رشوط قبول العمل اإلسالم ،وألن احلديث :مقيد بالرجل املسلم.
أن املرأة إذا قاتلت يف سبيل اهلل -تعاىل -إلعالء لكمة اهلل وجبت هلا اجلنة ،وتقييد احلديث بالرجل خرج خمرج الغالب.
أن املشاركة اليسرية يف اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل -إلعالء لكمة اهلل جزاؤه اجلنة.
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املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للمباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية  -بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة   1404 -ـه1984 ،م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407،ه.
مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م.
صحيح الرتغيب والرتهيب – األبلاين ،مكتبة املعارف  -الرياض.
سنن النسايئ .مكتب املطبواعت اإلسالمية  -حلب .الطبعة اثلانية.1986 - 1406 ،
املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.
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ُ َّ
ْ َ
َ ْ
ً
َ ْ ُ َ َّ
َّ
ٌْ َ ْ َُُ
ُ َ ِّ
َ ْ
اره شيئا حىت يضّح
ف
أظ
من
وال
ه
ر
ع
ش
من
ن
ذ
خ
أ
ي
فال
ة،
ِج
حل
ا
ِي
ذ
ِالل
ه
ِل
ه
أ
فإذا
،
ه
من اكن هل ذِبح يذِب
ِ
ِ

ْ َ ُ
احلديث :عن أم سلمة -ريض اهلل عنها ،-قالت :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن اكن هل ِذبْ ٌح يَذِبُه ،فإذا
ْ َ
َ ْ ُ َ َّ
َ ْ
َ ِّ
أُه َّل هالل ذي احل َّ
اره شيئا حىت يُضيح».
ف
أظ
من
وال
ه
ر
ع
ش
من
ن
ذ
خ
أ
ي
فال
ة،
ج
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خترب أم سلمة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه من أراد أن يضيح أن يأخذ من شعره أو ظفره شيئا حىت

يضيح.
َ ْ
ً
َّ
حلجة وأنت تريد أن تضيح أضحية عن نفسك أو عن غريك من مالك فال تأخذ شيئا من شعرك
فإذا دخل العرش من ذي ا ِ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ً
ال من اإلبط وال من َ
العانة وال من الشارب وال من الرأس حىت تضيح ،وكذلك ال تأخذن شيئا من الظفر -ظفر القدم أو
ِ
ُظفر ايلد -حىت تضيح.
ََ
َ َ َّ
رشه شيئًا" أي جدله ،ال يأخذ شيئا حىت يضيح وذلك احرتام لألضحية وألجل
ويف رواية مسلم األخرى" :فال يمس من شعره وب ِ
أن ينال غري املحرمني ما ناهل املحرمون من اح رتام الشعور؛ ألن اإلنسان إذا حج أو أعتمر ،فإنه ال حيلق رأسه حىت يبلغ
ً
نصيبا من شعائر النسك.
اهلدي حمله ،فأراد اهلل -عز وجل -أن جيعل لعباده اذلين لم حيجوا ويعتمروا

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > األضحية
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• اذلب ْ ْح  :بكرس اذلال :ما يذبح يف األضايح من بهيمة األنعام.
َُ
ُ َ َّ
• ال يَأخذن  :ال يق َّص َّن.
فوائد احلديث:
.1

نيه من أراد األضحية ورأى هالل ذي احلجة أن يأخذ شيئا من أظفاره وشعره.

املصادر واملراجع:

 .1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
 .2رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
 .3رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
 .4رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
 .5صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 .6نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ ً َ ْ َ ْ ُ ْ َ ً
من لم يغز أو َيهز اغ ِزيا أو َيلف اغ ِزيا يف أهله خبري ،أصابه اهلل بقارعة قبل يوم القيامة

ً
َ َُْْ َ
َ َ ْ َ ُ ِّ َ
احلديث :عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :م ْن ل ْم يغ ُز أ ْو جيَه ْز اغ ِز ًيا أ ْو خيلف اغ ِز ًيا يف أهله خبري ،أصابه اهلل
بقارعة قبل يوم القيامة ».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث احلث ىلع الغزو ،وبيان العقوبة الشديدة من اهلل -تعاىل -يف ادلنيا قبل اآلخرة ىلع من ترك اجلهاد يف سبيل
اهلل أو ترك إاعنة املجاهدين باملال أو بمساعدتهم يف راعية أهليهم واحلفاظ عليهم من بعدهم ،فمن ترك القيام بهذه األمور

أصابته املصائب العظام جراء تقصريه يف نرصة دين اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• الغزو  :اجلهاد يف سبيل اهلل.
َ َْ
• َم ْن ل ْم يغ ُز  :أي  :باخلروج هل.
ُ
َ
• جيَ ِّه ْز اغ ِز ًيا  :أي  :يُيهء هل أسباب سفره.
ُ
َ
ْ
َ
ْ
• خيلف اغ ِز ًيا يف أهله خبري  :يقوم بما اكن يفعله من قضاء مصاحلهم.
• بقارعة  :بمصيبة أو داهية تقرعه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اتلحذير من تعجيل العقوبة ىلع ترك اجلهاد.
حث انليب –صىل اهلل عليه وسلم– ىلع املشاركة يف الغزو أو جتهزي الغزاة.
ً
املجتمع املسلم جمتمع اتلاكفل واتلعاون ىلع الرب واتلقوى؛ ألنه اكبلناء يشد بعضه بعضا.
وجوب حفظ اجلبهة ادلاخلية للمجتمع املسلم ،ومحاية أعراض وأهل املجاهدين يف سبيل اهلل.
حتريم ترك اجلهاد وتغليظ عقوبة ذلك.
األمة اليت تتخلف عن اجلهاد وتركن إىل أعدائها يصيبها اذلل واهلوان واخلزي يف ادلنيا قبل اآلخرة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت
سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
مصابيح اتلنوير ىلع صحيح اجلامع الصغري ،تأيلف األبلاين ،إعداد معزت أمحد.
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َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ِّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ
من مات َولم يغز َولم حيَدث نفسه بِالغ ْزو مات ىلع شعبة مِن ن ِفاق

ً
َْ
ُ
ُ ْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من مات ولم يغ ُز ،ولم حيدث نفسه بالغزو ،مات ىلع شعبَ ٍة من
َ
اق»
نِف ٍ
درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لك رجل قادر ىلع الغزو يبلغه األجل ولم يغز ولم حيدث نفسه بذلك أي لم يكلم بالغزو نفسه ،واملعىن لم يعزم ىلع اجلهاد

ففيه يشء من انلفاق ،ومن عالماته يف الظاهر إعداد آلة الغزو ،قال تعاىل( :ولو أرادوا اخلروج ألعدوا هل عدة).

وقوهل( :مات ىلع شعبة من نفاق) :أي :نوع من أنواع انلفاق  ،أي :من مات ىلع هذا فقد أشبه املنافقني واملتخلفني عن

اجلهاد ،ومن تشبه بقوم فهو منهم ،فيجب ىلع لك مؤمن أن ينوي اجلهاد.
وكونه يغزو أي :برشوط الغزو واجلهاد ،فإذا توفرت ُعمل به وإال بقيت انلية موجودة إىل حني توفر دوايع اجلهاد.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َْ
• َم ْن ل ْم يغ ُز  :أي لم يبارش القتال يف سبيل اهلل.
ُ ِّ َ ْ ُ َ
• لم حيَدث نف َسه بِالغ ْزو  :لم ينو الغزو.
• شعبة  :خصلة.

فوائد احلديث:

 .1أن من لم يغز ولم حيدث نفسه به فقد أشبه املنافقني يف ختلفهم عن اجلهاد.
 .2حتديث انلفس بالغزو بصدق يرفع العبد إىل مقام أهل االيمان.
 .3حث اإلمام رعيته ىلع االستعداد للجهاد ،وعدم ر
تعود اجلنب واخلوف من لقاء العدو.
 .4أقل اجلهاد إشغال الفكر وانلفس فيه

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
رياض الصاحلني ،للنووي .املحقق :د .ماهر ياسني الفحل ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري  -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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َ ْ َ َ َ
َ َ ََ ُ َ ْ َ َ َ
ُّ
َ ْ َ َ َ ْ
الظ ْهرُ ،كت َب هلُ َكأَ َّن َما قَ َر َأهُ
ح ْزب ِه م َِن الليل ،أو َع ْن َ ْ
ن
من نام ع
يش ٍء مِنه ،فقرأه ما بني صالةِ الفج ِر وصالة ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
الليل
مِن
ِ

َ ْ َ
ً َ ْ َ َ َ
يش ٍء منهَ ،ف َق َرأَ ُه ما بَ ْ َ
ني
ام ع ْن ِح ْزبِ ِه ِم َن
احلديث :عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من ن
الليل ،أو عن ْ ِ
ِ
َ ْ َ َ َ
َ َ
ُّ
الظ ْهرُ ،كت َ
ب ُهل َكأَ َّن َما قَ َرأَ ُه ِم َ
الليل».
ن
ة
ال
ص
و
ر
ج
الف
ة
ال
ص
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

احلزب معناه اجلزء من اليشء ،ومنه أحزاب القرآن ،فإذا اكن لإلنسان صالة يصليها يف الليل؛ ولكنه نام عنها ،أو عن يشء
منها فقضاها فيما بني صالة الفجر وصالة الظهر؛ فكأنما صاله يف يللته ،ولكن إذا اكن يوتر يف الليل؛ فإنه إذا قضاه يف

انلهار ال يوتر ،ولكنه يشفع الوتر ،أي يزيده ركعة ،فإذا اكن من اعدته أن يوتر بثالث ركعات فليقض أربعة ،وإذا اكن من
ً
اعدته أن يوتر خبمس فليقض ستا ،وإذا اكن من اعدته أن يوتر بسبع فليقض ثماين وهكذا.
وديلل ذلك حديث اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا غلبه نوم أو وجع من الليل؛ صىل من

انلهار تنيت عرشة ركعة.

وينبه ىلع أن القضاء إنما يكون بعد رشوق الشمس وارتفاعها قدر رمح ئلال يصيل يف وقت انليه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ِحزبه  :ما جيعله اإلنسان ىلع نفسه ُ من صالة وقراءة وغريها.
ُ
• كتب هل كأنما قرأه من الليل  :أي :أثبت أجره إثباتا مثل إثباته عند قراءته هل من الليل.
فوائد احلديث:

َّ
 .1املحافظة ىلع األوراد املرشوعة ،ومن فاته ورد بعذر فأرسع ألدائه يف الوقت املذكور اكن هل ثوابه اكمال كما لو أداه يف وقته.
 .2انلوم يعذر صاحبه وال يعد من املقرصين؛ ألن اتلفريط يف ايلقظة.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َ ُ
ِّ َّ
ِّ َّ
من قتِل يف عِميا ،أو ِرميا يكون بينهم ِبجر ،أو بسوط ،فعقله عقل خطإ ،ومن قتل عمدا فقود يديه ،فمن
حال بينه وبينه فعليه لعنة اهلل ،واملالئكة وانلاس أمجعني

احلديث :عن ابن عباس ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من قُت َل يف ع ِّم ريا ،أو ر ِّميَا ً يكون بينهم ِبَ َ
ج ٍر،
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُُْ َُْ
َ َ َ ْ ًَ ََ ُ َ
أو ب ِ َس ْو ٍط ،ف َعقله عقل خطإ ،ومن قتَل عمدا فق َود يَديْ ِه ،فمن َحال بينه وبينه فعليه لعنة اهلل ،واملالئكة وانلاس
أمجعني».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ

أفاد احلديث أن لك شخص قتل بني قوم اكنوا يرتامون فيما بينهم أو يف حالة غري مبينة و سبب اغمض اكلزحام ثم جهل قاتله
َ
فإنه جيعل قتله قتل خطأ وتكون ديته دية خطأ ىلع بيت مال املسلمني ،ومن قتَل -بابلناء للفاعل -عمدا فقود يده أي فعليه
قود نفسه ،أو فحكم قتله قود نفسه ،وعرب بايلد عن انلفس جمازا ،أو املعىن :فعليه قود عمل يده اذلي هو القتل ،فأضيف

القود إىل ايلد جمازا ،فمن حال بني الق اتل بني القود بمنع أويلاء املقتول عن قتله ،بعد طلبهم ذلك ،فقد عرض نفسه للعنة
ً
اهلل فال يقبل اهلل منه توبة وال فرضا وال نفال لعظيم جرمه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• يف ِع ِّم ًّيا  :بكرس عني ،فتشديد ميم ،ومثله "رميا" يف الوزن ،واملعىن :يف حالة غري مبينة ،ال يدرى فيه القاتل ،وال حال قتله ،فوجد بينهم
قتيل.
ِّ
ًّ
ُ
• أو ِرميا  :أي يف ترامٍ جرى بينهم فوجد بينهم قتيال.
• َسوط  :ما يرضب به من جدل؛ سواء اكن مضفورا ،أو ال.
• عصا  :ما يتخذ من خشب وغريه للتوكؤ ،أو الرضب.
• فعقله عقل اخلطأ  :العقل :ادلية ،ومعناه :فديته قدر دية قتل اخلطأ.
َ
• فق َود  :بفتح القاف والواو ،واملعىن :القصاص؛ سيم قودا؛ ألنه يقاد عند تنفيذ القصاص فيه.
ً
عمدا فقود يديه  :أي فعليه قود نفسه ،أو فحكم قتله قود نفسه ،أو فعليه قود عمل يده اذلي هو القتل.
•
• فمن حال بينه  :أي بني القاتل.
• وبينه  :أي بني القود بمنع أويلاء املقتول عن قتله ،بعد طلبهم ذلك ،وليس املراد به طلب العفو عن القصاص.

فوائد احلديث:

 .1قتيل ال ِع ِّميرا؛ وهو اذلي يقتل يف زحام ،فيجهل قاتله؛ كزحام الطواف ،والسيع ،وريم اجلمار ،فهذا ديته من بيت مال املسلمني.
 .2أما القتل بريم حجر ،أو سوط ،أو عصا مما ال يقتل اغبلا ،فهذا شبيه باخلطأ من حيث عدم وجوب القصاص ،وشبيه بالعمد من حيث تغليظ
ادلية؛ فدية شبه العمد كدية العمد قدرا.
َّ
 .3أما قتل العمد العدوان فإن فيه القود ،وهو القصاص ،وقد أشار إيله -صىل اهلل عليه وسلم -بقوهل" :ومن قتل عمدا فهو قود".
 .4أن القصاص أو ادلية إذا وجب ،فحالت يد ظاملة عن تنفيذه ،فعىل تلك ايلد احلائلة بني ادلية أو القود ،وبني أويلاء القتيل لعنة اهلل؛ ألنها
منعت أصحاب احلق من حقهم.
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت
 السنن الصغرى للنسايئ ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية.1986 – 1406 ، سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايباحلليب
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل.1427
َ َّ
 ذخرية العقىب يف رشح املجتىب ،املؤلف :حممد بن يلع بن آدم اإلثيويب الول ِوي ،دار املعراج ادلويلة للنرش ودار آل بروم للنرش واتلوزيع ،الطبعة:األوىل   1416ـه 1996 -م.
 -صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،األبلاين ،دار املكتب اإلساليم.
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م ُروا أوالدكم بالصالة ِ وهم أبناء سب ِع ِسنِني،
رش ،وفرقوا بينهم يف المضا ِ
ِ
واْضبوهم عليها ،وهم أبناء ع ٍ

احلديث :عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمُ « :-م ُروا
َ
َ
ََْ ُ َ ْ
َ
َ َ
ْ ُ ُ
اء َسبْع سن َ
وف ِّرقُوا بَيْنَ ُه ْ
وه ْ
أوالدكم بالصال ِة وهم أ ْب َن ُ
اج ِع».
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الصالة
وعن أيب ثرية سربة بن معبد اجلهين -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-عل ُموا الص ِيب
ْ
وه عليها ْاب َن َع ْرش سن َ
ل َسبْع سن َ
وارض ُب ُ
ني».
ني،
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َََ َ ْ
َّ
ُ
َ
َ
ولفظ أيب داود« :م ُروا الص َّ
يب بالصال ِة إذا بلغ سبع ِس ِنني».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

علموا أوالدكم ذكورا وإناثا الصالة وأمروهم إذا أتموا سبع سنني ،وارضبوهم ىلع أدائها إذا امتنعوا عند عرش سنني ،وفرقوا

بينهم يف الفراش.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > وجوب الصالة وحكم تاركها
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
َس ْربة بن معبد اجلهين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث عبد اهلل -ريض اهلل عنه :-رواه أبو داود.
حديث سربة -ريض اهلل عنه :-رواه الرتمذي وأبو داود.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أوالدكم  :مجع ودل ،ويطلق ىلع اذلكر واألنىث.
• املضاجع  :مجع مضجع ،وهو فراش انلوم.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

جيب ىلع األويلاء من آباء وغريهم أمر أوالدهم بالصالة ،وتعليمهم أحاكمها وأعماهلا ورشوطها وتعويدهم ىلع القيام بها إذا بلغوا سبع سنني،
وقبل ذلك مستحب ،وإذا أتموا العرش سنني ولم يصلوا جاز تأديبهم ىلع تركها ولو بالرضب.
أول ما يعلم الطفل بعد اتلوحيد من األمور العملية يف اإلسالم الصالة.
الرضب وسيلة تربوية ،وخباصة إذا ترتب عليه منفعة أو دفع مفسدة ،وينبيغ أن يكون رضب تأديب غري مربح ،وأن جيتنب الوجه وأال يتجاوز
 10رضبات.
أن صالة الصيب بعد ما عقل صحيحة.
ىلع اآلباء صيانة أوالدهم مما قد يثري الفتنة يف نفوسهم ،وخاصة يف دور املراهقة؛ حيث يتأكد ىلع األب أن يبني حرمة كشف العورة ،وعليه
أن يفصلهم عن بعض يف املضاجع ،وإذا توفر السكن فيخصص للك ودل حجرة يستقل بها.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية  1405ـه1985 -م.
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ْ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ
َ
َ َ َ َّ ُ
ْبت قدما عب ٍد يف سبِيل اهلل فتمسه انلَّار
ما اغ

ْ َ َّ ْ
ْ
ربت
احلديث :عن أيب َعبس عبد الرمحن بن جرب -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما اغ
قَ َد َما َعبْ ٍد يف َسبيل اهلل َفتَ َم َّس ُه َّ
انلار».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
ْ َ َّ َ َ
ربت قد َماه يف طريقه اكن ذلك سببا يف وقايته من
معىن احلديث :أن اذلي خيرج يف طريق يلقاتل يف سبيل اهلل -تعاىل -فاغ
ُ
ْ َ َّ ْ َ َ
َ
َّ
ربت قد َماه يف سبيل اهلل َح َّر َمه اهلل ىلع انلار".
للبخاري":م ِن اغ
انلار ،ويف لفظ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
ْ
راوي احلديث :أبو َعبس عبد الرمحن بن جرب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أغربت  :أصابها الغبار.
فوائد احلديث:

بانل َ
 .1البشارة للمجاهد َّ
جاة من انلار.
َ
َ ُ
َ
 .2من َعل َق الغبار يف قدميه لم تمسه انلار.
 .3فضيلة امليش ىلع األقدام يف الطااعت وأنها من األعمال الراِبة اليت يستوجب العبد بها رفيع ادلرجات.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،للصنعاين ،حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراهيم ،ط ،1دار السالم1432 ،ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص1356 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ما أمرت بتشييد املساجد

ُ ُ َ ْ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما أ ِم ْرت بِتش ِييد املساجد»،
ْ َ
ُ َ ْ ُ َّ
لزتخ ِرفنها كما َزخ َرفت ايلهود وانلصارى.
قال ابن عباس:
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

املراد بتشييد املساجد هنا رفع ابلناء وتطويله ،كما قال ابلغوي ،واملبالغة يف زخرفته ،والزخرفة كما يف الكم ابن عباس -ريض

اهلل عنهما -من فعل ايلهود وانلصارى.

وأما تشييد املسجد وإحاكم بنائه بما يستحكم به الصنعة من غري تزيني وتزويق وزخرفة فليس بمكروه إذا لم يكن مباهاة
ً
ورياء وسمعة؛ ملا يف حديث عثمان بن عفان" :من بىن هلل مسجدا بىن اهلل هل مثله يف اجلنة" .اكن مسجد انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -باللَّنب ،وسقفه باجلريدُ ،
وع ُمده خشب انلخيل ،ولم يزد فيه أبو بكر -ريض اهلل عنه ،-وملا خنرت خشبه وجريده زمن
ِ
عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-أاعده ىلع بنائه األول ،وزاد فيه ،وملا اكن يف عهد عثمان -ريض اهلل عنه -زاد فيه زيادة
كبرية ،وبىن جدرانه باألحجار واجلص ،وجعل ُع ُمده من احلجارة ،وسقفه الساج ،فأدخل فيه ما يفيد القوة ،وال يقتيض
الزخرفة ،ولك ما صنعه اكن من باب اإلحاكم واتلجصيص من غري تزويق وزخرفة ،وأما احلجارة املنقوشة فلم يكن نقشها
بأمره بل حصلت هل كذلك منقوشة ،ولم يكن عند اذلين أنكروا عليه من الصحابة ديلل يوجب املنع إال احلث ىلع اتباع

ما فعله -صىل اهلل عليه وسلم -وعمر يف بناء املسجد من ترك الرفاهية ،وهذا ال يقتيض منع التشييد بمعىن إتقان ابلناء وال

كراهته.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
العقيدة > الوالء والرباء > التشبه املنيه عنه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلبوة  -تعظيم الصالة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• بتشييد املساجد  :تشييد ابلناء ً
أيضا بإعالئه وتطويله ،ورفع سقوفه ،وطالئه باجل ِّص أو انلُ َ
ورة أو الرخام أو ادلهان.
ِ
ُ َ ْ ُ َّ
لزتخ ِرفنها  :الالم للقسم ،والزخرفة :لك ما حتصل به الزنية سواء اكن من ذهب أو غريه.
•

فوائد احلديث:

َّ
 .1قول ابن عباس :لزتخرف كما زخرفت ايلهود وانلصارى معابدهم ،هذا اإلدراج عن ابن عباس مهم ،هل حكم األخبار انلبوية؛ فإن فيه من
أنباء الغيب ،فال يكون بالرأي ،وقد وقع هذا األمر.
َّ
َّ
ُّ
َّ
 .2دل ظاهر احلديث ىلع حتريم الزخرفة والزتويق يف املساجد؛ ألنه من عمل أهل الكتاب ،والتشبه بهم حمرم.
 .3زخرفة املساجد من ابلدع يف ادلين ،عالوة ىلع ما فيه من املحاذير الرشعية ،كـ :اإلرساف يف انلفقة ،وإشغال القلوب عن اخلشوع اذلي هو
روح ر
ولب العبادة.
 .4ال يدخل يف انليه عن تشييد املساجد العناية بتوسعتها وإحاكم بنائها يف لك أجزائها ،وجتهزيها بكل ما هو من مستلزمات العرص ىلع الوجه
املرشوع.
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املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
مشاكة املصابيح للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1985 ،م.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض .
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ما بال احلائض تقيض الصوم ،وال تقيض الصالة؟ فقالت :أحرورية أنت؟ فقلت :لست ِبرورية ،ولكِن
أسأل ،فقالت :اكن يصيبنا ذلك ،فنؤمر بقضاء الصوم ،وال نؤمر بقضاء الصالة

َ
ْ
الصوم ،وال تَقيض َّ
فقلتَ « :ما بَال احلَائض تَقيض َّ
ُ
ُ
الصالة؟
سألت اعئشة -ريض اهلل عنها-
احلديث :عن ُمعاذة قالت:
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ُ ٌ
ُْ
كين أسأل ،فقالت :اكن يُصيبُنَا ذلكَ ،فنُ َ
ؤمر ب َق َضاء َّ
ست ِبَ ُرور َّية ،ولَ ِّ
ية أنت؟ ،فقلت :ل َ ُ
الصوم ،وال نؤ َمر
ور
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
فقالت :أحر ِ
رَ َ
َ َ
الصالة».
بِقضاء

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
سألت معاذة اعئشة -ريض اهلل عنها -عن السبب اذلي من أجله جعل الشارع احلائض تقىض أيام حيضها اليت أفطرتها ،وال
تقىض صلواتها زمن احليض ،مع اشرتاك العبادتني يف الفرضية ،بل إن الصالة أعظم من الصيام،

اكن عدم اتلفريق بينهما يف القضاء ،هو مذهب اخلوارج املبىن ىلع الشدة واحلرج ،فقالت هلا اعئشة :أحرورية أنت تعتقدين
َ ِّ
ُ َ ِّ
مثل ما يعتقدون ،وتشد ِدين كما يُشد ُدون؟ فقالت :لست حرورية ،ولكىن أسأل سؤال متعلم مسرتشد ،فقالت اعئشة :اكن
احليض يصيبنا زمن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وكنا نرتك الصيام والصالة زمنه ،فيأمرنا -صىل اهلل عليه وسلم -بقضاء
الصوم وال يأمرنا بقضاء الصالة ،ولو اكن القضاء واجبًا؛ ألمر به ولم يسكت عنه ،فكأنها تقول :كىف بامتثال أوامر الشارع
ً
ً
ورشدا.
والوقوف عند حدوده حكمة

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > قضاء الصيام
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األسماء واألحاكم  -القضاء واألداء  -اتليسري.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• َما بَال احلَائِ ِض؟  :ما شأن احلائض؟.
• احليض  :احليض يف اللغة :السيالن ،ويف الرشع :سيالن دم طبييع يعتاد األنىث يف أوقات معلومة عند بلوغها ،وقابليتها للحمل.
• تَقيض َّ
الصوم  :تصوم األيام اليت تركت صيامها أيام احليض.
ِ
َ َ ُ ٌ
ورية أنت؟  :استفهام املقصود منه اإلنكار.
ر
• أح ِ
َ
َُ
ورية  :نسبة إىل بدلة قرب الكوفة ،اسمها " حروراء " ،خرجت منها أول فرقة من اخلوارج ىلع يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-؛ فصار
• احلر ِ

اخلوارج يعرفون باحلرورية.
• يُ ِصيبُنَا ذلك  :يصيبنا احليض.
• نُ َ
ؤمر  :يأمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
• الصالة  :الصالة يف اللغة :ادلاعء ،ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.
• َّ
الصوم  :يف اللغة :اإلمساك عن اليشء ،ويف الرشع :اإلمساك عن األكل والرشب وسائر املفطرات من طلوع الفجر اثلاين إىل غروب الشمس؛
تعبدا هلل -عز وجل.-

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

حرص السلف ىلع ابلحث يف العلم ،وتلمس حكمة الترشيع.
ُّ
اإلنكار ىلع لك من سأل سؤال تعنت وجمادلة.
تبيني املعلم ملن طلبه للتعلم واالسرتشاد.
اإلجابة بانلص أوىل؛ ألن اعئشة لم تتعرض للمعىن اذلي سألت عنه السائلة؛ وذلك ألن اإلجابة بانلص أقطع للمعارضة.
االكتفاء بذكر ادليلل الرشيع عن ذكر احلكمة؛ ألن املؤمن يقتنع به حيث إن الرشع متضمن للحكمة بكل حال.
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.6
.7
.8
.9

احلائض تقىض الصيام وال تقيض الصالة؛ ألن الصالة تتكرر لك يوم مخس مرات؛ فيه عبادة مستمرة وحيصل من إاعدتها وقضائها مشقة
أيضا.
تقرير انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته ىلع يشء من السنة.
كون احلائض ال تقيض الصالة ألجل املشقة ،من األدلة اليت تقرر القاعدة اإلسالمية العامة ،ويه( :املشقة جتلب اتليسري).
أن ترك األمر باليشء مع وجود مقتضيه ديلل ىلع عدم وجوبه.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم ،-لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالتهم ،فاشتد قوهل يف ذلك ،حىت قال :يلنتهن عن ذلك ،أو
تلخطفن أبصارهم

احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما بَال أقْ َوام يَرفعون أبْ َص َ
ارهم
َُ ْ
َ ْ
ْ َّ
إىل َّ
خ َط َف َّن أبْ َص ُ
ارهم».
السماء يف َصالتهم» ،فاشتَد قوهل يف ذلك ،حىت قال« :يلَنتَ ُه َّن عن ذلك ،أو تل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ِّ
يفيد هذا احلديث إىل ما ينبيغ أن يكون عليه املصيل يف صالته من لزوم السكينة واخلشوع ،ومن عالمات خشوع القلب
َّ
ْ
َّ
أمته من َ
العبث يف الصالة ورفع َ
ابلرص فيها إىل السماء؛ ألنه أمر
سكون اجلوارح؛ وذللك حذر انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
ِّ
َّ
ُمنَاف ألدب الصالة َ
املصيل يُنايج َّ
ربه -تعاىل ،-وهو جتاهه يف قِبلته ،فرفع َ
ابلرص يف هذا املقام إساءة أدب مع
ومقامها؛ فإن
َّ
اهلل؛ ذللك بالغ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اإلنذار والوعيد ،وحذر هؤالء اذلين يرفعون أبصارهم إىل السماء أثناء الصالة
ََ
بأنَّهم إما أن ينتهوا عن ذلك ،ويمتنعوا من فعله ،أو ستُخطف أبْ ُ
صارهم ،وتؤخذ برسعة؛ ِبيث ال يشعرون إال وقد فقدوا نِعمة
َ
ابلرص؛ جزاء هلم ىلع استهانتهم بشأن الصالة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ما بال  :يعين ما شأنهم ،ملاذا يرفعون أبصارهم إىل السماء؟
ْ َّ
فاشتَد قوهل  :أي :فبالغ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اإلنذار والوعيد.
َ ْ
يلَنتَ ُه َّن عن ذلك  :من االنتهاء ،واملعىن :يلكونن منهم الكف ،واالمتناع عن رفع األبصار.
َُ ْ
خ َط َف َّن أب ْ َص ُ
ارهم  :اخلطف أخذ اليشء واستالبه برسعة.
تل

.1

.2
.3
.4
.5
.6

المخالف؛ ألن املقصود بيان ِّ
ُحسن دعوة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وبيان احلق؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -لم يَكشف عن ُ
احلق وقد
حصل؛ وألن فيه َس ً
رتا ىلع املخالف وأدىع للقبول.
َّ
َ
َّ
انليه األكيد ،والوعيد الشديد ىلع من رفع برصه إىل السماء يف الصالة.
ُ
ُّ
ُ
اخلشوع هو لب الصالة وروحها ،ويكون بالقلب واجلوارح ،واذلي يرفع برصه إىل السماء ،وجييل نظره هاهنا ،وهاهنا ،لم خيشع قلبه وال
جوارحه.
ُ ِّ
َ
ِعظم شأن الصالة ،وأنه جيب ىلع المصيل أن يكون فيها ىلع كمال األدب مع اهلل -عز وجل.-
ْ َ
كار ىلع من يرفع رأسه إىل َّ
السماء يف الصالة.
وجوب اإلن
َّ
بيان قدرة اهلل؛ ألن ما هدد به انليب -عليه الصالة والسالم -ممكن الوقوع.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
كشاف القناع عن منت اإلقناع ،منصور بن يونس بن ابلهويت احلنبيل ،انلارش :دار الكتب العلمية.
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة1423 ،ه 2003 ،م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة :األوىل 1427ه.
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش:
مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه1990 ،م.

الرقم املوحد)10883( :
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ما بني املرشق واملغرب قبلة

َْ
َْ َ ْ
ْ
والمغ ِرب قِبلة».
رشق
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما بني الم ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
والم ْغرب قبْلة" هذا بيان منه -صىل اهلل عليه وسلم -أن ما بني جهة َ
الم ْرشق َ
معىن حديث" :ما بَ ْني َ
المرشق واملغرب قِبلة
ِ ِ
ِ
ِ
ِّ
للمصلني ،وهذا خطاب ألهل املدينة ومن وافقهم يف اجلهة؛ ألنهم يقعون شمايل الكعبة ،فالقبلة بالنسبة ألهل املدينة ومن

حاذاهم من أهل الشام ،وأهل جهة الشمال يستقبلون ما بني املرشق واملغرب ،يعين تكون وجهتهم إىل اجلنوب حيث الكعبة،
ِّ
وايلمن وما واالها من جهة اجلنوب يتوجهون إىل الشمال بني املرشق واملغرب ،أما أهل املرشق واملغرب فتكون القبلة بالنسبة
ً
َّ
اجلهات األصلية أربع :الشمال ،اجلنوب ،الرشق ،الغرب ،فإذا اكن املصيل عن الكعبة رشقا
هلم ما بني الشمال واجلنوب؛ ألن ِ
ً
ً
ً
أو غربا اكنت قبلته ما بني الشمال واجلنوب ،وإذا اكن عن الكعبة شماال أو جنوبا اكنت قبلته ما بني املرشق واملغرب .
وهذا من تيسري اهلل تعاىل ىلع عباده؛ ألنه لو طلب منهم أن يستقبلوا عني الكعبة مطلقا ما َّ
صحت صالة أحد ،فاالحنراف
َ
ْ
اليسري عن القبلة يف َحق َب ُعد عنها ولم يَرها غري مؤثر ما لم يَستدبر الكعبة أو جيعلها ىلع َجنبه فال تصح يف هذه احلال.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه ومالك.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
ٌَ
• قِبْلة  :يه اجلهة ،واملراد بها هنا :الكعبة املرشفة.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

ْ
ْ
ُ ْ َ ُّ
ُ
َ ُ َ
َ ِّ ْ َ َ
ُ
استقبال القبْلة أو اجلهة ٌ
رشط لصحة الصالة ،قال تعاىل ( :ف َول َوج َهك ش ْط َر ال َم ْس ِج ِد احل َ َرامِ َو َحيْث َما كنتُ ْم ف َولوا ُو ُجوهك ْم ش ْط َر ُه) [ابلقرة:
أن
ِ
ِ
ُ ْ
َ
َ
 ،]144وهذا عند القدرة ىلع االستقبال ،أما عند العجز فيسقط االستقبال.
ُ ُّ
ٌ
َ
َ ٌ َّ
َّ
َّ
ُ
أن الواجب ىلع من لم يشاهد الكعبة استقبال اجلهة ،فاحلديث يدل ىلع أن ما بني اجلهتني قبلة ،وأن اجلهة اكفية يف االستقبال ،أما مع مشاهدة
َ
الكعبة فالواجب إصابة عينها.
َّ
تيسري الرشيعة اإلسالمية ورفع احلَرج عن ُ
امتدت جهة ال ِقبلة عند ُ
ابلعد عن ُمعاينة الكعبة.
المَكفني ،حيث
ِ
ُ
ُ َّ َ
َ
هدم مسجدا قائما اعمرا مع احنراف يَسري يُعىف عنه ،فإن
أنه ال يلزم اإلنسان أن يتَكف بطلب مسامتة ال ِقبلة ،حىت إن بعض انلاس ربما ي ِ
هذا ال جيوز.
أن خطابات الرشع قد تكون اعمة ،وقد تكون خاصة ،ويعني ذلك احلال والقرائن واملالبسات ،فيعلم بهذا أن خطاب هذا احلديث ال يصلح
إال ألهل املدينة ومن اكن مثلهم ممن قبلته اجلنوب ،وبالعكس كأهل ايلمن اذلين قبلتهم الشمال ،وأما من اكنت القبلة يف حقه الرشق
والغرب تكون جهة القبلة يف حقهم :ما بني الشمال واجلنوب.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه
سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية.
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
َ
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
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ما حتفظ من القرآن؟ قال :سورة ابلقرة أو اليت تليها .قال :فقم فعلمها عرشين آية ،وِه امرأتك

َ
احلديث :عن أيب هريرة ،حنو قصة سهل بن سعد يف الزتويج بالقرآن ولم يذكر َ
اإلز َ
ار واخلَات َم ،فقال« :ما حتفظ من
ِّ
ُ
َ
القرآن؟» قال :سورة ابلقرة أو اليت تليها .قال :فق ْم فعلمها عرشين آية ،ويه امرأتك.

درجة احلديث :منكر.

املعىن اإلمجايل:

ذكر أبو هريرة -ريض اهلل عنه -يف قصة املرأة اليت عرضت نفسها ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يلزتوجها ،فرغب
ً
عنها أن رجال طلب من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يزوجه إياها ،فسأهل -صىل اهلل عليه وسلم -عن املقدار اذلي حيفظه
من القرآن ،فأجابه الرجل بأنها سورة ابلقرة أو اليت تليها ،فزوجه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من هذه املرأة ،وجعل مهرها
ً
ُ
ُ
تنتفع به ،فإذا رضيت بالعلم وادلين ،اكن هذا من
أن يعلمها عرشين آية ،والصداق إنما رشع يف األصل يلكون حقا للمرأة
ِّ
أفضل املهور وأنف ِعها وأجلها.
ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• قم  :فعل أمر بالقيام :أي قم أيها املخاطب.
ِّ
• فعلمها  :أي املرأة اليت عرضت نفسها للزواج ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فرغب عنها.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ُ
ً
ً ًّ
يسريا جدا ،فيصح بكل ما تراىض عليه الزوجان ،أو من إيله والية العقد.
جواز أن جيعل تعليم القرآن صداقا ،وأنه يصح أن يكون شيئًا
ً
جواز أخذ األجرة ىلع تعليم القرآن وجعل منفعة احلر صداقا.
أن أقل الصداق غري مقدر.
ِّ
َ
شأن حامليه ،ال سيما العاملني به.
م
ظ
ع
و
القرآن،
تعليم
ىلع
احلض
احلديث فيه إشارة إىل
ِ ِ
ِ
اإلمام ىلع املرأة اليت ال وِل هلا ،إذا أذنت ورغبت يف الزواج.
والية ِ
أنه ينبيغ ذكر الصداق يف العقد ألنه أقطع للزناع ،وأنفع للمرأة.

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود  ،ت :حممد ميح ادلين ،املكتبة العرصية. سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث.رش ُح اجلَامع َّ
َّ
َّ
نوير َ ْ
 َّاتل ُ
ري للصنعاين ،ت :حممد إسحاق حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،ط1432 ،1 :ه.
الص ِغ
ِ
ِ
ر
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
توضيح األحاكمِ ِمن بلوغ الم َرام ،للبسام ،مكتبة األسدي ،مكة
 ِ بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية  -الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. كشف اللثام رشح عمدة األحاكم للسفاريين ،ت :نور ادلين طالب ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة :األوىل1428 ،ه. رياض األفهام يف رشح عمدة األحاكم للفاكهاين ،ت :نور ادلين طالب ،دار انلوادر ،الطبعة :األوىل 1431ه. فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى ،الطبعة :األوىل 1356 ،ه. ضعيف أيب داود  -األم لألبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع  -الكويت  ،الطبعة  :األوىل  1423 -ه. -فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل :-اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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ما حق امرئ مسلم هل يشء يويص فيه؛ يبيت يللتني إال ووصيته مكتوبة عنده

ً
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -مرفواع « :ما حق امرئ مسلم هل يشء يويص فيه؛ يبيت يللتني إال
ووصيته مكتوبة عنده».

زاد مسلم :قال ابن عمر« :ما مرت يلع يللة منذ سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول ذلك ،إال وعندي

وصييت».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ليس من احلق والصواب واحلزم ملن عنده يشء يريد أن يويص به ويبينه ،أن يهمله حىت تمىض عليه املدة الطويلة؛ بل يبادر

إىل كتابته وبيانه ،واغية ما يسامح فيه الليلة والليلتان.

وذلا فإن ابن عمر ريض اهلل عنهما -بعد أن سمع هذه انلصيحة انلبوية -اكن يتعاهد وصيته لك يللة ،امتثاال ألمر الشارع،

وبيانا للحق.

والوصية قسمان :مستحب ،وهو ما اكن للتطواعت والقربات ،وواجب ،وهو ما اكن يف احلقوق الواجبة ،اليت ليس فيها بينة

تثبتها بعد وفاته ألن "ما ال يتم الواجب إال به  ،فهو واجب" ،وذكر ابن دقيق العيد أن هذا احلديث حممول ىلع انلوع الواجب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الوصية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفضائل.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• ما حق امريء  :ليس حق شخص.
• مسلم  :وصف خرج خمرج الغالب أو ذكر للتهييج تلقع املبادرة المتثال األمر.
• هل يشء  :يملك شيئًا ،سواء اكن اليشء مما يتمول اكنلقود ،أو ما ال يتمول اكحلقوق واملختصات ،ويه ما خيصه.
• يبيت  :كأن فيه حذفا تقديره :أن يبيت
• يللتني  :ذكر الليلتني لرفع احلرج لزتاحم أشغال املرء اليت حيتاج إىل ذكرها ففسح هل هذا القدر يلتذكر ما حيتاج إيله.
• وصيته  :باحلقوق الواجبة عليه.
• مكتوبة  :خبطه أو بغري خطه.
• قال ابن عمر  :قائل"قال ابن عمر" سالم راوي احلديث عنه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مرشوعية الوصية وعليها إمجاع العلماء ،وعمدة اإلمجاع الكتاب والسنة.
أن الوصية قسمان :أ -مستحب ب -وواجب .وهذا احلديث حممول ىلع انلوع الواجب.
ُّ ً
ً
مرشوعية املبادرة إيلها ،بيانا هلا ،وامتثاال ألمر الشارع فيها ،واستعدادا للموت ،وتبرصا بها وبمرصفها ،قبل أن يشغله عنها شاغل.
ً
أن الكتابة املعروفة تكىف إلثبات الوصية والعمل بها ،ألنه لم يذكر شهودا هلا ،واخلط إذا عرف ،بينة ووثيقة قوية.
فضل ابن عمر ريض اهلل عنه ،ومبادرته إىل فعل اخلري ،واتباع الشارع احلكيم.
قال ابن دقيق العيد :والرتخيص يف الليلتني واثلالث دفع للحرج والعرس.
أن األشياء املهمة ينبيغ أن تضبط بالكتابة ألنها أثبت من الضبط باحلفظ ألنه خيون اغبلا.
انلدب إىل اتلأهب للموت واالحرتاز قبل الفوت ،ألن اإلنسان ال يدري مىت يفجأه املوت.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ُ
َ َ ْ ُ ُ
ار حىت ظننت أنه سيورثه
باجل
يِن
وص
ْبيل ي
ِ
ما زال ِ
ج ِ
ِ
ِ

احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-وعبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -قاال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ِّ
سيورثه».
وسلم« :-ما زال جربيل يوصيين باجلار ،حىت ظننت أنه

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ما زال جربيل يوصيين باالعتناء باجلار ،حىت ظننت أنه سيزنل الويح اذلي يأيت به جربيل بتوريث اجلار.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الصلح وأحاكم اجلوار
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه من حديث ابن عمر -ريض اهلل عنهما ،-ورواه مسلم من حديث اعئشة -ريض اهلل عنها.-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يوصيين باجلار  :أي :باالعتناء به.
• ظننت أنه سيورثه  :اعتقدت وترقبت أن يأتيين وجيعل اجلوار سببا لإلرث.
فوائد احلديث:

 .1عظم حق اجلوار ووجوب مرااعة ذلك.
 .2اتلأكيد ىلع حقه بالوصية يقتيض رضورة إكرامه واتلودد واإلحسان إيله ،ودفع الرض عنه ،وعيادته عند املرض ،وتهنئته عند املرسة ،وتعزيته
عند املصيبة.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ما زال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقنت يف الفجر حىت فارق ادلنيا
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال« :ما زال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقنت يف الفجر حىت

فارق ادلنيا».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ً

يدل احلديث الرشيف ىلع أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يزل مواظبا ىلع القنوت يف صالة الفجر حىت توفاه اهلل -تعاىل-
 ،لكن احلديث ال يصح ،وليس يف معناه ما يثبت ،واملعروف من هديه -عليه الصالة والسالم -هو القنوت يف انلوازل يف

سائر الصلوات.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:
معان منها :دوام الطاعة ،وطول القيام ،والسكوت ،وادلاعء ،وهو أشهرها.وعند الفقهاء :القنوت :ادلاعء يف
• القنوت  :يف اللغة يطلق ىلع عدة
ٍ
ً
الصالة قائما ،وهذا معىن (يقنت) هنا.

فوائد احلديث:

ر
ر
 .1املتتبع للسنة جيد أن أكرث األحاديث تدل ىلع أنه -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقنت يف صالة الفجر عند احلاجة وانلازلة.
َّ
ٍّ
 .2قال شيخ اإلسالم :ال يقنت يف غري الوتر ،إال أن تزنل باملسلمني نازلة ،فيقنت لك مصل يف مجيع الصلوات ،لكنه يف الفجر واملغرب آكد بما
ًّ َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يقنت ً
يناسب تلك انلازلة ،ومن تدبر السنة علم ً
أن َّ
دائما يف يشء من الصلوات.
علما قطعيا
 .3نقل أبو مالك األشجيع عن أبيه أن االستمرار يف القنوت يف صالة الفجر حمدث وليس بمرشوع ،وإنما يفعل ذلك عند احلاجة يف بعض
ر
ر
ر
ر
األحيان ،ألن أباه قد صىل خلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ابن عرش سنني ،وصىل وراء اخللفاء الراشدين -ريض اهلل عنهم ،-ولم
ً
ً
ً
يسمع أحدا منهم يقنت يف الفجر بغري سبب ،ولو اكن سنة راتبة نلقل نقال صحيحا.

املصادر واملراجع:

مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
ر
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
سلسلة األحاديث الضعيفة ،للشيخ األبلاين ،دار املعارف ،الرياض  -املمَكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه1992 -م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه.
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َ ُّ َ َ َّ
ََ
َ َّ ْ ُ
َّ
ما صليت خلف إمام قط أخف صالة ،وال أتم صالة من انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

َ َ َ َّ
ََ
احلديث :عن أَنَس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :ما َصلَّيْ ُ
ت خلف إمام ق ُّط أخف صالة ،وال أت َّم صالة من انليب

-صىل اهلل عليه وسلم.»-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يأمر باتليسري ويدعو إيله بالقول والفعل ،ومن اتليسري اتلخفيف يف الصالة مع إعطاء
العبادة حقها من الكمال واتلمام ،فينيف أنس بن مالك أن يكون صىل خلف أي إمام من األئمة إال واكنت صالته خلف

اإلمام األعظم -صىل اهلل عليه وسلم -أخفِ ،بيث ال يشق ىلع املأمومني ،فيخرجون منها وهم فيها راغبون.
َ
وال أت َّم من صالته ،فقد اكن يأيت بها -صىل اهلل عليه وسلم -اكملة ،فال خيل بها ،بل يكملها باملحافظة ىلع واجباتها
ومستحباتها ،وهذا من آثار بركته -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

قط  :فقط ً
• ُّ
وأبداَ ،وهو ظرف الستغراق ما مىض من الزمان.
َ َ َّ
َ
َّ
• أخف صالة ،وال أتم  :مجع فيها بني اتلخفيف واإلتمام والكمال ،أي صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خفيفة بال نقص.

فوائد احلديث:

 .1مرشوعية أن يأيت اإلمام بالصالة خفيفة ،حىت ال يشق ىلع املصلني ،وتامة حىت ال ينقص من ثوابها يشء ،فإتمامها يكون باإلتيان بواجباتها
ومستحباتها ،وختفيفها يكون بعدم اإلطالة الزائدة اليت تشق.
 .2من صىل بانلاس كصالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فهو خمفف وإن ثقل ذلك ىلع بعض انلاس.
 .3أن صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أكمل صالة؛ فليحرص املصيل ىلع أن جيعل صالته مثل صالته -عليه الصالة والسالم-؛ يلحظى
باالقتداء ،ويفوز بعظيم األجر.
 .4حسن صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ جلمعه بني اتلخفيف والكمال.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.
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ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من فالن  -فصلينا وراء ذلك اإلنسان
وَكن يطيل األويلني من الظهر ،وَيفف يف األخريني

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال « :ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من

فالن  -فصلينا وراء ذلك اإلنسان واكن يطيل األويلني من الظهر ،وخيفف يف األخريني ،وخيفف يف العرص ،ويقرأ يف
املغرب بقصار املفصل ،ويقرأ يف العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها ،ويقرأ يف الصبح بسورتني طويلتني».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث أن أحد أئمة املسجد انلبوي اكن شبيه الصالة بصالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واكن يقتدي به يف اتلطويل
ً
يف الركعتني األويلني من الظهر واتلخفيف يف األخريني ويف العرص أيضا ،والقراءة يف املغرب بقصار املفصل ويف العشاء بالليل

إذا يغىش ومثيالتها ،واتلطويل يف صالة الصبح.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه النسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
• املفصل  :هو من احلجرات إىل آخر القرآن ،سيم مفصال؛ لكرثة فواصله ،ولقرص سوره.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

مرشوعية هذه الصفة ،من اتلطويل فيما يطول ،واتلخفيف فيما خيفف ،ويف جتزئة القرآن ،والصالة بهذه اتلجزئة.
َّ
َ ُ ْ َ ْ َ ْ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ً
احلكمة يف اتلطويل يف صالة الصبح :أن مالئكة الليل ومالئكة انلهار حيرضونها؛ كما قال تعاىل{ :وقرآن الفج ِر إِن قرآن الفج ِر اكن مشهودا
َّ
([ })78اإلرساء] ،وألنه يقع يف وقت غفلة بانلوم ،فاحتاج إىل اتلطويل؛ يلدرك انلاس الصالة ،وأما تقصري املغرب فلقرص وقتها ،وبيق الظهر
َّ
أن الصالة تكون ً
وسطا ،فال ختفف عن مستحبات الصالة ،وال تثقل ىلع العاجزين.
والعرص والعشاء ىلع األصل ،يف
ر
ر
ر
ر
ينبيغ لإلمام أن يتحرى االقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -ويصيل مثل صالته اليت اكن يصليها بأصحابه ،وقد قال -صىل اهلل عليه وسلم-
« :صلوا كما رأيتموين أصيل» ،وىلع اإلمام أن يرايع حال من خلفه ممن حيتاج إىل اتلخفيف من كبري السن أو ضعيف القوة أو صاحب
احلاجة ،واهلل تعاىل أعلم.
َّ
هدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عدم االقتصار ىلع قصار املفصل يف صالة املغرب ،فاملداومة عليه خالف السنة ،واحلق أن القراءة يف
املغرب تكون بطوال املفصل وقصاره ،وسائر السور ،قال ابن عبد الرب :روي أنه قرأ باألعراف ،والصافات ،وادلخان ،والطور ،وسبح ،واتلني،
واملرسالت ،واكن يقرأ فيها بقصار املفصل ،وَكها آثار صحاح مشهورة.
املفصل ىلع الراجح يبتدىء من سورة احلجرات ،وينتيه بآخر القرآن ،فطوال املفصل من احلجرات إىل سورة انلبأ ،ووسطه من انلبأ إىل الضىح،
ً
والقصار من الضىح إىل آخر القرآن ،وسيم مفصال؛ لكرثة فواصله.

املصادر واملراجع:

ر
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. سنن النسايئ .مكتب املطبواعت اإلسالمية  -حلب ،الطبعة اثلانية .1406 ، منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه. صحيح وضعيف سنن النسايئ ،للشيخ األبلاين .مصدر الكتاب  :برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألِباث القرآنوالسنة باإلسكندرية.
 -مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم  -بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه.
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ما قطع من ابلهيمة وِه حية فيه ميتة

َ
َ
َ ْ
احلديث :عن أيب واقد اللييث -ريض اهلل عنه -قال :ق ِدم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املدينة وهم جيُ ُّبون أس ِنمة اإلبل،
َ
ْ
يمة ويه َّ
ابله َ
َ
وي ْقطعون أ ْيلَات الغنم ،فقال« :ما قُ ِطع من َ
حية فيه ميتَة».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يفيد احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قدم للمدينة ،واكن أهلها يقطعون أسنمة اإلبل ،وأيلات الغنم ،فيأكلونها
َّ
وينتفعون بها ،فنهاهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك ،وبني هلم القاعدة يف هذا ابلاب ،ويه أن ما قطع من ابلهيمة -

بنفسه أو بفعل فاعل -من سنام بعري ،أو أيلة شاة وحنو ذلك ،حال حياتها فحكمه حكم ميتة تلك ابلهيمة ،فإن اكن طاهرا
فطاهر ،أو ُنسا فنجس ،فيد اآلديم طاهرة ،وأيلة اخلروف ُنسة ،ما خرج عن ذلك إال حنو شعر املأكول وصوفه وريشه ووبره
ومسكه وفأرته فإنه طاهر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطهارة  -الصيد.
راوي احلديث :أبو واقد اللييث -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وادلاريم وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• جيُ ُّبون  :يقطعون.
• َأسنمة  :مجع َسنام ،وهو من ابلعري وانلاقة أىلع ظهرهما.
ْ
• أيلات  :مجع أيلة -بفتح اهلمزة -طرف الشاة املؤخر.
• ابلهيمة  :يه ذوات األربع من اإلبل وابلقر والغنم ،أو لك يح ال يمزي ،وسبب احلديث دال ىلع أن املراد ذات األربع من اإلبل والغنم وابلقر.
َّ
• ويه حية  :أي واحلال أن هذه ابلهيمة يف حال احلياة.
َّ
• ميْتة  :ميْت :بإساكن ايلاء؛ ألنه قد حلقها املوت حقيقة ،واملعىن فهو حرام اكمليتة.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

ًّ
َ
ْ
َّ
ً
حال حياتها ،فهو ك َميْيَ ِتها طهارة أو ُناسة ،حال أو حرمة ،فإن قطع من بهيمة األنعام وحنوها مع بقاء حياتها ،فهو
إن ما قطع من بهيمة يف
ُ
َّ
َ
ٌ
طاهر مباح.
ُنس حرام األكل ،أما لو أبِني من سمكة وبقيت حية ،فما أبني فهو
اعترب العلماء لفظ هذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد األحاكم ،يدل ىلع أن ما قطع من ابلهيمة يف حال حياتها حكمه حكم ميتة تلك
ابلهيمة.
جيب ىلع العالم أن يبني احلكم الرشيع ،خاصة إذا رأى خمالفته من انلاس.
حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ابلالغ وهداية اخللق؛ ألنه بادر -عليه الصالة والسالم -ببيان احلكم الرشيع من حني علم بذلك.
انليه عن تعذيب احليوان؛ ألن قطع يشء منها ويه حية تعذيب هلا ،وقد نىه الرشع عن ذلك.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف أيب داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
 1395ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
سنن ادلاريم ،تأيلف عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم اتلمييم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية
السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،ط  1408 ،3ه.
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىلُ 1427 ،ه _  2006م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 1431 -ه.
ر
حممد بن ر
تاج العروس من جواهر القاموس ،ر
حممد بن عبد ر
امللقب بمرتىض َّ
الزبيدي ،جمموعة من املحققني ،انلارش :دار اهلداية.
الرزاق احلسيين،
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف املناوي القاهري ،انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص ،الطبعة :األوىل،
.1356
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
سبل السالم ،للصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
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َ َ َ َْ َ
ُ
ُ َّ َ ْ ُ ْ ً َ َ ً
َ
ُ
ُ
ُ َ َ ُ َُ
ُ ْ ُ
ْ
اللهمَّ
اآلخرُ:
ْنال ِن ،فيقول أحدهما :اللهم أع ِط من ِفقا خلفا ،ويقول
ي
ن
اك
ل
م
إال
ه
في
باد
ع
ال
ح
ما مِن يومٍ يصب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُْ ً ًََ
أع ِط مم ِساك تلفا

َ َ َ َْ َ
ُ َ ُ
ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :ما ِم ْن يومٍ يُ ْصب ُ
زنال ِن ،فيقول أ َح ُده َما:
ي
ن
اك
ل
م
إال
ه
في
باد
ع
ال
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ ً ًََ
ْ ً َ ًَ
ُ َ ْ
َ
ُ َ ْ
الله َّم أع ِط ُمم ِساك تلفا».
الله َّم أع ِط ُمن ِفقا خلفا ،ويقول اآلخ ُر:

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ال يمر ىلع انلاس يوم إال وملاكن يزنالن ،فيقول أحدهما :امهلل أعط من أنفق ماهل يف اخلري اكلطااعت وىلع العيال والضيفان
عوضا ،يف ادلنيا واآلخرة ،ويقول اآلخر :امهلل أهلك ابلخيل اذلي يمسك عما أوجب اهلل عليه من بذل املال فيه هو وماهل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ً
• خلفا  :أي :عوضه خريا فيما أنفق ،وبارك هل.
ً
• تلفا  :أي :أهلك ما كزنه ومنعه عن مستحقيه.
فوائد احلديث:

 .1جواز ادلاعء للكريم بمزيد من العوض ،وأن َخيلف عليه ً
خريا مما أنفق ،وجواز ادلاعء ىلع ابلخيل بتلف ماهل اذلي خبل به ومنع إنفاقه فيما
ِ
أوجب اهلل عليه.
 .2داعء املالئكة للمؤمنني الصاحلني املنفقني باخلري والربكة ،وأن داعءهم مستجاب.
 .3احلث ىلع اإلنفاق يف سبيل اهلل -تعاىل.-
 .4حتريم ابلخل والشح.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة.1407
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل .1418 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنرشواتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
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ُ َ ِّ ُ َ َ َ
َ
ْ ُ َّ
جابًا من انلَّ
ار
ح
اكنوا
إال
الودل
من
ة
ث
ال
ث
م
د
ق
ت
امرأة
من
ن
ما مِنك
ِ
ِ

ْ
احلديث :عن أيب سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -قال :جاءت امرأة إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقالت :يا
َْ
َ َ
َّ َ
ً َ َ
َ
ْ
ْ ْ
ُ ِّ َ
رسول اهلل ،ذهب الرجال َ
يوما نأ ِتيك فيه ت َعل ُمنا مما َعل َمك اهلل ،قال« :اجتَ ِمع َن يَ َوم كذا
ِب ِدي ِثك ،فاج َعل نلَا من نف ِسك
ِ
َّ
َ
ُ َ ِّ ُ َ َ َ
َ َ َ ْ ْ
ْ َُّ
َ َّ َ ُ
َ ُ
ُ
َ
َ
وكذا» فاجتَ َمع َن ،فأتاه َّن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فعلمه َّن مما علمه اهلل ،ثم قال« :ما ِمنكن من امرأة تقدم ثالثة
َ ً
َّ
ار» فقالت امرأة :واثنني؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-واثنني».
من الودل إال اكنوا ِحجابا من انل ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ َ
َّ
قالت امرأة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-شغلك عنا الرجال الوقت لكه ،فأصبحنا ال ُند وقتا نلقاك فيه ونسألك عن ديننا،
ِّ
َ َ
َ
ُ
ملالزمتهم لك سائر ايلوم؛ فخ َّصنا معرش النساء بيوم نلقاك فيه ُتل َعل َمنا فيه أمور ديننا ،فخصص انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
َّ
هلن يوما جيتمعن فيه ،فاجتمعت النسوة يف ايلوم اذلي خ َّصه انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -له َّن ،فأتاهن فعلمهن مما علمه اهلل
ً
ً
مما حيتجن إيله من العلم ،ثم ب َ َّرشهن أنه ليس ِمنْ َّ
هن امرأة يموت هلا ثالثة من أوالدها ذكورا أو إناثا فتقدمهم لدلار اآلخرة
ْ
صابرة حمتسبة إال اكن ُمصابها فيهم وقاية هلا من َّ
انلار وإن استوجبتها بذنوبها ،فقالت امرأة :وإن مات هلا اثنان ،هل هلا أجر
من مات هلا ثالثة من الودل؟
ُْ
ُْ
فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-وكذلك إن مات هلا اثنان من الودل ،فأجرها أجر من مات هلا ثالثة من الودل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
• فاج َعل نلَا  :أي َع ِّني نلا.
ُ َ ِّ ُ َ َ َ
• تقدم ثالثة  :أي تقدمهم لدلفن بعد أن ماتوا.
• حجابا  :ساترا.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

َّ
أوالد املسلمني يف اجلنة؛ ألنه يبعد أن اهلل تعاىل يَغفر لآلباء بفضل رمحته لألبناء ،وال يرحم األبناء ،بل كتاب اهلل تعاىل ناطق بذلك ،قال تعاىل:
(واذلين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أحلقنا بهم ذريتهم).
ََ
َّ
البشارة باجلنة ملن فق َدت ثالثة أو اثنني من أوالدها.
َْ
ىلع قد ِر املصيبة يكون األجر.
َْ
ينبيغ ىلع العالم تنبيه املتعلم ىلع أمور هو ِباجتها أكرث من غريها ،فها هو رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حيث النساء ىلع الصرب عند فقد
األوالد؛ ألنهن يكرثن انلياحة ،ويظهرن اجلَزع أكرث من الرجال.
َ
ُ
تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واستجابته لطلب املرأة وحرصه ىلع تعليم النساء ما خيصهن من األمور.
تعليم املرأة ما ينفعها مرشوع ،برشط عدم اخللوةُ ،
وابلعد عن أسباب الفتنة.
جواز ختصيص يوم تلعليم النساء.
رغبة نساء الصحابة -ريض اهلل عنهن -وحرصهن ألخذ العلم.
ً
ً
ً
حق املرأة يف العلم ،فإنها ُمَكفة رشاع ،والعلم واجب عليها يلصلح به أمر دينها ،ودنياها وتكون عضوا صاحلا ًونافعا يف املجتمع.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)8871( :
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ما من امرئ مسلم حترضه صالة مكتوبة فيحسن وضوءها

ْ ْ
امرئ مسلم َحتْ ُ ُ
رض ُه
احلديث :عن عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :ما من ِ ٍ
َّ
ُ َ
َ ْ
صالة مكتوبة فيُح ِس ُن وضوءها؛ وخشوعها ،وركوعها ،إال اكنت كفارة ملا قبلها من اذلنوب ما لم تؤت كبرية ،وذلك
َّ
ادلهر لكه".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

"ما من امرئ مسلم" ،ومثله املرأة املسلمة" ،حترضه صالة مكتوبة" ،أي :يدخل وقتها وهو خماطب بأدائها "فيحسن وضوءها"،
فيؤديه ىلع الوجه املرشوع "وخشوعها وركوعها " ،أي :وسائر أراكنها بأن أىت بكل من ذلك ىلع أكمل هيئاته من فرض وسنة،

فإحسان الوضوء :اإلتيان به جامع الفرائض والسنن واآلداب ،وإحسان اخلشوع :كمال اإلقبال واتلوجه" ،إال اكنت" ،هذه
ٌ
ُ َ
الصالة" ،كفارة" ،أي :مكفرة" ،ملا قبلها من اذلنوب" ،أي :املعايص الصغائر" ،ما لم تؤت كبرية" ،أي :لم يعمل كبرية من كبائر
ً
اذلنوب" ،وذلك" ،أي :تكفري ما ذكر من اذلنوب ِبسن الوضوء واخلشوع "ادلهر لكه" ،تنبيها ىلع تعميم تكفري الطااعت
ر
للصغائر لك زمن ،وأن ذلك غري مقصور ىلع أرشف األزمنة من عرصه -صىل اهلل عليه وسلم -وعرص الصحابة -ريض اَّلل

عنهم-؛ بل اعم لسائر األعصار.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• مكتوبة  :مفروضة.
• كفارة  :ساترة وماحية.
• خشوعها  :إقباهل ىلع اهلل -تعاىل -بقلبه فيها.
• الوضوء  :استعمال ماء طهور يف األعضاء األربعة (ويه الوجه وايلدان ،والرأس ،والرجالن) ىلع صفة خمصوصة يف الرشع.
فوائد احلديث:
 .1ينبيغ ىلع املسلم أن حيسن وضوء الصالة بإكمال سننها.
 .2اخلشوع روح الصالة.
 .3الصالة املكفرة لذلنوب يه اليت يؤديها العبد وهو حارض القلب ،خاشع يبتيغ بها وجه اهلل -تعاىل.-
 .4تنبيه ىلع تعميم تكفري الطااعت للصغائر لك زمن.

املصادر واملراجع:

/1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
/2تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
/3ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
/4رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
/5صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
/6فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة.
/7كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
/8نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6254( :
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ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إىل اهلل من هذه األيام
احلديث :عن عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ما من أيام العمل الصالح

فيها أحب إىل اهلل من هذه األيام» يعين أيام العرش .قالوا :يا رسول اهلل ،وال اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال« :وال اجلهاد يف
ْ
سبيل اهلل ،إال رجل خرج بنفسه وماهل ،فلم يَ ْر ِجع من ذلك بيشء»
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

"ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إىل اهلل من هذه األيام" يعين :أيام عرش ذي احلجة ،قالوا :يا رسول اهلل وال اجلهاد يف
سبيل اهلل ؟ قال" :وال اجلهاد يف سبيل اهلل إال رجل خرج بنفسه وماهل فلم يرجع من ذلك بيشء" ،فقوهل" :العمل الصالح" ،يشمل

الصالة والصدقة والصيام واذلكر واتلكبري وقراءة القرآن وبر الوادلين وصلة األرحام واإلحسان إىل اخللق وحسن اجلوار وغري
ذلك من األعمال الصاحلة ،فيُسن صيام أيام العرش عرش ذي احلجة األول دلخوهلا يف عموم العمل الصالح ،واملراد ما عدا يوم
العارش؛ للنيه عن صيام العيد.

ً

ويف هذا ديلل ىلع فضيلة العمل الصالح يف أيام العرش األوىل من شهر ذي احلجة ،وفيه ديلل أيضا ىلع أن اجلهاد من أفضل
ً
األعمال ،وهلذا قال الصحابة" :وال اجلهاد يف سبيل اهلل" ،وفيه ديلل ىلع فضيلة هذه احلال انلادرة أن خيرج اإلنسان جماهدا يف

سبيل اهلل بنفسه وماهل -وماهل يعين :سالحه ومركوبه -ثم يقتل ويؤخذ سالحه ومركوبه يأخذه العدو ،فهذا فقد نفسه وماهل
يف سبيل اهلل فهو من أفضل املجاهدين ،فهذا أفضل من العمل الصالح يف أيام العرش ،وإذا وقع هذا العمل يف أيام العرش

تضاعف فضله.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > العرش من ذي احلجة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :تفاضل األزمنة  -الصيام.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري ،وهذا لفظ أيب داود وغريه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أيام العرش  :العرش األول من شهر ذي احلجة.
• اجلهاد  :هو مقاتلة الكفرة إلعزاز دين اهلل -تعاىل.-
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فضل أيام عرش ذي احلجة ىلع غريها من أيام السنة.
استحباب صيام العرش األول من ذي احلجة.
فضيلة اجلهاد عظيمة يف اإلسالم.
تفضيل بعض األزمنة ىلع بعض.
من آداب املدعو السؤال عما أشلك.
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املصادر واملراجع:

 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.1418 ، رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. سنن أيب داوداملحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت. تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي-املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل بن إبراهيم الزيرآل محد-انلارش :دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
 رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. -كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

الرقم املوحد)6255( :
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َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ
َ َ َّ ُ ُ ُ َ ُ ُ
ْ َ
ما من اغزيَة أو ََسيَّة تغزو َف َت ْغ َنم َوت َ ْسلَ ُ
َسي ٍة ُت ِفق
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ٍ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ُ َّ ُ ُ ُ ُ ْ
وتصاب إِال تم أجورهم

ً
َ َْ َ َ
َ
َ
رس َّي ٍة تغزو فتَغنم َوت ْسل ُم إال
احلديث :عن عبد
اهلل بن عمرو بن العاص َ-ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ما ُ من اغزي ٍة أو ِ
َ َ َّ ُ ُ ُ َ ُ
َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َّ
ُ ُُ
َ
ُ
ْ
ْ
رسي ٍة خت ِفق وتصاب إِال تم أجورهم».
ور ِهم ،وما من اغ ِزي ٍة أو ِ
اكنوا قد تعجلوا ثليث أج ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

للحديث احتماالن:
َ
ر
َْ
َ
رس َّية قاتلت األعداء ثم سلمت منهم وغنمت فإن أجرها أقل من رسية أخرى لم تسلم ،أو سلمت ولم تغنم،
األول :أن لك ِ

كما رجحه انلووي رمحه اهلل.

اثلاين :احلديث ديلل ىلع حل الغنيمة وليست منقصة لألجر ،إنما فيه تعجيل بعض األجر مع التسوية فيه للغانم وغري الغانم

إال أن الغانم عجل هل ثلثا أجره وهما مستويان يف مجلته وقد عوض اهلل من لم يغنم يف اآلخرة بمقدار ما فاته من الغنيمة

واهلل يضاعف ملن يشاء ،كما قال ابن عبد الرب رمحه اهلل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ٌ
َ
• اغ ِز َية  :صفة جلماع ٍة اغزية.
َ
رس َّية  :قطعة من اجليش يبلغ أقصاها أربعمائة.
• ِْ
َ
• تغ ُزو  :جتاهد يف سبيل اهلل.
ُ
َ ْ
• فتَغنَ ُم  :فتصيب غنيمة ويه ما أخذ من أموال احلرب.
َ َ ْ َُ
• وتسل ُم  :أي  :من املوت.
• ثُلُ َ ْ
ور ِه ْم  :وهما السالمة والغنيمة ،ويبىق هلم اثللث ينالونه يف اآلخرة.
ىث أ ُج
ِ
ً
ُْ
من اإلخفاق  :أن يغزوا فال يغنموا شيئا.
• خت ِف ُق

فوائد احلديث:

 .1فضل املشاركة واخلروج للغزو يف سبيل اهلل.
 .2احلث ىلع بذل اجلهد واحلرص ىلع الشهادة أو انلرص.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
كنوز رياض الصاحلني ،اتلحقيق برئاسة محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي  :دار الكتب العلمية بريوت  -بلنان الطبعة االوىل  1415ه  1994 -م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة  ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.
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ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ،ثم يقوم فيصيل ركعتني ،مقبل عليهما بقلبه ووجهه ،إال وجبت هل
اجلنة

َ َّ ْ
َ
حتُها َ
ُ
بع ِ ٍّ
فأدركت
يش
احلديث :عن عقبة بن اعمر-ريض اهلل عنه ،-قال :اكنت علينا راعية اإلبل فجاءت نوبيت فرو
ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قائما حيدث انلاس فأدركت ُمن قوهل« :ما من مسلم يتوضأ فيُحسن ُو ُضوءه ،ثم يقوم
َ ْ
وجبَت هل اجلنة» ،قال فقلت :ما أجود هذه فإذا قائل بني يدي يقول :اليت
فيصيل ركعتني ،مقبل عليهما بقلبه ووجهه ،إال
ُ ُ
ُ
سبغ -الوضوء
قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال :إين قد رأيتك جئت آنفا ،قال« :ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ -أو في ِ
ْ
ً
ثم يقول :أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا عبد اهلل ورسوهل إال فتُ ِحت هل أبواب اجلنة اثلمانية يدخل من أيها شاء».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حييك هذا احلديث ما جاء من اذلكر املستحب عقب الوضوء :فيف قول عقبة بن اعمر" :اكنت علينا راعية اإلبل فجاءت نوبيت

فروحتها بعيش" معىن هذا الالكم أنهم اكنوا يتناوبون ىلع ريع إبلهم فيجتمع اجلماعة ويضمون إبلهم بعضها إىل بعض فرياعها
َّ ْ
الريع.
والر َاعية يه
لك يوم واحد منهم؛ يلكون أرفق بهم ،وينرصف ابلاقون يف مصاحلهمِ ،
ََ ْ
وأما قوهل" :روحتها بعيش" أي رددتها إىل مراحها يف آخر انلهار ،وتف َّرغت من أمرها ،ثم جئت إىل جملس رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم.

وقوهل صىل اهلل عليه وسلم( :فيصيل ركعتني مقبل عليهما بقلبه ووجهه) مقبل :أي وهو مقبل ،وقد مجع صىل اهلل عليه وسلم

بهاتني اللفظتني أنواع اخلضوع واخلشوع؛ ألن اخلضوع يف األعضاء ،واخلشوع بالقلب.

ومعىن قول عقبة" :ما أجود هذه "يعين هذه الَكمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة ،وجودتها من جهات ،منها :أنها سهلة
متيرسة يقدر عليها لك أحد بال مشقة ،ومنها أن أجرها عظيم.

قوهل" :جئت آنفا" أي قريبا وأما قوهل صىل اهلل عليه وسلم( :فيبلغ أو يسبغ الوضوء) :الرتدد من الراوي وهما بمعىن واحد،
أي :يتمه ويكمله فيوصله مواضعه ىلع الوجه املسنون ،عليه يستحب للمتويضء أن يقول عقب ُو ُضوئه :أشهد أن ال هلإ إال
اهلل وحده ال رشيك هل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل ،وينبيغ أن يُ َض َّم إيله ما جاء يف رواية الرتمذي متصال بهذا احلديث:

(امهلل اجعلين من اتلوابني واجعلين من املتطهرين).

ويستحب أيضا :أن يضم إيله ما رواه النسايئ يف كتابه عمل ايلوم والليلة مرفواع( :سبحانك امهلل وِبمدك أشهد أن ال هلإ إال

أنت ،وحدك ال رشيك لك ،أستغفرك وأتوب إيلك).

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > سنن وآداب الوضوء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد.
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• فيسبغ  :اإلسباغ اإلتمام واإلكمال ،وإيصال املاء إىل مجيع العضو من أعضاء الوضوء.
• اجلنة  :دار انلعيم يف اآلخرة ،مجعها جنان.
فوائد احلديث:

 .1فضيلة الوضوء ،وما يعود به ىلع صاحبه من اثلواب اجلزيل.
 .2مرشوعية إسباغ الوضوء وإتمامه ،وصالة ركعتني خبشوع بعده ،وما حيصل به من األجر العظيم.
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.4
.5
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.7

فضل هذا اذلكر اجلليل ،وأنه سبب السعادة األبدية ،وهو مستحب.
أن إسباغ الوضوء ،واإلتيان بعده بهذا اذلكر ،من أقوى األسباب يف دخول اجلنة.
إثبات ابلعث ،واجلزاء بعد املوت.
إثبات وجود اجلنة وأن أبوابها ثمانية.
يف احلديث ديلل ىلع مرشوعية اجلمع بني الطهارتني ويه :الطهارة من احلدث ،والطهارة من الرشك وسائر ابلدع ،ألن الشهادتني فيها طهارة
من الرشك وابلدع.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب – بريوت1392 ،ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.
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َََ
ِّ َ
ِّ
َ َ َ ََْ
َ ِّ َ
ما من ميت يموت فيقوم باك ِيهم فيقول :واجباله ،واسيداه ،أو حنو ذلك إال ُولك به ملاكن يله َزان ِه :أهكذا
ُ
كنت؟

ً
َ َ
َ َ
واسيِّداه ،أو حنو
واجبَاله،
احلديث :عن أيب موىس -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما من ميِّت يموت فيقوم با ِكيهم فيقول:
ْ
ُ
ِّ َ
ََ
ذلك إال ُولك به َملاكن يَل َه َزانِه :أهكذا كنت؟».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

أن املسلم إذا مات ،وقام أحد يبيك عليه وينوح وخيرب بأن هذا امليت بالنسبة هل أو هلا اكجلبل تأوي إيله عند الشدائد ،وأنه
ً
اكن هل سندا وملجأ ،أو حنو ذلك؛ إال جاء ملاكن للميت يدفعانه يف صدره ويسأالنه سؤال املتهكم :هل أنت كما قيل؟

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• َ
واجبَ ُ
اله  :أي أن انلاحئة تشبه امليت باجلبل بالنسبة هلا.
َ
• َ
بالسيد هناَّ :
واسيِّ َداه  :املراد ِّ
وامللجأ.
السند
ْ
• يَل َه َزانِه  :ادلفع ِجبَ ْمع ايلَد يف الصدر ،أي ويده جمموعة مضمومة.
فوائد احلديث:
.1

انليه عن انلَّدب وانلياحة ىلع امليت ،وأن ذلك مما يسبب هل األذى.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
عمدة القاري ،رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممود بن أمحد بن موىس العيين ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب.
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
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ً
ما من يوم أكرث من أن يعتق اهلل فيه عبدا من انلار من يوم عرفة

ً
ْ
ً
أن ُي ْعت َق ُ
انلارِ ،من يومِ عرفة،
ن
م
ا
عبد
فيه
اهلل
ن
م
أكرث
ن
م
ما
«
:
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع
يومٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
وإنه يلدنو ،ثم يُبايه بهم املالئكة ،فيقول :ما أراد هؤالء؟».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ َ ِّ
ِّ
ليس يوم من األيام أكرث من يوم عرفة يف أن خيلص وينيج اهلل من يشاء من انلار ،وإنه -سبحانه -يقرب من عباده احلجيج
ًّ
قُ ً
حقيقيا ،ويبايه بهم املالئكةُ ،
ويظهر ىلع املالئكة فضل احل ُ َّجاج ورشفهم ،وأهل السنة واجلماعة يعتقدون أن اهلل عز
ربا
مستو ىلع عرشه ،بائن من خلقه ،وأنه يتقرب إيلهم حقيقة،
وجل قريب من عباده حقيقة كما يليق جبالهل وعظمته ،وهو
ٍ
ويدنو منهم حقيقة ،.فيقول :ما أراد هؤالء؟ أي :أي يشء أراد هؤالء؟ حيث تركوا أهلهم وأوطانهم ،ورصفوا أمواهلم ،وأتعبوا

أبدانهم ،أي :ما أرادوا إال املغفرة ،والرضا ،والقرب ،واللقاء ،وما أرادوه فهو حاصل هلم ،ودرجاتهم ىلع قدر نياتهم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > فضل احلج والعمرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :تفاضل األزمنة  -فضل يوم عرفة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

َُ
خيلِّص ُ
وينَ ِّيج.
• يعتق :
• يدنو  :يقرب.
• يبايه  :يُظهر فضل احلجاج ورشفهم ىلع املالئكة.

فوائد احلديث:

 .1هذا احلديث ظاهر ادلاللة يف فضل يوم عرفة.
مستو ىلع عرشه ،بائن من خلقه ،وأنه يتقرب إيلهم حقيقة ،ويدنو
 .2أن اهلل -عز وجل -قريب من عباده حقيقة كما يليق جبالهل وعظمته ،وهو
ٍ
منهم حقيقة.
 .3أن اهلل -تعاىل -يبايه باحلجيج مالئكته ،فيجب اإليمان بذلك.
 .4إثبات صفة الالكم هلل -تعاىل -ىلع ما يليق جبالهل وعظمته.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
َّ َّ
السقاف دار اهلجرة الطبعة  :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م
صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد القادر
-
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َ َ
ما َيد الشهيد من مس القتل إال كما َيد أحدكم من مس الق ْرصة

ً
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما جيد الشهيد من َم ِّس القتل إال كما جيد أحدكم من َم ِّس
َ
الق ْر َصة».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بشارة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للشهيد حينما يصاب يف املعركة ،فإنه ال يشعر بألم إصابته إال كما يشعر

أحدنا بألم قرصة انلملة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الشهيد  :هو املقتول يف سبيل اهلل ،اذلي ُي َق ِّدم روحه وحياته ً
فداء دلين اهلل -تعاىل.-
• مس القتل  :أي  :أمله.
َ
• الق ْرص  :األخذ بأطراف األصابع ،حنو قرصة انلملة.

فوائد احلديث:

ً
 .1عناية اهلل -تعاىل -بالشهيد حيث خيفف عنه آالمه فزتول رسيعا ،وال يعقبها علة وال سقم.
 .2الرتغيب يف اجلهاد يف سبيل اهلل.
 .3فضل الشهادة ،ونعم اهلل تعاىل ىلع الشهيد ال تعد وال حتىص.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص
الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل،
1430ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
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ُْ
َ َ َ
مانهيتكم عنه فاجتنبوه ،وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ،فإنما أهلك اذلين من قبلكم كرثة
ُ

مسائلهم واختالفهم ىلع أنبيائهم

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ما نهيتكم عنه
َ َ َ
ُْ
ُ
فاجتنبوه ،وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ،فإنما أهلك اذلين من قبلكم كرثة مسائلهم واختالفهم ىلع أنبيائهم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

دنلا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه إذا نهانا عن يشء وجب علينا اجتنابه بدون استثناء ،وإذا أمرنا بيشء فعلينا أن

نفعل منه ما نطيق.

ثم حذرنا حىت ال نكون كبعض األمم السابقة حينما أكرثوا من األسئلة ىلع أنبيائهم مع خمالفتهم هلم فعاقبهم اهلل بأنواع

من اهلالك وادلمار ،فينبيغ أن ال نكون مثلهم حىت ال نهلك كما هلكوا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > دالالت األلفاظ وكيفية االستنباط
الفقه وأصوهل > أصول الفقه > مقاصد الرشيعة
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت  -آداب السؤال يف العلم.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ر
نهيتكم  :انليه :طلب الكف ىلع وجه االستعالء.
فاجتنبوه  :اتركوه.
من قبلكم  :من األمم السابقة.
واختالفهم  :خمالفتهم.
مسائلهم  :أسئلتهم.

.1
.2
.3

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

األمر بامتثال األوامر ،واجتناب انلوايه.
انليه لم يرخص يف ارتكاب يشء منه ،واألمر قيد باالستطاعة؛ ألن الرتك مقدور والفعل حيتاج إىل قدرة ىلع إجياد الفعل املأمور به.
انليه عن كرثة السؤال ،قد قسم العلماء السؤال إىل قسمني :أحدهما :ما اكن ىلع وجه اتلعليم ملا حيتاج إيله من أمر ادلين ،فهذا مأمور به ومن
هذا انلوع أسئلة الصحابة .واثلاين :ما اكن ىلع وجه اتلعنت واتلَكف وهذا هو املنيه عنه.
حتذير هذه األمة من خمالفة نبيها ،كما وقع يف األمم اليت قبلها.
ً
ر
ر
املنيه عنه يشمل القليل والكثري ،ألنه ال يتأىت اجتنابه إال باجتناب قليله وكثريه ،فمثال :نهانا عن الربا فيشمل قليله وكثريه.
ترك األسباب املفضية إىل املحرم ،ألن ذلك من معىن االجتناب.
ْ
اإلنسان هل استطاعة وقدرة ،لقوهلَ :
"ما استَ َطعتُ ْم" فيكون فيه رد ىلع اجلربية اذلين يقولون :إن اإلنسان ال استطاعة هل ،ألنه جمرب ىلع عمله،
حىت اإلنسان إذا ر
حرك يده عند الالكم ،فيقولون حتريك ايلد ليس باستطاعته ،بل جمرب ،وال ريب أن هذا قول باطل يرتتب عليه مفاسد
عظيمة.
ر
مستحب؟ لقوهل" :فَأْتُوا منْ ُه َما استَ َط ْعتُم"ْ.
ال ينبيغ لإلنسان إذا سمع أمر الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقول :هل هو واجب أم
ِ
ً
ُ
ما أمر به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أو نىه عنه فإنه رشيعة ،سواء اكن ذلك يف القرآن أم لم يكن ،فيعمل بالسنة الزائدة ىلع القرآن أمرا
ً
أو نهيا.
كرثة املسائل سبب للهالك وال سيرما يف األمور اليت ال يمكن الوصول إيلها مثل مسائل الغيب كأسماء اهلل وصفاته ،وأحوال يوم القيامة،
رً
التكرث السؤال فيها فتهلك ،وتكون ر
متعمقا.
متنط ًعا
األمم السابقة هلكوا بكرثة املسائل ،وهلكوا بكرثة االختالف ىلع أنبيائهم.
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املصادر واملراجع:

ً
اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه.رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش.فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2003/م.الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض.رشح األربعني انلووية ،للشيخ صالح آل الشيخ ،دار احلجاز ،الطبعة :اثلانية1433 ،ه.األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس.صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َّ
مر ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم رجال من قريش َيرون شاة هلم مثل احلمار ،فقال هلم رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم :لو أخذتم إهابها ،قالوا :إنها ميتة ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :يطهرها املاء
َ
والق َرظ

ُ
َ
َ
فد َخلْ ُ
ت ىلع ميمونة زوج انليب -صىل اهلل
احلديث :عن العايلة بنت ُسبَيع قالت :اكن يل غنم بأ ُح ٍد ،فوقع فيها املوت،
َ َ ْ ُ ُ
َ
َ ََْ ْ
َ َ ُ
َ
حي ُّل ذلك؟ قالت :نعمَّ ،
مر
َأو
فقالت:
بها.
ت
ع
ف
ت
ان
ف
دها
و
عليه وسلم ،-فذك ْرت ذلك هلا ،فقالت يل ميمونة :لو أخذ ِت جل
ِ
ِ
َ
ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رجال من قريش جيُ ُّرون شاة هلم مثل احلمار ،فقال هلم رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ
ُ ِّ
ْ
وسلم« :-لو أخذتم إ َه َ
اب َها» .قالوا :إنها َميتَة .فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ي َطهرها املاء والق َرظ».
ِ
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

خترب العايلة بنت ُسبَيع -رمحها اهلل -أنه اكن هلا غنم وقع فيها املوت بسبب املرض أو غري ذلك ،ثم إنها ذهبت وأخربت ميمونة

-ريض اهلل عنها -فأشارت عليها باالنتفاع جبلودها.

فقالت :وهل جيوز االنتفاع جبلودها بعد موتها؟
َّ
قالت :نعم جيوز ذلك ،ثم إنها استدلت لقوهلا بقصة مشابهة قد وقعت ،ويه :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-مر عليه رجال
من قريش َجيُ ُّرون شاة هلم َك َ
ج ِّر احلمار إلبعادها واتلخلص منها ،أو أنها اكحلمار يف ضخامتها.
ً
فقال هلم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-لو انتفعتم به بدال من أن يرىم.
فقالوا :إنها َميْتَة ،وكأنهم ظنوا أن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -ال يدري أنها ميتة ،وهم يعرفون أن امليتة حرام جبميع أجزائها
نلجاستها.
َ
فأخربهم الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أن دبَاغها باملاء والقرظ جيعل من هذه املادة انلجسة مادة طاهرة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اآلنية
راوي احلديث :ميمونة بنت احلارث -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً َ
َ
الق َرظ َ :ح ُّ
السلم ،يُ ْدبَغ ِبَبِّه جدل امليتة ،واكن ِّ
ب شجر َّ
ادلبَاغ معروفا بالق َرظ عند العرب.
•
ِ
َ
َ
• اإلهاب  :هو اجلدل قبل دب ْ ِغه.

فوائد احلديث:

َّ
 .1جيوز استعمال جدل امليتة املدبوغ يف ايلابسات واملائعات ،وجيوز لبسه وافرتاشه وغري ذلك من االستعماالت ،كما أنه ذو قيمة مايلة ،فيجوز
بيع وغريه.
اتلرصف فيه بأنواع اتلرصفات من ٍ
َّ
الشاة امليتة يطهر ِّ
بادلبَاغ ،ومثل الشاة غريها من احليوانات احلالل أكلها.
 .2أن جدل
َ
الق َرظ ،أو قشور ُّ
ٌ
الر َّمان ،أو غريهما من
سواء اكن من
 .3جيوز ادلباغ بكل يش ٍء ينشف فضالت اجلدل ،ويطيبه ويزيل عنه انلنت والفساد،
املنقيات الطاهرات ،وال يشرتط املاء.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود السجستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421ه2001 ،م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
َ
ر
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)8366( :
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مروه ،فليتُكم ،وليستظل ،ويلقعد ،ويلتم صومه
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-قال :بينما انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خيطب إذا هو برجل قائم فسأل
عنه ،فقالوا :أبو إرسائيل نذر أن يقوم يف الشمس وال يقعد ،وال يستظل؛ وال يتَكم ،ويصوم ،فقال انليب -صىل اهلل عليه
وسلم« :-مروه ،فليتَكم ،وليستظل ،ويلقعد ،ويلتم صومه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

نذر هذا الصحايب ترك الالكم والطعام والرشاب وأن يقف يف الشمس وال يستظل وهذا فيه تعذيب للنفس ومشقة عليها

وهذا نذر حمرم هلذا نهاه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك ،لكن أمره أن يتم صومه ألنه عبادة مرشوعة  ،وعليه من
نذر عبادة مرشوعة لزمه فعلها ومن نذر عبادة غري مرشوعة فإنه ال يلزمه فعلها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور > انلذور
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1من نذر عبادة مرشوعة لزمه فعلها ومن نذر عبادة غري مرشوعة فإنه ال يلزمه فعلها.
 .2انلذر بالسكوت ليس قربة يف رشيعة اإلسالم.
 .3جواز السؤال عن األحوال املستغربة قبل إنكارها.
 .4جواز اتلوكيل يف إبالغ اجلواب أو األمر وانليه.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه-
2007م.
اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ،ط 1422
لسان العرب ،البن منظور .دار صادر  -بريوت .الطبعة األوىل.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة  ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه
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معقبات ال َييب قائلهن أو فاعلهن دبر لك صالة مكتوبة

ِّ ٌ
َّ
قائلهن -أو
احلديث :عن كعب بن عجرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالُ « :م َعقبات ال خييب
َّ ُ
فاعلهن -دبُ َر لك صالة مكتوبة :ثالث وثالثون تسبيحة ،وثالث وثالثون حتميدة ،وأربع وثالثون تكبرية».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث مرشوعية قول هذه األذاكر عقب الصلوات اخلمسة ،وحكمته أن وقت الفرائض تفتح فيه األبواب وترفع فيه
ً
ً
األعمال فاذلكر حينئذ أرىج ثوابا وأعظم أجرا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
راوي احلديث :كعب بن عجرة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• معقبات  :تسبيحات تقال أعقاب الصالة ،أي بعدها.
• ال خييب  :من اخليبة ،ويه احلرمان واخلرسان.
• دبر لك صالة  :أي آخرها ،واملراد بعد السالم.
• مكتوبة  :أي مفروضة ،واملراد الصلوات اخلمس.
فوائد احلديث:

 .1التسبيح واتلحميد واتلكبري هن ابلاقيات الصاحلات.
 .2فاعل اخلري وقائل الَكم الطيب ال خييب سعيه ،وال يضيع عمله.
 .3اذلكر بعد الصلوات املفروضة فيه صيغ كثرية ،وهو من باب اختالف اتلنوع ،هذا يدل ىلع سعة رمحة اهلل بعباده.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،مصطىف اخلن وابلغا ومستو والرشبيج وحممد أمني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح-يلع القاري  -دار الفكر ،بريوت  -بلنان-الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
تيسري العالم للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري -زين ادلين حممد املناوي القاهري -املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص  -الطبعة :األوىل.1356 ،

الرقم املوحد)6259( :

128

مأل اهلل قبورهم وبيوتهم ً
نارا ،كما شغلونا عن الصالة الوسطى حىت اغبت الشمس

َ
َ َ ََْ ْ
اهلل ُقبُ َ
اخلَنْ َدقَ « :م َأل ُ
احلديث :عن َيلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -أ َّن َّ
انل َّ
ورهم
يب  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال يوم
ِ
ِ
ِ
َّ َ ُ ْ َ َ َّ َ
َّ
ُُ َُ َ ً َ َ َ َ ُ َ
َ
وبيوتهم نارا ،كما شغلونا عن الصالة الوسطى حىت اغبت الشمس».
َ َُ َ
َ َّ َ
رَ َ ُ ْ
الوس َطى -صالة العرص ،»-ثم صالها بني املغرب والعشاء».
ويف لفظ ملسلم« :شغلونا عن الصالة
رَ
المرش ُكون رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن العرصَ ،ح َّىت ْ َ
وهل عن عبد اهلل بن مسعود قالَ « :حبَ َس ُ
الش ُ
مس
امح َّرت
ِ
ََ
َ ْ َ
ْ َ
َ َُ َ
َّ َ ُ ْ
الوس َطى -صالة العرصَ ،-مأل اهلل أج َواف ُهم
أو اصف َّرت ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-شغلونا عن الصالة
ُُ َ َ ً َ
َ َْ َ
َ
ور ُهم نَ ً
اف ُهم َو ُقبُ َ
ارا)».
ارا (أو َحشا اهلل أجو
وقبورهم ن

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

شغل املرشكون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه -ريض اهلل عنهم -باملرابطة وحراسة املدينة وأنفسهم عن صالة العرص

حىت اغبت الشمس ،فلم يصلها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه -ريض اهلل عنهم -إال بعد الغروب؛ فداع عليهم انليب
صىل اهلل عليه وسلم -أن يمأل بطونهم وبيوتهم وقبورهم ًنارا ،جزاء ما آذوه وصحبه ،وشغلوهم عن صالة العرص ،اليت يه
أفضل الصلوات.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد  -املغازي  -ادلعوات  -تفسري القرآن  -عذاب القرب.
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث يلع -ريض اهلل عنه :-متفق عليه.
حديث ابن مسعود -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• اخلندق  :أخدود حفره الرسول صىل اهلل عليه وسلم وصحابته ،أحاط بشمايل املدينة املنورة من احلرة الرشقية إىل احلرة الغربية ،حيث اكنت
مجوع َالعدو حتارصه سنة مخس من اهلجرة.
• َمأل َّ ُ
اَّلل  :خرب بمعىن ادلاعء.
ُُ َُ
ورهم  :أمكنة دفنهم بعد املوت.
• قب
ُُ َ
ُ
• بيوتهم  :أمكنة سكناهم يف احلياة ،والضمري لألحزاب اذلين غزوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من قريش وغريهم.
َ َ َُ َ
• ك َما شغلونا  :ألنهم منعونا بالقتال.
ُْ
• َّ
الوس َطى  :الفضىل.
الصالة
• َّ
الصالة  :يف اللغة :ادلاعء.يف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.
• صالة العرص  :بيان للصالة الوسطى.
ُ
َ
• ث َّم َصالها  :صالة العرص.
• بني املغرب والعشاء  :أي :بني وقت صالة املغرب ووقت صالة العشاء.
َ َ َ ُْ ْ ُ َ
منع املرشكون بسبب القتال.
رشكون :
• حبس الم
َ
َ َّ ْ َ َّ ِ َّ ْ ُ ْ ْ َ َّ ْ
واالمحرار أشد من االصفرار؛ لقرب الشمس من الغروب.
الراوي،
من
شك
:
ت
ر
ف
اص
و
أ
س
م
الش
ت
ر
• حىت امح ِ
َََ
َ َ َّ ُ َ ْ َ َ
• َمأل اَّلل ،أو حشا  :شك من الراوي ،وحشا أبلغ من مأل؛ ألنه ملء مع تراكم وكرثة.
ْ َ
• أج َواف ُهم  :بطونهم.

فوائد احلديث:
.1

الوقت املختار للعرص ما قبل اصفرار الشمس.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

املراد بالصالة الوسطى صالة العرص ملا جاء يف الصحيحني عن يلع قال :كنا نراها الفجر حىت سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول
يوم األحزاب "شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العرص".
جواز ادلاعء ىلع الظالم بقدر ظلمه؛ ألنه قصاص.
األوىل لدلايع ىلع الظالم أن يبني سبب ادلاعء عليه؛ تلنتيف عنه تهمة العدوان.
اهتمام انليب صىل اهلل عليه وسلم بالصالة ،وتأثره من فوات وقتها.
من ذهل عن الصالة يف وقتها يصليها إذا ذكرها.
مرشوعية قضاء الفوائت يف مجاعة.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)3538( :

130

ملعون من أىت امرأته يف دبرها

ُ
احلديث :عن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ملعون من أىت امرأته يف دبُ ِرها».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث الوعيد الشديد ملن جيامع زوجته يف دبرها؛ حيث يرتتب ىلع ذلك الطرد من رمحة اهلل -تعاىل ،-وهذا ديلل ىلع

أنه كبرية من كبائر اذلنوب فال حيل ملسلم أن يفعله.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > آداب انلاكح
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كبائر اذلنوب.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود ،والنسايئ يف السنن الكربى ،وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ملعون  :من اللعن :وهو الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل -تعاىل.-
• من أىت  :من جامع امرأته.
• امرأته  :زوجته.
فوائد احلديث:

 .1حتريم إتيان النساء يف أدبارهن.
 .2أن االستمتاع من الزوجة بما دون دبرها من جسدها جائز.
 .3بيان احلكمة العظيمة من حتريم هذا اليشء؛ وذلك ألنه حيصل به مفاسد عظيمة ويه أن اإلنسان يطأ يف ماكن القذر واألذى ،وأن انلطفة اليت
يزنهلا يف دبر امرأته لو أنزهلا يف حملها اذلي أذن اهلل لاكن به إُناب الودل ،وأنه يؤدي حلصول األمراض.

املصادر واملراجع:

 نيل األوطار ،للشواكين ،انلارش :دار احلديث ،مرص ،الطبعة األوىل 1413 ،ـه1993 -م. سبل السالم ،للصنعاين ،انلارش :دار احلديث.ر
َ
َ
لوغ َ
َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
الم َرام ،للبسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة 1423 ،ـه2003 -م.
يح
ِ
 مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة ،األوىل 1421 ،ـه2001 -م. سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت. بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل1430 ،ه 2009 -م. -صحيح أيب داود ،للشيخ األبلاين ،انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
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من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه

َ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :من ْابتَاع طعاما فال
َْ َ ُ
ُ
ُْ
يَ ِبعه حىت ي َ ْستَ ْو ِفيَه» ،ويف لفظ« :حىت يق ِبضه».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ملا اكن قبض الطعام من متممات العقد ،ومكمالت امللك ،ن ِيه املشرتى عن بيع الطعام حىت يقبضه ويستوفيه ،ويكون
حتت يده وترصفه ،وكذلك لك سلعة غري الطعام ،ويلتحق بابليع بعض عقود اليت تدخل يف حكمه اكإلجارة ،واهلبة ىلع عوض،
والرهن ،واحلوالة ،أما فيماعدا ابليع وما جيرى جمراه ،فيجوز اتلرصف فيه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• ابتاع  :اشرتى.
• طعاما  :لك مطعوم ،من مأكول ومرشوب.
• حىت يستوفيه  :بالكيل بأن يكيله ابلائع.
• حىت يقبضه  :املشرتي ،ويف القبض زيادة عن االستيفاء ألنه قد يستوفيه بالكيل وال يقبضه املشرتي بل حيبسه عنده يلنقده اثلمن مثال.
فوائد احلديث:

 .1انلىه عن بيع الطعام وكذلك أي سلعة قبل القبض.
 .2يف لفظ [حىت يستوفيه] ما يشعر بأنه خاص بما حيتاج إىل حق توفية ،وهو املكيل واملوزون.ويف لفظ [حىت يقبض] ما يفيد عموم انليه عن
ابليع ،يف اجلزاف واملكيل ،واملوزون.
 .3جواز بيعه بعد القبض واالستيفاء.
 .4انليه ورد يف احلديث باتلرصف فيه بابليع ،ويلتحق به بعض العقود اليت تدخل حتت مسىم ابليع ،أو تكون وسيلة إيله اكإلجارة ،واهلبة ىلع
عوض ،والرهن ،واحلوالة.أما ماعدا ابليع وما جيرى جمراه ،فيجوز اتلرصف فيه ،ألنها عقود يتسامح فيها بالغرر اليسري ،وألنها لم تقصد
للربح.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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َُ ََْ
ً
ً
ً
َ َّ َ َ ُ َّ ُ
من احتبس فرسا يف سبيل اهلل ،إيمانا باهلل ،وتصديقا بوعده ،فإِن ِشبعه َو ِريه َو َر ْوثه َوبوهل يف مْيانه يوم
القيامة

ً
ً
َ َّ
ً
ْ
احتَبَ َس ً
فرسا يف سبيل اهلل ،إيمانا باهلل ،وتصديقا بوعده ،ف ِإن
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من
َ
َُ
ُ
ُ
ِشبَ َعه َو ِر َّيه َو َر ْوثه َو َب ْوهل يف مزيانه يوم القيامة».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

ُ
ً
ابتغاء لوجه اهلل تعاىل،
أفاد احلديث أن من أوقف فرسا للجهاد يف سبيل اهلل -تعاىل -وابتغاء مرضاته ليك حيارب الغزاة عليه،
ً
ََ ُْ ُ
َّ َّ َ ُ
َ
ْ َ ْ
اَّلل يُ َوف ِإيلْك ْم) فإن اهلل يثيبه عن لك ما يأكله أو
يل ِ
وتصديقا بوعده اذلي وعد به ،حيث قال( :وما تن ِفقوا ِمن يش ٍء ِيف س ِب ِ
يرشبه أو خيرجه من بول أو روث حىت يضعه هل يف كفة حسناته يوم القيامة ،وعن تميم ادلاري أن انليب -صىل اهلل عليه
ً
وسلم -قال" :من ارتبط فرسا يف سبيل اهلل ،ثم اعلج علفه اكن هل بكل حبة حسنة" .أخرجه ابن ماجه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السبق والريم  -فضل اخليل  -الوقف.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً

َّ
• احتبس  :أي حبس وأعد فرسا للجهاد.
ً
ً
• إيمانا باهلل  :أي خملصا هل ممتثال ألمره.
• وتصديقا بوعده  :أي اثلواب املرتب ىلع ذلك.
ُ
• ِشبَ َعه  :ما يشبع به.
َ
ُ ُ
• َو ِر َّيه  :رشبُه وشبَعه.
َ
َََُْ ََْ
ُ
وروث ،والروث :الرجيع والغائط من ادلواب.
بول
ٍ
• وروثه وبوهل  :أي ما خيرج منه من ٍ
حسنات تكون يف مزيانه يوم القيامة.
• يف مزيانه  :أي
ٍ

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

فضل انلفقة ىلع اخليل املوقوفة يف سبيل اهلل -تعاىل.-
جواز وقف اخليل للمدافعة عن املسلمني.
احلث ىلع ابلذل واإلنفاق يف سبيل اهلل -تعاىل.-
تفضيل اخليل ىلع غريها من َّ
ادلواب؛ ألنه لم يأت عنه –صىل اهلل عليه وسلم -يف يشء غريها مثل هذا القول.
احلض ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل؛ إلعالء لكمة اهلل -تعاىل.-
وجوب إعداد العدة إلعالء لكمة اهلل -تعاىل.-
املال املكتسب باختاذ اخليل من خري وجوه األموال وأطيبها؛ ألن الربكة يف نواصيها.
اجلهاد ماض إىل قيام الساعة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة  ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .
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من ادىع إىل غري أبيه -وهو يعلم أنه غري أبيه ،-فاجلنة عليه حرام

ً
احلديث :عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من ادىع إىل غري أبيه -وهو يعلم أنه غري أبيه ،-فاجلنة
عليه حرام».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ورد احلديث بليان اتلحذير من أمر اكن يفعله أهل اجلاهلية وهو االنتساب إىل غري الوادل ،فاإلنسان جيب عليه أن ينتسب
ً
إىل أهله أبيه جده و جد أبيه ،وما أشبه ذلك وال حيل هل أن ينتسب إىل غري أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه ،فمثال إذا اكن أبوه
من القبيلة الفالنية ورأى أن هذه القبيلة فيها نقص عن القبيلة األخرى فانتىم إىل قبيلة ثانية أىلع حسبًا ألجل أن يزيل
عن نفسه عيب قبيلته فإن هذا متوعد باحلرمان من اجلنة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللعان
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -النسب.
َّ
راوي احلديث :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• ادىع  :انتسب اكذبا.
• موايله  :معتقيه.

فوائد احلديث:

 .1حتريم االنتساب إىل غري اآلباء مع العلم بهم.
 .2حرص اإلسالم ىلع املحافظة ىلع األنساب.
 .3وجوب بر الوادلين .

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري  -حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق
انلجاة -الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة،
ط :الرابعة عرش.1407
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.
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َ
َّ ْ
ُْ َُ
َ
َََْْ
ََ ْ ُ َ ْ ُ
ُ ُ
َ
َ
الع ْ َ
خر فقد أ ِريت هذه الليلة ثم أن ِسيتها ،وقد رأيت ِِن أسجد ِيف ما ٍء
من اعتكف ميع فليعتك ِِف
رش األوا ِ
َ
ْ
َ َ َ َ ْ ُ َ
خر
ِني من صبِيحتِها ،فاتلَ ِمسوها ِيف العرش األ َوا ِ
وط ٍ

ََْ ُ
َ ْ
ُْ
رش
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه« :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يعت ِ
كف يف الع ِ
َ
َََْ ْ
األ ْو َسط من رمضان .فاعتكف ً
ين -ويه اللَّيْلَ ُة اليت خيرج من َصب َ
ح َدى َو ِع ْرش َ
يح ِت َها من
إ
ة
ل
يل
اكنت
إذا
حىت
ا،
اعم
ِ
ِ
َ ِ
ِ
َ ْ َ َ
َّ ْ َ َ ُ ْ
ََْ
ُ ُ َ
ْ
َ
ُ
َ
َ َْ َْ
ُ
ُ
ُ
يت ه ِذهِ الليلة ثم أن ِسيتها ،وقد رأيت ِين أسجد ِيف ما ٍء
اخ َر فقد أ ِر
ك ِف الع
رش األ َو ِ
اعتاكفه -قال :من اعتكف ميع فليعت ِ
َ
َ ْ
َ َ َ َ َْ ُ َ
األ َواخر ،واتلمسوها يف لك وتْرَ .ف َم َط َرت َّ
الس َم ُ
اء تلك الليلة ،واكن املسجد ىلع
رش
الع
يف
ا
وه
ني من ص ِبيح ِتها ،فاتل ِمس
َو ِط
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ ََ
َ ْ َ َ ْ
ْ
َ
اي رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وىلع َجبْ َهته أَثَ ُر َ
الما ِء َو ِّ
ت َعيْنَ َ
الطني من ُصب ِح
يش ،ف َوكف املسجد ،فأبرص
ِِ
ع ِر ٍ
ْ َ َ ْ
عرش ْي َن».
إحدى و ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
خيرب أبو سعيد اخلُدري -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يعتكف العرش األوسط من رمضان طلبًا
لليلة القدر ،فاعتكف ً
اعما -كعادته -حىت إذا اكنت يللة إحدى وعرشين ،ويه الليلة اليت اكن خيرج يف صبيحتها من
اعتاكفهَ ،ع ِلم أن يللة القدر يف العرش األواخر ،فقال ألصحابه :من اعتكف ميع يف العرش الوسطى ،فليواصل اعتاكفه
ويلعتكف العرش األواخر.
وأخرب بأن اهلل -تعاىل -أراه إياها يف املنام ثم أنساه إياها ،لكنه رأى يف املنام هلا عالمات يف تلك السنة ويه :سجوده يف صالة
الصبح ىلع ماء وطني.

فصدق اهلل رؤيا نبيه -صىل اهلل عليه وسلم ،-فمطرت السماء يللة إحدى وعرشين واكن مسجده -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ََ
مبنيًا كهيئة العريش ،عمده من جذوع انلخل ،وسقفه من جريدها ،ف َوكف املسجد من أثر املطر ،فسجد -صىل اهلل عليه
وسلم -صبيحة إحدى وعرشين ،يف ماء وطني.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > االعتاكف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > العرش األواخر من رمضان
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

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

ً
يعتكف  :يقيم يف املسجد ً
تقربا إىل اهلل -تعاىل ،-وتفراغ لطاعته.
يف العرش األوسط  :ما بني العارش واحلادي والعرشين من الشهر ،ولم يقل الوسطى باعتبار أن املراد :اثللث األوسط.
اتلمسوها  :اطلبوها يف العرش األواخر اليت يتم بها الشهر.
من صبيحتها  :يف صباح يومها ،وهو ايلوم اذلي بعد الليلة ،وهو :يوم العرشين.
َ
َ َ
ُ َوكف املسجد  :أي ق ُ َّطر من سقفهُ ،ومنه :وكف ادلمع.
ً
يت هذه الليلة ثم أنْسيتُ َها  :معناه أخربت بموضعها يف املنام ،ثم نسيت حلكمة َّ
أر ُ
إهلي ٍة ال أنه رآها عيانا.
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
العريش  :بناء من سع ِف انلخل يُرصف ىلع خشب.
َ
َرأيتُين  :رأيت نفيس يف املنام.
ً
خمتلطا مع بعضه.
أثر املاء والطني  :أي:

 .1أن اهلل -تعاىلَ -قد يُري عباده عالمة حسية ىلع يللة القدر.
َ
َ
 .2األمر بطلب األ ْوىل واإلرشاد إىل حتصيل األفضل.
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

جواز قول( :رمضان) بال كراهة ،وال جيب أن يقول( :شهر رمضان).
بيان ما اكن عليه مسجد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف عهده.
أن عمارة املساجد ليست بتشييدها وزخرفتها.
األفضل مبارشة املصيل األرض باجلبهة واألنف حال السجود.
حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع إدراك يللة القدر.
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيب.
َّ
َ
أن النسيان جائز يف حق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وال نقص عليه يف ذلك ،وقد يكون يف ذلك مصلحة تتعلق بالترشيع؛ كما يف السهو يف
الصالة ،أو باالجتهاد يف العبادة؛ كما يف هذه القصة.
عدم العلم بزمن يللة القدر يلجتهد العباد يف حتصيلها.
مرشوعية االعتاكف.
اعتاكف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف العرش الوسطى قبل علمه بأنها يف العرش األواخر.
أن من أهم مقاصد االعتاكف حتري يللة القدر.
أن يللة القدر يف العرش األواخر من رمضان.
يتأكد قيام أوتار العرش األواخر.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه
صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َّ َ َ َ
ْ َ
من اغتسل يوم اجلمع ِة غسل اجلنابة ،ثم راح يف الساعة األوىل فكأنما قرب بدنة ،ومن راح يف الساعة
اثلانية فكأنما َّ
قرب بقرة

ْ
ُ
احلديث :عن أيب ه َريْرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من اغتسل يوم اجل ُ ُم َع ِة غسل اجلنابة،
قرب بَ َدنَة ،ومن راح يف الساعة اثلانية فكأنما َّ
ثم راح يف الساعة األوىل فكأنما ر
قرب بقرة ،ومن راح يف الساعة اثلاثلة
ْ
قرب َد َج َ
اج ًة ،ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأنما َّ
قرب َكبْشا ،ومن راح يف الساعة الرابعة فكأنما َّ
فكأنما َّ
قرب َبيضة،
ِّ ْ
فإذا خرج اإلمام حرضت املالئكة يستمعون اذلك َر».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فضل االغتسال واتلبكري إىل اجلمعة ،ودرجات الفضل يف ذلك ،فذكر أن من اغتسل يوم
بعريا ذِبه وتصدق به ً
اجلمعة قبل اذلهاب إىل الصالة ،ثم ذهب إيلها يف الساعة األوىل ،فله أجر من قرب ً
تقربا إىل اهلل ومن
راح بعده يف الساعة اثلانية فكأنما قرب -أي أهدى -بقرة.
ً
ومن راح يف الساعة اثلاثلة فكأنما قرب كبشا ذا قرنني ،واغبلا يكون أفضل األكباش وأحسنها.
ً

ومن راح يف الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة.

ومن راح يف الساعة اخلامسة ،فكأنما قرب بيضة.

فإذا خرج اإلمام للخطبة والصالة؛ انرصفت املالئكة املوَكون بكتابة القادمني إىل سماع اذلكر ،فمن أىت بعد انرصافهم،
َ
لم يكتب من املق ِّربني.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل > سنن وآداب الغسل
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة
َ
َّ
َ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املسارعة للخريات  -الطهار ِة :الغسل.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
• اغتسل  :عمم بدنه باملاء غسال.
• يوم اجلمعة  :نهار اجلمعة ،واملراد به هنا :ما بني طلوع الشمس إىل صالة اجلمعة.
اذلهاب ،وهو املراد هنا ،وذلا أريد بها اذلهاب يف أول انلهار لصالة اجلمعة ،وما
• راح  :تأيت بمعىن السري يف آخر انلهار ،كما تأيت بمعىن مطلق
ِ
ً
يزال هذا مستعمال يف ُند واحلجاز وبعض بالد الشام.
ُ
• الساعة  :الزمن ،واملراد بها هنا مخس مدة ما بني طلوع الشمس وخروج اإلمام يوم اجلمعة.
• قرب بدنة  :أهداها ً
تقربا إىل اهلل -تعاىل ،-وابلدنة تطلق ىلع انلاقة واجلمل وابلقرة ،ولكنها يف اإلبل أغلب ،وهو املراد منها بهذا احلديث.
• بقرة ً :
ذكرا اكن أو أنىث.
• كبش  :هو الواحد من ذكور الضأن.
ْ
ً
خلقا وأقوى ً
اغبلا.
• أق َرن  :هل قرون ،وخص األقرن؛ ألنه أكمل
• دجاجة  :يقع ىلع اذلكر واألنىث ،واجلمع دجاج.
• خرج اإلمام  :حرض اإلمام اذلي يؤم انلاس للخطبة والصالة.
• َ
حرضت املالئكة  :وظيفة هؤالء املالئكة -ويه خملوقات من نور -كتابة من حرض يوم اجلمعة.
ِّ
• اذلكر  :اخلطبة ،سميت به؛ ألنها تشتمل ىلع ذكر اهلل أو اتلذكري.

فوائد احلديث:
.1

فضل الغسل يوم اجلمعة ،وأن يكون قبل اذلهاب إىل الصالة.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

فضل اتلبكري إيلها من أول سااعت انلهار.
ً
الفضل املذكور يف هذا احلديث مرتتب ىلع االغتسال واتلبكري مجيعا.
أن ترتيب اثلواب ،ىلع امليجء إيلها.
َ ْ
الهدي ،وكذلك ابلقرة أفضل من الشاة.
أن ابلدنة أفضل من ابلقرة يف
َ ْ
أن الكبش األقرن أفضل من غريه من سائر الغنم يف الهدي واألضحية.
اليستهان بيشء من أعمال اخلري والرش؛ لقوهل" :من قرب بيضة".
تقسيم هذه السااعت اخلمس من طلوع الشمس إىل دخول اإلمام بنسبة متساوية ،وذكر الصنعاين أن الساعة هنا ال يراد بها مقدار معني متفق
عليه.
ً
القادمون يف ساعة من هذه السااعت اخلمس ،يتفاوتون يف السبق َأيضا ،فيختلف فضل قربانهم باختالف صفاته.
ْ
ُ
َّ َ ُ
كر َمك ْم ِعن َد اهلل أتقاكم}.
مراتب انلاس يف الفضل ِبسب أعماهلم {إن أ
اهلدي اذلي يراد به النسك فيما يتعلق باحلج واإلحرام ال يكون إال من بهيمة األنعام ويه اإلبل وابلقر والغنم ،أما ادلجاجة وابليضة وغري
ذلك ،فال جيزئ يف ذلك املقام؛ ألنه أراد يف هذا احلديث مطلق الصدقة.
حضور املالئكة صالة اجلمعة واستماعهم للخطبة.
أن املالئكة ىلع أبواب املساجد ،يكتبون القادمني ،األول فاألول ،يف امليجء إىل صالة اجلمعة.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ه.
معالم السنن (رشح سنن أيب داود) ،أبو سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية ،حلب ،الطبعة :األوىل 1351ه1932 ،م.
تهذيب اللغة ،حممد بن أمحد األزهري أبو منصور ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :األوىل2001 ،م.

الرقم املوحد)5393( :
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من اكتحل فليوتر ،من فعل فقد أحسن ،ومن ال فال حرج ،ومن استجمر فليوتر ،من فعل فقد أحسن،
ومن ال فال حرج

ْ
ْ
اك َت َ
حل فليُوتِر ،من فعل فقد
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من
ْ
َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ْ
ْ
ْ
ْ
استَ َ
ج َمر فليُوتِر ،من فعل فقد أح َسن ،ومن ال فال َحرج ،ومن أكل فما ختلل فليل ِفظ،
أح َسن ،ومن ال فال َحرج ،ومن
ََ
َ ََْْ ْ َ ْ َ َ َ
ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ
َ َ ََ َ َ ََْ ْ َ
ْ َ
َ
ََ
جيد إِال أن جي َمع
فإن لم ِ
وما الك بِ ِلسانِه فليبت ِلع ،من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج ،ومن أىت الغائِط فليست ِرتِ ،
ْ َْ
َ ََ
َ
َ
َّ َّ
ْ
َ ََ َ َ ََ ْ
الشيطان يَ َ
فعل فقد أح َسن َو َم ْن ال فال َح َر َج».
لعب بِ َمقا ِع ِد ب ِين آدم ،من
ك ِثيبَا من َرم ٍل فليَ ْستَدبِ ْره ،فإن
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

تضمن حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -هذا مجلة من اآلداب الرشعية يف أبواب من ادلين متنوعة ،ويه:
ً
َ
ْ َ َ ُْ
ني ،إما :واحدة،
 .1االكتحال ،وهذا يف قوهل -عليه الصالة والسالم" :-من اكتحل فليوتِر" أي :فليجعل االكتحال فردا يف لك ع ٍ
ُ
الوتر).
أو ثالثا ،أو مخسا ،وإنما استحب ذلك؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم ( :إن اهلل وتر حيب ِ
ْ
ولكن "من فعل فقد أح َسن ،ومن ال فال َحرج" أي :من فعل اإليتار فقد أىت بالفعل احلَسن ،ومن لم يوتر فال إثم عليه؛ ألن

اإليتار مستحب ليس بواجب.
َْ َ َ ْ
َ
ُ ْ َْ
َ
ُ
ً
حلجارة اليت يستنَج بها فردا ،إما واحدة ،أو ثالثا ،أو مخسا ،فلو
 .2االستجمار" :ومن استجمر فليوتِر" أي :بأن جيعل املَكف ا ِ
حصل اإلنقاء باثلانيةْ ،
اس ُتحب هل أن يَستجمر بثاثلة.
ْ
ومع ذلك" :من فعل فقد أح َسن ،ومن ال فال حرج" ،أي من فعل اإليتار فقد أىت بالفعل احلَسن ،ومن لم يوتر فال إثم عليه؛

ألن الواجب اإلنقاء واإليتار مستحب ،ولكن اثلالث واجبة ألحاديث أخرى واإليتار بما فوق اثلالث مستحب.
ْ
َ َ َ َّ َ ْ ْ ْ
 .3ختليل األسنان بعد الطعام" :ومن أكل فما ختلل فليَل ِفظ" :إذا ختلل اآللك ،وأخرجه من بني أسنانه بعو ٍد ختلل به أو حنوه
ْ ْ َ
َْ ْ ْ
االس ِتقذار وأخرج الطرباين عن ابن عمر -ريض اهلل عنه -قال" :إن فضل الطعام اذلي يبىق
فليَل ِفظه وال يبتلعه؛ ملا فيه من
ُ ُ َْ
َ
رض َ
األ ْ َ
األ ْ َ
اس" وصححه الشيخ األبلاين يف إرواء الغليل ( .)33/7وأما بقايا الطعام اليت تكون ىلع اللسان:
اس يو ِهن
بني
رض ِ
َ
ْ
َ
َ
يف قوهل" :وما الك بلسانه فليَبْتَل ْع" ،يعين :أن ما بيق من آثار الطعام ىلع حلم األسنان َ
وسقف احلَلق وأخرجه بإدارة ل ِ َسانه ،فال
ِ
ُ
حرج من ابتالعه؛ ألنه غري مستقذر ،خبالف اذلي خيرج من بني أسنانه فهذا يلفظ مطلقا ،سواء أخرجه بعود أو باللسان؛
ً
ألنه حيصل هل اتلغيري اغبلا.
ْ
ومع ذلك لم يعزم يف اإليتار؛ بديلل قوهل" :من فعل فقد أح َسن ومن ال فال َحرج " يعين :من أخرج ما بني أسنانه ولفظه ،فقد
أىت بالفعل احلَسن ،ومن لم يفعل فال يشء عليه.

وهذا الالكم ال يعمل به لضعف احلديث ،أما بايق الفقرات فلها شواهد من أحاديث أخرى صحيحة.
َْ
َ
ََ َ
 .4إتيان الغائط :يف قوهل" :ومن أىت الغائِ َط فليَ ْستَ ِرت" يعين :من ذهب إىل قضاء احلاجة يف فضاء من األرض ،فليجعل أمامه
شيئًا ي َ ْس ُرته ،كجدار أو شجرة أو غري ذلك ،فاملهم ال يكون ً
بارزا أمام انلاس؛ ألن هذا خمالف لآلداب اإلسالمية ،أما العورة
فالواجب سرتها.
َ َ َّ
َ ْ ََْ ْ َْ
ْ
ََْ َ ْ
َ ْ
َ
ُ
َ
ً
ْ
ومع ذلك" :فإن لم جيد إال أن جيمع ك ِثيبا من رم ٍل فليستد ِبره" يعين :إذا تعذر عليه ما يسرته عن أعني انلاس ،فليجمع ترابا
حىت يَ ْربز أمامه ويقيض حاجته من ورائه ،حىت ال يرى انلاظر َعورته.
َ
َّ
َ
الشيطان يَ َ
لعب بِ َمقا ِع ِد بَ ِين آد َم" هذا ِكناية عن إيصاهل
ثم جاء اتلعليل انلبوي ىلع مرشوعية االستتار ،وذلك يف قوهل" :فإن
ْ
َْ ُ
ُ
كنة وترصدها باألذى والفساد؛ ألنها مواضع ال يذكر فيها اهلل -عزو جل-
األذى والفساد إيله؛ ألن الشياطني حترض تلك األم ِ
ُ ْ
َ َ
ك َشف فيها العورات ،ويف احلديث اآلخر" :إن هذه احلُشوش حمترضة" ،وكأن ُّ
السرتة وقاية ت ْمنَعه من الفساد.
 ،وت
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َ
ْ ْ
ْ
ْ
ومع هذا لكه فمن "فعل فقد أح َسن ومن ال فال َحرج" يعين :من فعل االس ِتدبَار بالكث ِيب وحنوه فقد أح َسن فيه ،ومن تركه
َ ُّ
َّ َ
ْ
ْ
أم ٌر واجب ال يشك فيه َ
أحد ،امهلل إال إذا اكن يف حالة
وإنما محلناه ىلع ذلك؛ ألن الت َسرت عن أع ُني انلاس
فال حرج عليهِ ،
َْ
َ َ ُّ
ال يق ِدر فيها ىلع التسرت أصال ،فال حرج عليه حينئذ ،ويكون املعىن يف هذه الصورة :ومن لم يفعل ذلك ألجل الرضورة،
فال حرج عليه؛ ألن الرضورات تبيح املحظورات.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الزينة  -آداب األكل  -اإليتار.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد وادلرايم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ َ
ْ
األح َ
ْ ْ َ
َْ َ َ
َّ َ ُّ
الصغار.
جار
باجل َمار ،ويه
• َاس َّتجمر  :االس ِتجمار :اتلمسح ِ
َ
ْ
• ختلل  :أخرج ما بيق من املأكول من بَني أسنانه.
َ َْ ْ
َْ
َّ ْ ُ
• فليل ِفظ  :اللفظ :أن تر ِيم بيشء اكن يف ِفيك.
ََ
َ
َّ ْ ُ َ
إد َ
ارة اليشء يف الفم.
• وما الك  :اللوك:
َْ
ْ
َ
ْ
• فَلْيَبْتَل ْع  :بَلْع َّ
وبل ُعومه إىل َم ِع َدتِه ،ولم ُ ي ْم َضغه.
الطعام وحنوه :أنزهل من َحلقه
ِ
ً
ُ ْ َْ َ
ُْ َ
َ
َ
َّ
َ
• الغائِط  :هو املاكن المنخفض من األرض ،موضع قضاء احلاجة ،ثم أطلق الغائط ىلع اخلارج المستقذر من اإلنسان؛ كراهة لتسميته باسمه
ر
اخلاص.
• فَلْيَ ْستَرت ْ :
االس ِتتَار :أن جيعل بينه وبني َّ
انلاس ُسرتة؛ تمنع رؤية َعورته.
ِ
ً
َ ْ
رمال ُجم ً
تمعا.
• ك ِثيبًا :
َْ
ْ
ْ
ر
• فليَ ْستَدبِ ْره  :فليكن من ورائه ،ضد استقبَله.
ُ
ََ
اجل ْسم.
• مقا ِعد  :موضع القعود من ِ
• الشيطان  :أي :ابلعيد عن اخلري.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مرشوعية االكتحال َّ
للر ُجل.
استحباب اإليتار يف االكتحال.
جواز استعمال األحجار وحنوها يف إزالة انلجاسة ،ولو مع وجود املاء.
ً
جواز ابتالع بقايا الطعام مطلقا ،واتلفصيل اذلي يف احلديث ضعيف؛ لضعف احلديث.
وجوب سرت العورة حال قضاء احلاجة ،وعدم جواز إظهارها للناس.
َ ْ
َ َّ
َّ
أنه مىت ما ترك اإلنسان ذكر اهلل -تعاىل -ت َسلط عليه الشيطان.
ْ
اتلنبيه إىل األمور اليت حيصل َسرت العورة بها :كجمع الرتاب أو إلقاء ثوب ىلع األرض أو غري ذلك.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب.
سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م.
مشاكة املصابيح ،حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلربيزي ،ختريج حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.
لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األنصاري ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1414ه.
معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م.
الَكيات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،أيوب بن موىس الكفوي أبو ابلقاء ،حتقيق :عدنان درويش ،حممد املرصي ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
بريوت.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى ،حممود حممد الطنايح ،نرش :املكتبة العلمية،
بريوت ،الطبعة1399 :ه1979 ،م.
اإلجياز يف رشح سنن أيب داود ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،قدم هل وعلق عليه وخرج أحاديثه :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،انلارش :ادلار
األثرية ،عمان ،األردن ،الطبعة :األوىل1428 ،ه2007 ،م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس
اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه.
رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
رشح سنن أيب داود ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيين ،حتقيق :خادل بن إبراهيم املرصي ،انلارش :مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة :األوىل1420 ،
ه1999،م.
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة :األوىل 1427ه.
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َ
ابلكر ىلع اثليب :أقام عندها سبعا ثم قسم .وإذا تزوج اثليب :أقام عندها ثالثا ثم قسم
من السنة إذا تزوج

َ
َّ ِّ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال« :من السنة إذا تَ َز َّو َج ْ َ
ب :أقام عندها سبعا ثم ق َس َم.
ِ
ابلكر ىلع اثلي ِ
َ
وإذا تَ َز َّو َج اثلَّيِّ َ
ب :أقام عندها ثالثا ثم ق َس َم».
ْ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ َ
َ ُ
ت :إن أن ًسا َرف َعه إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم.»-
قال أبو قالبة ":ولو ِشئت لقل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من السنة أنه إذا تزوج ابلكر ىلع اثليب ،أقام عندها ً
سبعا يؤنسها ،ويزيل وحشتها وخجلها ،لكونها حديثة عهد بالزواج ،ثم

قسم لنسائه بالسوية.
ً
وإذا تزوج اثليب أقام عندها ثالثا ،لكونها أقل حاجة إىل هذا من األوىل.
وهذا احلكم الرشيدَ ،جاء يف هذا احلديث اذلي هل حكم الرفع ،ألن الرواة إذا قالوا :من السنة ،فال يقصدون إال سنة انليب

صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال أبو قالبة الراوي عن أنس" :لو شئت لقلت إن ًأنسا رفعه"؛ ألنه عندي مرفوع فهو عندي بلفظ:
"من السنة" وبلفظ رصيح يف الرفع.

والرفع واحلديث املرفوع معناه املضاف إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-مثل قول الراوي :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -كذا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• من السنة  :سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذ ذلك هو املتبادر من قول الصحايب "من السنة".
ً
بكرا.
• إذا تزوج ابلكر ىلع اثليب  :أي اكنت عنده ثيب فزتوج معها
• وإذا تزوج اثليب  :أي ىلع بكر قبلها.

فوائد احلديث:

 .1قول الراوي "من السنة كذا" يف حكم املرفوع ،ألن الظاهر أنه ينرصف إىل سنة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد رصح بذلك سالم بن
عبد اهلل بن عمر للزهري ملا سأهل عن قول ابن عمر للحجاج( :إن كنت تريد السنة) ،هل يريد سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقال هل
سالم :وهل يعنون بذلك إال سنته.
 .2إذا تزوج ابلكر ىلع اثليب ،أقام عندها سبعا يؤنسها ،ويزيل وحشتها وخجلها ،لكونها حديثة عهد بالزواج ،ثم قسم لنسائه بالسوية.
 .3إذا تزوج اثليب أقام عندها ثالثا ،لكونها أقل حاجة إىل هذا من األوىل.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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ً
من السنة إذا تزوج الرجل ابلكر ىلع اثليب أقام عندها سبعا وقسم ،وإذا تزوج اثليب ىلع ابلكر أقام عندها
ً
ثالثا ثم قسم

ْ
َ
ُّ َّ
ْ
َّ
ابلك َر ىلع اثلَّيِّب أقام عندها سبعا وق َسم ،وإذا
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال« :من السنة إذا تزوج الرجل ِ
ْ
ُ َّ َ
َ
َ
َّ ِّ
ُ
َّ
لقلت :إن أن ًسا َرف َعه إىل انليب -صىل اهلل
شئت
ابلكر أقام عندها ثالثا ثم ق َسم» قال أبو ِقالبة :ولو
تزوج اثليب ىلع ِ
عليه وسلم.-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني هذا احلديث السنة اثلابتة عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيمن تزوج زوجة جديدة ىلع زوجة أخرى أو أكرث ،وأن
ً
بكرا أقام عندها سبع يلال ،ثم قسم بينها وبني بقية زوجاته ،وإن اكنت ثيبًا أقام عندها ثالث
هذه الزوجة اجلديدة إن اكنت
يلال ،ثم قسم ،وهذه اتلفرقة بني ابلكر واثليب؛ ألن ابلكر ِباجة إىل من يؤنسها ويزيل وحشتها وخجلها؛ لكونها حديثة عهد

بالزواج ،خبالف اثليب فيه أقل حاجة ذللك؛ وألن رغبة الرجل يف ابلكر أكرث من رغبته يف اثليب ،فأعطاه الشارع هذه املدة

حىت تطيب نفسه ويشبع رغبته.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

من السنة  :هذا اللفظ يقتيض أن احلديث مرفوع إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فهو يف حكم :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
ابلكر  :يه العذراء اليت لم ُ
تزل بكارتها ،فلم يسبق هلا زواج وال وطء.
اثليب  :يه املرأة اليت زالت بكارتها بوطء.
ً
سبعا  :أي سبع يلال.
ثم قسم  :أي دار ىلع نسائه يللة يللة ،أو أكرث ىلع حسب االتفاق.

.1

.2
.3
.4
.5

ً
بكرا ،ثم يقسم بينها وبني غريها من
سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيمن تزوج وعنده زوجة أو أكرث ،أن يقيم عندها سبع يلال إن اكنت
نسائه ،وإن اكنت اجلديدة ثيبًا ،أقام عندها ثالث يلال ،ثم دار ىلع نسائه.
إباحة اإلقامة عند العروس اجلديدة أكرث من يللة عند أول دخول الزوج بها من احلفاوة بها ،وإلكرام مقدمها وإيناسها يف املسكن اجلديد،
وإشعارها بالرغبة فيها.
اتلنبيه ىلع العناية بالقادم؛ بإكرام وفادته ،وإيناس وحدته ،ومباسطته يف الالكم.
ُ
أن العدل بني الزوجات واجب ،وامليل إىل إحداهن دون األخرى ظلم؛ فيجب ىلع الرجل العدل ما أمكنه ،وأما ما ليس يف طوقه ،فال حرج
عليه فيه.
أن األوصاف هلا تأثري يف احلكم ِبيث يزنل لك إنسان مزنتله.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
َ
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58126( :

144

من السنة إذا قال املؤذن يف أذان الفجر :يح ىلع الفالح ،قال :الصالة خري من انلوم
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :من السنة إذا قال املؤذن يف أذان الفجرَّ :
يح ىلع الفالح ،قال :الصالة خري
من انلوم.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن أذان صالة الفجر خيتص جبملة ليست يف بقية الصلوات أال ويه الصالة خري من انلوم ،ويكون

موضعها بعد قول املؤذن يح ىلع الفالح.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :مصطلح احلديث :املرفوع حكماً.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن خزيمة وادلارقطين وابليهيق.
مصدر منت احلديث :صحيح ابن خزيمة.

معاين املفردات:
• َّ
يح  :بمعىن هلم وأقبل ،وهو اسم فعل بمعىن األمر ،فقول املؤذنني" :يح ىلع الصالة" يعين هلم وأقبل إىل الصالة.
ً
ثوب ِّ
• الصالة خري من انلوم  :خري :اسم تفضيل حذفت منه اهلمزة ختفيفا أو لكرثة االستعمال ،وهذا يسىم اتلثويب ،مصدر َّ
يثوب إذا رجع،
سيم بذلك ألن املؤذن اعد إىل ذكر الصالة بعد ما فرغ منه.
• من السنة  :يعين سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فله حكم الرفع ،أي املنسوب إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

فوائد احلديث:

 .1استحباب أن يقول املؤذن يف أذان الفجر بعد :يح ىلع الفالح :الصالة خري من انلوم ،مرتني؛ ألن صالة الفجر يف وقت ينام فيه اعمة انلاس،
ويقومون إىل الصالة من نوم ،فاختصت صالة الفجر بذلك دون غريها من الصلوات.
 .2حمل هذه العبارة ىلع الصحيح (الصالة خري من انلوم) أن تقال يف األذان اثلاين وهو أذان الصبح بعد قوهل يح ىلع الفالح.

املصادر واملراجع:

ر
املكرمة 1423 ،ه.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة
اثلمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب ،لألبلاين ،ط ،1غراس للنرش واتلوزيع.
سنن ادلارقطين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان1424 ،ه.
السنن الكربى للبيهيق ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بريوت1424 ،ه.
صحيح ابن خزيمة ،حتقيق :حممد مصطىف األعظيم ،املكتب اإلساليم ،بريوت1390 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي1432 ،ه.
فتاوى اللجنة ادلائمة ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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ً
ً
من أدخل فرسا بني فرسني -يعِن وهو ال يؤمن أن يسبق -فليس بقمار ،ومن أدخل فرسا بني فرسني وقد
أمن أن يسبق فهو قمار

َْ َ َ ََ َ ً
َََ ْ
ني -يعين وهو ال يُؤمن أن
احلديث :عن أيب هريرة عن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -قال« :من أدخل فرسا بني فرس ِ
َ
ً
َ
ٌ
َ
يسبق -فليس بقمار ،ومن أدخل فرسا بني فرسني وقد أ ِمن أن يسبق فهو قِمار».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ً

أفاد احلديث أن من أدخل فرسا بني فرسني يف السباق ،وهو ال يعلم أن فرسه سيفوز أم ال فهذا ال بأس به ،وذلك لوجود احتمال
أن يسبق فرسه أو فرس غريه ،فاالحتمال قائم ،أما إذا دخل وهو متيقن أن فرسه سيفوز ىلع غريه فهذا من القمار املحرم،
ً
واحلديث ضعيف ،لكن اشرتاط املحلل قد قال به مجهور الفقهاء وهو صاحب الفرس اثلالث اذلي لم يدفع شيئا حىت خيرج

العقد من صورة القمار.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > السبق والقمار وامليرس
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ُ َ ِّ َ
• من أدخل فرسا بني فرسني  :أي من أجرى ً
حلل.
فرسا يف السباق مع فرسني ،وهذا الفرس اثلالث يسىم الم
• وهو ال يؤمن أن يسبق  :أي ال يعلم وال يعرف أنه سيسبق يقينًا.
• وقد أمن أن يسبق  :أي يعلم ويعرف أن هذا الفرس سابق غري مسبوق.
• قِ َمار  :بكرس القاف ،وفتح امليم ،بعدها ألف ،آخره راء ،والقمار هو :امليرس ،ويشمل مجيع املغابلات ،واملخاطرة باملال ،غري ما استثين من
ذلك ،والقمار اآلن تطورات وسائله وآالته ،فهم جيرونه بانلقود ،واألشياء اثلمينة ىلع لعب احلظ واملهارة ،وتعد أوراق ايلانصيب ً
نواع من القمار.

فوائد احلديث:

 .1هذا احلديث ديلل رشط من رشوط تصحيح املسابقات ،وهو اخلروج من شبه القمار؛ وذلك بأن يكون العوض من واحد ،فإن أخرج لك
واحد من املتسابقني شيئا لم جيز ،إال بمحلل ال خيرج شيئا.
 .2فيه أن املال إن اكن من اإلمام ،أو ممن لم يدخل يف السباق ،أو من أحد املتسابقني دون اآلخر ،فهو جائز بذهل ،وأخذه ملن حاز السبق ،إن اكن
املال من املتسابقني لكيهما ،ففيه خالف ،والراجح جوازه بال حملل.
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
 سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايباحلليب.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم ،الطبعة األوىل.1427
 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية   1405ـه 1985م. عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ،حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدرالعظيم آبادي :دار الكتب العلمية -بريوت ،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.
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من أدرك ماهل بعينه عند رجل -أو إنسان -قد أفلس؛ فهو أحق به من غريه

ً
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من أدرك ماهل بعينه عند رجل -أو إنسان -قد أفلس؛ فهو أحق به
من غريه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من باع متاعه ألحد أو أودعه أو أقرضه إياه وحنوه ،فأفلس املشرتي وحنوه ،بأن اكن ماهل ال ييف بديونه ،فللبائع أن يأخذ متاعه

إذا وجد عينه ،فهو أحق به من غريه.

___________________________

ْ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > احلَجر
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• ماهل  :إضافة املال للشخص يف هذا احلديث تفيد كون اثلمن غري مقبوض.
• قد أفلس  :تبني إفالسه،وهو :أن تكون أمواهل أقل من ديونه.
• فهو أحق به من غريه  :فهو أوىل به من غريه اكئنا من اكن وارثا وغريما.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أن من باع متاعه باآلجل ثم أفلس املشرتي فابلائع أوىل بأخذ املتاع.
يشرتط أن تكون موجودات املفلس ال تيف بديونه ،وهذا الرشط مأخوذ من اسم [ املفلس] رشاع.
يشرتط أن يكون املتاع موجودا بعينه دون تغيري حصل عند املشرتي ،هذا الرشط هو نص احلديث اذلي معنا وغريه.
يشرتط أن يكون اثلمن غري مقبوض من املشرتي فإن قبض لكه أو بعضه ،فال رجوع بعني املتاع ،وهذا الرشط مأخوذ من املعىن املفهوم ،ومن
بعض ألفاظ األحاديث.
َ
يشرتط أن ال يتعلق بها حق من شفعة ،أو رهن ،وأوىل من ذلك أن ال تباع أو توهب ،أو توقف وحنو ذلك ،فال رجوع فيها ما لم يكن اتلرصف
فيها حيلة ىلع إبطال الرجوع ،فإن احليل حمرمة ،وليس هلا اعتبار .
جواز رجوع ابلائع إىل عني ماهل عند تعذر اثلمن بالفلس.
حلول ادلين املؤجل بالفلس.
أن الرجوع إنما يقع يف عني املتاع دون زوائده املنفصلة  ،ألنها حدثت ىلع ملك املشرتي وليست بمتاع ابلائع.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.-تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ،ومن أدرك ركعة من العرص قبل أن
تغرب الشمس فقد أدرك العرص

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ «:م ْن أَ ْد َر َك من ُّ
الصبح ركعة قبل أن
ِ
َْ
َْ
َْ
َت ْطلُ َع الشمس فقد أَ ْد َر َك رُ
الصبح ،ومن أد َر َك ركعة من العرص قبل أن تغ ُر َب الشمس فقد أد َر َك العرص».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألمته آخر وقت صاليت الصبح والعرص ،فأخرب أن من أدرك ركعة ،أي :صىل ورفع من الركوع
من صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس ،فيكون ب ذلك قد أدرك صالة الصبح أداء؛ لوقوع ركعة يف الوقت ،وكذلك من أدرك
ركعة من صالة العرص قبل أن تغرب الشمس ،فيكون بذلك قد أدرك صالة العرص أداء؛ لوقوع ركعة يف الوقت.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• فقد أدرك الصبح  :أي :أدرك صالة الصبح أداء.
فوائد احلديث:

 .1أن صالة الصبح تدرك بإدراك ركعة من وقتها قبل أن تطلع الشمس ،وأن العرص تدرك بإدراك ركعة من وقتها قبل أن تغرب الشمس ،وتكون
الصالة أداء.
 .2أن من أدرك أقل من ركعة ،ثم طلعت عليه الشمس أو غربت أنه ال يكون مدراك للوقت.
ر
ر
 .3بيان أن املراد بقوهل -صىل اهلل عليه وسلم -يف حديث ابن عمرو« :ووقت العرص ما لم تصفر الشمس» ،أن املراد بذلك وقت االختيار ،ال أنه
ً
ر
آخر وقت العرص؛ إذ لو اكن آخر وقت العرص هو االصفرار لم يكن من صىل ركعة قبل الغروب مدراك هلا ،فيستفاد من هذين احلديثني أن
هذه الصالة هلا وقتان :وقت اختيار ووقت رضورة ،وبهذا جتتمع األحاديث وال تتعارض.
 .4تأخري صالة العرص إىل اصفرار الشمس ال جيوز؛ ألن هذا وقت رضورة ،نيه عن الصالة فيه.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه1432 -ه.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس
اهلند ،الطبعة اثلاثلة1404 ،ه.
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من أدركه الصبح ولم يوتر ،فال وتر هل
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من أدركه الصبح ولم
يوتر؛ فال وتر هل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن صالة الوتر تفوت باإلصباح أي بطلوع الفجر اثلاين ،وهذا الوقت االختياري ،أما االضطراري كمن
استيقظ متأخرا فيستمر وقت الفجر هل إىل صالة الصبح؛ لوروده عن مجع من الصحابة -ريض اهلل عنهم.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن خزيمة وابن حبان واحلاكم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

 .1الوتر من صالة الليل ،ولكنه خيتم به صالتها؛ يلوترها ،كما ختتم صالة انلهار بصالة املغرب؛ تلوترها.
َّ
 .2أن آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر اثلاين ،فإذا طلع الفجر ،فقد فات وقت الوتر ،فمن أوتر بعد طلوع الصبح فال وتر هل.
َّ
 .3وذكر ابن املنذر عن مجاعة من السلف :أن للوتر وقتني :اختياري واضطراري ،فاالختياري ينتيه بطلوع الفجر اثلاين ،واالضطراري ال ينتيه
َّ
إال بصالة الصبح.
َّ
َّ
فإن تاركه َّ
فوت أجره.
 .4ظاهر احلديث :أن الوتر اذلي فات وقته إذا اكن تركه من عمد،

املصادر واملراجع:

صحيح ابن خزيمة ،ملحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السليم انليسابوري ،املكتب اإلساليم  -بريوت 1970 - 1390 ،
صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،تأيلف حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط :اثلانية1414 ،
– .1993
املستدرك ىلع الصحيحني ،حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم انليسابوري ،دار الكتب العلمية  -بريوت
الطبعة األوىل ،1990 - 1411 ،حتقيق  :مصطىف عبد القادر عطا.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين،املكتب اإلساليم – بريوت ،ط .اثلانية .1985 – 1405-
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من أذاكر أدبار الصلوات

ِّ
ر
َ
احلديث :عن عبد اهلل بن الزبري -ريض اهلل تعاىل عنهما -أنه اكن يقول :يف دبر لك صالة حني يُسلم «ال هلإ إال اهلل
َ
َ
َ
ٌ
قدير ،ال حول وال قوة إال باهلل ،ال هلإ إال اهلل ،وال نعبد إال إيَّاه،
وحده ال رشيك هل ،هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يش ٍء
َ
هل انلِّعمة وهل الفضل ،وهل اثلَّناء احل َ َسن ،ال هلإ إال اهلل خملصني هل ِّ
ادلين ولو ك ِره الاكفرون» وقال« :اكن رسول اهلل -صىل
ُ ِّ
ُ ِّ
اهلل عليه وسلم -ي َهلل بهن دبُر لك صالة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ِّ
اكن عبد اهلل بن الزبري-ريض اهلل عنهما -حني يسلم من صالة الفرض يقول هذا اذلكر العظيم ،واذلي فيه الكثري من املعاين

اجلليلة من إثبات العبودية احلقة هلل -تعاىل -وحده ،ونيف وجود رشيك معه يف ذلك -سبحانه ،-وإثبات تفرده بامللك الظاهر
وابلاطن ،واستحقاقه احلمد يف لك األحوال ،وإثبات القدرة املطلقة هل -سبحانه ،-كما أن فيه اعرتافا من العبد لربه بعجزه
وتقصريه ،وبراءته من حوهل وقوته وإقراره بأن ال حول هل يف دفع رش ،وال قوة يف حتصيل خري إال باهلل -تعاىل ،-كما ر
تضمن هذا

اذلكر املبارك إضافة انلعمة إىل مسديها -سبحانه ،-وإضافة الكمال املطلق واذلكر احلسن اجلميل هل -جل وعز -ىلع ذاته
ُ
وصفاته وأفعاهل ونعمه وىلع لك حال ،ثم ختم هذا اذلكر بكلمة اتلوحيد "ال هلإ إال اهلل" ،مذكرا باإلخالص هلل يف العبادة،

ولو كره الاكفرون مجيعهم.

ثم ذكر عبد اهلل بن الزبري-ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا سلم من صالته ،تكون ألفاظ
ً
تهليله بهذه الصيغة ،واكن يرفع صوته بهذا تعليما ملن حرض معه من املأل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :عبد اهلل بن ُّ
الزبري -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• دبر لك صالة  :خلفها وبعد الفراغ منها.
• اثلناء  :املدح واذلكر.
• احلسن  :اجلميل.
• يهلل بهن  :تكون ألفاظ تهليله بعد الصالة بهذه األلفاظ وهذه الصيغة.
• الفضل  :الكمال املطلق.
• الحول وال قوة  :ال حول يف دفع رش ،وال قوة يف حتصيل خري إال باهلل.
• ال هلإ إال اهلل  :يعين ال معبود حق إال اهلل.
• هل ادلين  :أي ال نعبد معه غريه.
فوائد احلديث:

 .1استحباب املحافظة ىلع هذه األذاكر اجلامعة نلعوت الكمال بعد لك صالة مكتوبة.
 .2مدار ادلين ىلع اإلخالص واملتابعة؛ فهما ساقا اإلسالم.
 .3حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع تطبيق السنن وإشاعتها.
 .4املسلم يعزت بدينه ويظهر شعائره رغم أنوف الاكفرين.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة للطباعة
والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ،الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
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من أسلف يف يشء فليسلف يف كيل معلوم ،ووزن معلوم ،إىل أجل معلوم

احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :قدم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -املدينة ،وهم يُسلفون
ََ
يف اثلمار :السنة والسنتني واثلالث ،فقال« :من أسلف يف يشء فليُسلف يف كيل معلوم ،ووزن معلوم ،إىل أجل معلوم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
مهاجرا من مكة كما هو معلوم ،فوجد أهل املدينة -ألنهم أهل زروع وثمار-
قدم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للمدينة

يسلفون ،وذلك بأن يقدموا اثلمن ويؤجلوا املثمن -املسلم فيه -من اثلمار ،مدة سنة ،أو سنتني ،أو ثالث سنني ،أو أقل أو أكرث
ألن هذه املدد للتمثيل ،فأقرهم -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع هذه املعاملة ولم جيعلها من باب بيع ما ليس عند ابلائع املفيض
إىل الغرر؛ ألن السلف متعلق باذلمم ال األعيان ،ولكن بني -صىل اهلل عليه وسلم -هلم يف املعاملة أحاكما تبعدهم عن
املنازاعت واملخاصمات اليت ربما جيرها طول املدة يف األجل فقال :من أسلف يف يشء فليضبط قدره بمكياهل أو مزيانه

املعلومني ،ولريبطه بأجل معلوم ،حىت إذا عرف قدره وأجله انقطعت اخلصومة واملشاجرة ،واستوىف لك منهما حقه بسالم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > السلم
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• املدينة  :مدينة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
ً
ً
ً
• يسلفون - :بضم أوهل -من أسلف ،وهو عقد يسلم فيه املشرتي اثلمن ً
مقسطة ،تسىم ً
سلما وتسىم سلفا،
نقدا ،وحيصل ىلع السلعة مؤجلة أو
وسيم سلما لتسليم رأس املال يف املجلس ،وسلفا :تلقديمه ،مثاهل :أن تعطي مزا ً
راع ألف ريال ىلع أن يعطيك بعد ستة أشهر مائة كيلو من
اتلمر ،مع بيان نوعه.
َ
• يف كيل معلوم  :إذا اكن املسلم فيه مكيال.
َ
• ووزن معلوم  :إذا اكن املسلم فيه موزونا والواو بمعىن أو.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

يشرتط يف السلم ما يشرتط يف ابليع ،ألنه أحد أنواعه ،فالبد أن يكون العقد من جائز اتلرصف ،مالك للمعقود عليه ،أو مأذون هل فيه ،والبد
فيه من الرضا ،وأن يكون املسلم فيه مما يصح بيعه ،والبد فيه من القدرة عليه وقت حلوهل ،وأن يكون اثلمن واملثمن معلومني.
ً
يزيد السلم ىلع رشوط ابليع رشوطا ترجع إىل زيادة ضبطه وحتريره ،ئلال تفيض املعاملة إىل الشجار واملخاصمة  ،ونأخذ أهم هذه الرشوط من
ً
احلديث اذلي معنا :الرشط األول :أن يبني قدر املسلم فيه بمكياهل أو مزيانه الرشعيني ،إن اكن مكيال أو موزونا ،أو بذرعه ،إن اكن مما
ً
ً
ُ
ْ ُ
ر
يُذ َرع ،أو بِ َعدهِ إن اكن مما ي َعد ،وال خيتلف املعدود بالكرب أو الصغر أو غريهما ،اختالفا ظاهرا.
ُّ
الرشط اثلاين اذلي دل عليه احلديث أن يكون مؤجال ،والبد يف األجل أن يكون معلوما ،فال يصح حاال ،وال إىل أجل جمهول.
َْ
َ
ْ
وأجل مثمنه.
الرشط اثلالث أن يقبض اثلمن بمجلس العقد ،وهذا مأخوذ من قوهل" :فليُ ْس ِلف" ألن السلف هو ابليع ،اذلي ُعجل ثمنه
ِ
الرشط الرابع أن يسلم يف اذلمة ال يف األعيان ،وهذا هو اذلي َ
سوغ العقد ،وإن اكن وفاؤه من يشء غري موجود عند ابلائع ،وإنما يستوىف من
ثمار أو زروع لم توجد وقت العقد.وبهذا تبني أن السلم لم يتناوهل انلىه يف قوهل" :وال تبع ما ليس عندك" وأن العقد عليه وفق القياس.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،داراعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري- ،مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه. -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق- ،مكتبة الصحابة -الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.
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من أصاب بفيه من ذي حاجة غري متخذ خبنة فال يشء عليه ،ومن خرج بيشء منه فعليه غرامة مثليه
ً
والعقوبة ،ومن َسق منه شيئا بعد أن يؤويه اجلرين فبلغ ثمن املجن فعليه القطع
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه سئل عن اثلمر املعلق؟ فقال:
ُ ًَْ
ََ َ ُ َْْ
َّ
«من أصاب بفيْه من ذي َح َ
امة ِمثلي ِه والعقوبة،
اج ٍة غري ُمت ِخ ٍذ خبنة فال يشء عليه ،ومن خرج بيشء منه فعليه غر
ِ
ِِ ِ
ُْ َُ َ ُ ََََ َ
َ ِّ َ َ ْ َ
ْ
َ
ُ
ومن رسق منه شيئا بعد أن يؤ ِويه اجل ِرين فبلغ ثمن ال ِمجن فعلي ِه القطع».
درجة احلديث :إسناده حسن.

املعىن اإلمجايل:

سئل انليب -عليه الصالة والسالم -عن اثلمر املدىل يف الشجر هل جيوز األكل منه؟ فأخرب أن من أخذ بفمه ،أي قطف يلأكل
ً
يف ماكنه ،من غري أن حيمل يف ثوبه فال يشء عليه؛ لكونه جرت العادة بالتسامح يف مثله؛ ألنه قليل اعدة ،لكن من خرج
من البستان ومعه منه يشء فإنه يضمنه ويعاقب لكونه أخذ شيئا ال حيل هل ،أما من أخذ من اثلمر بقدر قيمة الرتس يف العهد
انلبوي -وهو نصاب الرسقة -بعد أن حيرز وخيبأ يف موضع اتلجفيف واتلخزين ،فهذا حكمه حكم السارق ألنه أخذ شيئًا
من احلرز فعليه القطع إذا توفرت رشوط القطع األخرى.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > رشوط إقامة احلدود
الفقه وأصوهل > احلدود > حد الرسقة
َ
ُّ َ
ْ
ُ
َّ
َ
ُ
ارق.
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اللقطة  -ابليوع  -قطع الس ِ
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبوداود والنسايئ والرتمذي وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• اثلمر  :اسم جامع للرطب وايلابس من اتلمر والعنب وغريهما.
• بفيه  :بفمه.
• ُخبنَة  :بضم اخلاء ،وسكون ابلاء ،ويه معطف اإلزار ،وطرف اثلوب ،أي :ال يأخذ منه يف ثوبه شيئاً.
• فعليه الغرامة  :وذلك بأن يغرم املرسوق لصاحبه ،إما يرده بعينه إيله ،أو يرد بدهل غرامة عليه.
َّ
ُُ َُ
وبة  :احلد بالقطع إن تمت رشوطه ،أو اتلعزير إن ختلف بعضها.
• العق
• اجل َ ِرين  :بفتح اجليم ،فراء مكسورة ،ثم ياء ،آخره نون :هو املوضع اذلي جيفف فيه اتلمر ،وخيلص ،ويصىف فيه احلب من تبنه ،وقرشه.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

إذا مر اإلنسان باتلمر ىلع رؤوس انلخل ،أو اثلمر يف الشجرة ،أو املاشية واللنب يف رضوعها ،فله أن يأكل ،أو يرشب حاجته ،من غري أن حيمل
َّ
معه شيئًا؛ ألن أصحاب البساتني ،وأصحاب املاشية جرت اعدتهم بالسماحة والرضا بمثل هذا ،واإلذن العريف ،اكإلذن اللفظي.
ال جيوز أن يأخذ أحد من اتلمر ىلع رؤوس انلخل ،ومن اثلمر يف شجره ،ويذهب به ،فهذا أخذ من مال الغري بدون إذنه ،وال رضاه ،فعليه
ً
َّ
الغرامة باملثل ،أو القيمة ،وعليه اتلعزير بما يراه احلاكم بدون قطع؛ ألنه لم يأخذ ماال من حرزه.
َ
اجلرين وابليدر ،فإذا بلغ ما أخذه قدر نصاب حد الرسقة فعليه احلد بقطع يده.
ال جيوز أن يأخذ من الطعام املودع يف ِ
أن من رسق من غري حرز ضوعفت عليه القيمة عقوبة هل.
احلديث ديلل ىلع اشرتاط احلرز يف املرسوق.
اشرتاط انلصاب يف الرسقة لقوهل" :فبلغ ثمن املجن".
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية.
 سنن الرتمذي ،أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم – بريوت1998 ،م. السنن ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،تعليق :حممود خليل ،مكتبة أيب املعايط. السنن ،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسايئ ،حتقيق :عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة اثلانية1406 ،ه –1986م.
صحيح أيب داود – األم ،حممد نارص ادلين ،األبلاين  -مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1428 ،ه. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعةاألوىل1427 ،ه.
َ
ُ
غريب  -املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن ،دار هجر ،الطبعة األوىل 1414 ،ـه-
 ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام ،احلسني بن حممد بن سعيد املعروف بالم ِ1994م.
 -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م.
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من أصابه يقء أو راعف أو قلس أو مذي ،فلينرصف ،فليتوضأ ثم يلنب ىلع صالته ،وهو يف ذلك ال يتُكم

ََ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من َ
أصابه َ ْ
يق ٌء أو ُر َاعف أو قل ٌس أو
َْ
َ ْ َ َْْ َ
نب ىلع صالته ،وهو يف ذلك ال يتَكم».
رصف ،فليتوضأ ثم ِيل ِ
مذي ،فلين ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث" :أن من أُصيب يف صالته بهذه األشياء املذكورة يف احلديث" فَلْيَنْ َ
رصف ،فليتوضأ" أي خيرج من صالته
ِ
النتقاض طهارته  ،ثم يتوضأ جديد.
َ
َْ
ُ
َّ
نب ىلع صالته" واملعىن :إذا اعد إىل الصالة أتم صالته من حيث قطعها وال يلزمه أن يعيدها من أوهلا.
"ثم ِيل ِ
َّ
"وهو يف ذلك ال يتَكم" يعين :أثناء خروجه وذهابه للوضوء ورجوعه إىل الصالة ال يتَكم .وهذا رشط للبناء ،فإن أخل به فسدت
صالته ،ولزمه إاعدتها من أوهلا.

لكن هذا احلديث قد ضعفه العلماء من وجهني:
َّ
السنَد ،فقد ضعفه مجع من العلماء منهم  :الشافيع وأمحد َّ
األولَّ :
وادلارقطين وغريهم ،ومن املعارصين األبلاين.
ُ
اثلاين :املنت :حيث تقرر أن هذه األشياء اليت يف احلديث من نواقض الوضوء ،ثم أجزي بناء آخرها ىلع أوهلا ،وال شك أن هذا

خمالف ألصول الرشيعة ،ومما يدل ىلع ذلك ما ثبت من حديث طلق بن يلع -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ
َ
" :إذا ف َسا أحدكم يف الصالة ،فلينرصف ،فليتوضأ ،ويلُ ِع ِد الصالة" رواه أبو داود وغريه ،وهذا احلديث نص يف املسألة ،فإذا
انتقض وضوء املصيل خبارج من السبيلني ،اكلفسا أو الرضاط أو املذي أو غري ذلك مما هو خارج من السبيلني لزمه اخلروج
من الصالة ،ثم يستأنف صالته بعد أن يتم طهارته.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > نواقض الوضوء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :رشوط الصالة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابن ماجه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ
َ
ْ
است ْفراغ ما يف َ
َْ
الم ِعدة عن طريق الفم.
يقء  :اليقءِ :
َ
ُر َاعف  :دم خيرج من األنف بسبب ن ِزيف يصيبه ألسباب معروفة عند األطباء.
ََ
ِّ
َ
َ
قلس  :اليقء اذلي ال يزيد عن ِملء الفم أو دونه.
ََ ُ
َم ْذي  :ماء رقيق لَزج خيرج عند ُ
المالعبة أو تذكر اجلماعة من قوة الشهوة.
ِ

َ
َ
والقلس وا َ
اليقء ُّ
لم ِذي من نواقض الوضوء.
والر َاعف
 .1فيه أن
َ
ابلناء ىلع ما مىض من صالته بعد أن يتوضأ ،برشط عدم الالكم ،لكن
 .2فيه أن من انتقض وضوؤه بما سبق لزمه اخلروج من الصالة وهل ِ
احلديث ضعيف كما سبق.
 .3فيه أن الالكم من ُمبطالت الصالة.
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املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)8398( :
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ً
عضوا منه يف انلار ،حىت فرجه بفرجه
من أعتق رقبة مسلمة أعتق اهلل بكل عضو منه،

ً
ً
عضوا منه يف
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من أعتق رقبة مسلمة أعتق اهلل بكل عضو منه،
انلار ،حىت فرجه بفرجه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َّ
يف هذا احلديث بيان فضل حترير الرقاب املسلمة ،وأن من أعتق رقبة فكأنما أعتق لك بدنه من انلار ،وأن يف حترير الرقاب
ر
ُ
حتقيق العزة للمسلمني بإزالة ذل العبودية عنهم.

___________________________

ِّ ر
والرق
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كفارات األيمان  -كفارة القتل.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

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

ً

أعتق َّ :
حرر نفسا من الرق.
رقبة  :انلفس اململوكة.
بكل عضو منه  :بدل لك عضو من املعتَق.
عضوا منه  :جزءأ من بدن املع ِتق.
َ
َ
حىت فرجه بفرجه  :حىت يكون خالص فرجه من انلار بدل فرج املعتق.
انلار  :يه دار العذاب وانلاكل أعدها اهلل ملن عصاه.

 .1احلث ىلع عتق الرقاب املسلمة.
ً
 .2ينبيغ أن يكون العتيق اكمال يلحصل االستيعاب.
َّ
َّ
 .3أن عتق اذلكر أفضل من األنىث؛ ألن يف عتق اذلكر من املعاين العامة ما ليس يف األنىث كصالحيته للقضاء واجلهاد وغري ذلك.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة املصورة عن السلطانية الطبعة األوىل .1422
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة  ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه.
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ً
سويقا أو ً
تمرا فقد استحل
من أعطى يف صداق امرأة ملء كفيه

احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من أعطى يف َصداق امرأة
َ َ َّ
َ
َ َ َّ ْ
حل».
لء كفي ِه َس ِويقا أو تمرا فقد است
ِم
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َّ
ً
ً
ً
ًّ
أساسيا يف عقد انلاكح ،وليس ِعوضا مقصودا ذلاته ،وإنما هو تكرمة رمزية ،يقدمها
احلديث يدل ىلع أن الصداق ليس ركنا
الزوج لزوجته كهدية أو ِحنلة؛ ً
ً
وجربا خلاطرها.
قدرا هلا،
ً ُ
وت َق َّدم ً
مهرا ،إذا لم يوجد ما هو أىلغ منها.
ذلا جاز أن تكون هذه األشياء اليسرية صداقا،
ِّ
َّ
َ
ويدل ىلع أن الشارع يرغب يف الزواج واإلقدام عليه ،وأن ال يمنع منه الفقر؛ ئلال يكون املهر حجر عرثة يف سبيل طريق

هذا العقد اخلريي اذلي حيصل به إعفاف اجلنسني ،وحصول اذلرية ،وحتقيق مباهاة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بتكثري
سواد أمته يف ادلنيا؛ يلكونوا َّ
قوة يف وجه عدوهم ،ويف القيامة حينما يبايه بكرثتهم األنبياء -عليهم الصالة والسالم.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
ً
• سويقا  :بفتح السني ،وكرس الواو ،ثم ياء ساكنة ،ثم قاف ،هو اتلمر وادلقيق املخلوط باألقِط والسمن ،يعجن بعضه ببعض اكلعصيدة.
َّ
ً
• استحل  :اختذه حالال ،واحلالل ضد احلرام ،واملعىن حل هل فرجها.
فوائد احلديث:
َّ
َّ
َّ
ً
يسريا ،إذا لم يوجد الصداق الاكيف؛ فإن استحالل بضع املرأة ال يكون إال بمهر.
 .1أنه البد من الصداق ،ولو
 .2أنه يصح أن يكون املهر من غري ادلراهم وادلنانري.
 .3عدم اعتبار حتديد الصداق بقدر معني.

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،ت :حممد ميح ادلين ،املكتبة العرصية. ضعيف أيب داود  -األم ،لألبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل1423 ،ه.ر
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م. كشف اللثام رشح عمدة األحاكم ،للسفاريين ،ت :نور ادلين طالب ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة األوىل1428 ،ه.َ
ُ
ر
غريب ،املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن ،انلارش :دار هجر ،الطبعة
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام ،احلسني بن حممد بن سعيد الاليع ،املعروف بالم ِ
األوىل 1424 ،ـه2003 -م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أبو الفضل أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري ،دار الفلق – الرياض،
الطبعة السابعة1424 ،ه.
األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
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ً َ َْ ْ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ
ً
َتل مسجدنا ،-ويلقعد يف بيته
َتنلا -أو ِيلع ِ
من أكل ثوما أو بصال؛ فليع ِ

ً
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :من أكل ً
ثوما أو بصال؛
َ َْ َْ َْ َ ْ َ َْ ْ
زتل مسجدنا ،-ويلقعد يف بيته.
زتنلا -أو ِيلع ِ
ف ُليع ِ
ُُ
ْ
َ َ ٌ
َ ِّ ُ َ
ً
ول ،فوجد هلا رحيا ،فسأل فأخرب بما فيها من ابلقول ،فقال :قربوها إىل بعض أصحايب،
وأيت بِ ِقد ٍر فيه خ ِرضات من بق ٍ
َُ
َُ
ايج».
ايج من ال تن ِ
فلما رآه كره أكلها ،قال :لك؛ فإين أن ِ
ْ ُ َّ َ
عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من أكل اثلوم وابلصل والكراث فال
َ َ َّ
َ َ َّ
يقربن مسجدنا؛ فإن املالئكة تتَأذى مما يتَأذى منه بنو آدم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ ِّ
المصىل ىلع أحسن راحئة وأطيبها ،السيما إذا اكن يريد أداء صالته يف املجامع العامة؛
املطلوب أن يكون
ً
ً
وذلا أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-من أكل ثوما أو بصال نيئني أن يتجنب مساجد املسلمني ،ويؤدى صالته يف بيته،
حىت تذهب عنه الراحئة الكريهة ،اليت يتأذى منها املصلون واملالئكة املقربون.

ً

وملا ِيجء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بقدر من خرضوات وبقول ،فوجد هلا رحيا كريهة ،أمر أن تقرب إىل من حرض عنده
َ
من أصحابه ،فلما رأى احلارض كراهته -صىل اهلل عليه وسلم -هلا ،ظن أنها حمرمة ،فرتدد يف أكلها ،فأخربه أنها ليست بمحرمة،

وأنه لم يكرهها ألجل حرمتها ،وأمره باألكل ،وأخربه أن املانع هل من أكلها أنه -صىل اهلل عليه وسلم -هل اتصال مع ربه،

ومناجاة ال يصل إيلها أحد؛ فيجب أن يكون ىلع أحسن حال دلى القرب من ربه -جل وعال ،-وألن مرااعة املصالح العامة
بدفع األذية عن املؤمنني أوىل من مرااعة مصاحله اخلاصة ِبضور اجلماعة ،واليت اكنت السبب يف تفويتها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
ََ
َّ َ َ
َ
َْ َ
َْ َ
َ
َ
اض ِع الصالة.
اج ِد ومو ِ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :إثبات املالئكة  -األذ ِ
ان  -األط ِعم ِة  -المس ِ
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
• ً
ثوما أو بصال  :نواعن من ابلقول ،هلا راحئة كريهة.
َ ْ َ ْ َ َْ
ُّ
زتنلا  :فليجتنبنا ،وهو إذن يف اتلخلف عن اجلماعة ،أو تهديد ِبرمان ثواب اجلماعة.
• فليع ِ
• مساجدنا  :املراد به العموم ،أي :مجيع مساجد املسلمني.
• ويلقعد يف بيته  :يلجلس يف داره ،والغرض من هذه اجلملة املبالغة يف االعزتال.
ْ
• قِدر  :هو الواعء اذلي يطبخ فيه.
• َخ ِ َ
رضات  :واحدته خرضة ،ويه اخلضار.
• ابلقول  :مجع بقل ،وهو لك نبات اخرضت به األرض.
• رحيًا  :أي :رحيًا كريهة.
• ُفقال  :أي :انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خياطب من أىت بال ِقدر.
• أنايج  :انلجوى :الرس بني اثنني ،وناجيته :اختصصته بمناجايت.
• من ال تنايج  :املراد به جربيل.
ْ ُ
ْ
َ
َ
َ
ر
احئة ،جيعل راحئة العرق كريهة.
• الك َّراث َ :بقل معروف خ ِبيث الر ِ

فوائد احلديث:
.1

ً
ً
ً
انليه عن إتيان املساجد ملن أكل ثوما ،أو بصال ،أو كراثا.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

يلحق بهذه األشياء ،لك ذي راحئة كريهة تتأذى منها املالئكة أو املصلون ،كراحئة اتلبغ اذلي يتعاطاه املدخنون ،فعىل من ابتىل بهذا املحرم
اخلبيث أن يرتكه هلل -تعاىل ،-فإلم يفعل فعليه أال يتعاطاه عند ذهابه إىل املسجد ،وأن ينظف أسنانه وفمه ،حىت يقطع راحئته أو خيففها.
كراهة أكل هذه األشياء ملن عليه حضور الصالة يف املسجد؛ ئلال تفوته اجلماعة يف املسجد ،ما لم يأكلها حيلة ىلع إسقاط احلضور ،فيحرم.
انليه عن اإليذاء بكل وسيلة ،وأكل ما هل راحئة كريهة وسيلة منصوص عليها يف هذا احلديث ،فيلحق بها لك مؤذ.
َ َ
أن االمتناع عن أكل اثلوم وحنوه ،ليس تلحريمه ،بديلل أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأكلها ،فقال( :ق ِّر ُبوها إىل بعض أصحايب) فامتناعه
عن أكلها ال يدل ىلع اتلحريم.
أن املصالح اهلامة أوىل باملرااعة من املصالح اخلاصة.
حكمة انليه عن إتيان املساجد؛ أال يتأذى بها املالئكة واملصلون.
حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث يقرن احلكم ببيان سببه؛ يلطمِئ املخاطب بمعرفة احلكمة.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.
ر
تاج العروس من جواهر القاموس ،ر
امللقب بمرتىض َّ
الزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
حممد أبو الفيض
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ُ
َ َ ْ َ
ْ
من أنفق نفقة يف سبيل اهلل كتِ َب هلُ بِسب ِع ِمائ ِة ِضع ٍف

ً
ُ َ َُ ْ َ
ْ
هل ب ِ َسب ِع ِمائ ِة ِضع ٍف».
احلديث :عن أيب حيىي خريم بن فاتك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من أنفق نفقة يف سبيل اهلل ك ِتب

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ََُ
َّ
(مثل
يف هذا احلديث فضل اإلنفاق يف سبيل اهلل ،وأن املنفق هل بمثل ما أنفق سبعمائة ضعف ،وهذا موافق لقوهل -تعاىل:-
ُ ِّ
َْ ْ ْ َ َ
َّ َ َ
َّ َ ُ ْ ُ َ
ون أَ ْم َوال َ ُه ْم يف َ
اَّلل يُ َضاع ُف ل َم ْن ي َ َش ُ َّ ُ
لك ُسنْبُلَة مائَ ُة َح َّبة َو َّ ُ
اس ٌع
اَّلل ك َمث ِل َح َّب ٍة أنبَ َتت َسب َع َسن ِابل ِيف
ب
س
اذلين ين ِفق
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
اء َواَّلل َو ِ
يل ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
َع ِليم).

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :أبو حيىي خريم بن فاتك  -ريض اهلل عنه -
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• من أنفق نفقة  :دفع ماال يف جهاد أو غريه من وجوه القرب.
• ُكت َ
ب َُ
هل  :سجل يف صحف أعماهل.
ِ
َ
ْ
• ب ِ َسبْ ِع ِمائ ِة ِضع ٍف  :بسبعمائة من َم ِثيْ ِله.

فوائد احلديث:

 .1مضاعفة اثلواب للك من أنفق نفقة يف سبيل اهلل يبتيغ بها األجر عند اهلل -تعاىل.-
 .2انلفقة يف سبيل اهلل تضاعف إىل سبعمائة ضعف وقد تزيد.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م
فتح ابلاري ،البن حجر  ،انلارش  :دار املعرفة  -بريوت 1379 ،ه
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،دار الكتب العلمية بريوت  -بلنان الطبعة االوىل  1415ه  1994 -م
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .
سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.

الرقم املوحد)6397( :

162

ً
من باع خنال قد أبرت فثمرها للبائع ،إال أن يشرتط املبتاع

ً
ُْ ُ
ُ ْ ََ َ
ً
المبتَاع».
مرفواع« :من باع خنال قد أبِّ َرت فث َم ُرها للبائع ،إال أن يشرتط
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنه-
ُ
َ
َُْ ُ
ويف رواية« :ومن ْابتَاع عبدا فماهل لذلي باعه إال أن يشرتط المبتاع».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حق اتلأبري للبائع ،وأحلق به اثلمرة لكونه قد بارش سببها وهو اتلأبري ،إال أنه مىت اشرتط املشرتي أن تكون هل اثلمرة -وإن

اكن انلخل قد لقحت -وقبل ابلائع ذلك ،فهما ىلع ما اشرتطا.
ً
وكذلك العبد اذلي جعل سيده بيده ماال ،فإن باعه فماهل لسيده اذلي باعه ألن العقد ال يتناوهل ،إال أن يشرتطه املشرتي ،أو
يشرتط بعضه ،فيدخل يف ابليع.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > الرشوط يف ابليع
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > بيع األصول واثلمار
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ً
• خنال  :اسم جنس يذكر ويؤنث مجع خنيل.
• أبرت  :من اتلأبري ،وهو :اتللقيح ،أي :شق طلع انلخلة األنىث يلذر فيه يشء من طلع انلخلة اذلكر.
• للبائع  :ملك للبائع ال للمشرتي ،ويرتك يف انلخل إىل اجلذاذ.
• إال أن يشرتط  :أن اثلمرة تكون هل.
• املبتاع  :هو املشرتي.
فوائد احلديث:
ُ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9

أن من باع خنال قد أبررت فثمرتها للبائع ،وهذا ما نطق به احلديث.
أن من باع خنال لم تؤبر ،فثمرتها للمشرتي ،وهذا ما يفهم من احلديث.
إن استثىن ابلائع اثلمرة اليت لم تؤبر ،أو بعضها فيه هل برشطه.
إن ارشط املشرتي دخول اثلمرة املؤبرة بالعقد ،فيه هل برشطه.
صحة اشرتاط بعض اثلمرة؛ لقوهل [ إال أن يشرتط املبتاع ] ،فهو صادق عليه لكه ،وىلع بعضه.
أحلق الفقهاء بابليع مجيع اتلرصفات :كأن يكون انلخل عوض صلح ،أو صداقا ،أو جعله صاحبه أجرة ،أو هبة أو غري ذلك مما فيه نقل امللك.
ُ ر ً
دخول اثلمرة يف ابليع إذا اشرتيت قبل اتلأبري ،أو اشرتطها املشرتي ويه مؤبرة ،ي َعد بيعا للثمر قبل ب ُ ُدو صالحه ،لكن رخص فيه ألنه تابع
ً
ألصله ،ليس مستقال ،والقاعدة العامة "يثبت ً
تبعا ما ال يثبت استقالال" وهذه الصورة منها وبهذا جتتمع انلصوص.
أن من ب اع عبدا وقد جعل بني يديه ماال يترصف به ،فاملال للبائع إال أن يشرتطه املشرتي مع الصفقة ،أو يشرتط بعضه ،فيدخل مع املبيع،
وحينئذ يشرتط فيه ما يشرتط غريه من املبيعات.
ال يرض أن يكون مع العبد املبيع ما يدخله الربا مع اثلمن ،كأن يتبعه فضة واثلمن رياالت فضية ،ألنه تابع.
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املصادر واملراجع:

تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل.
صحيح ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،ط 1422ه.
صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.
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ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ
َ َ ََّ َ َ َ َ َ
َ
ُ
َ
من توضأ فأحسن الوضوء ،ثم أىت اجلمعة فاستمع وأنصت غ ِفر هل ما بينه وبني اجلمعة و ِزيادة ثالث ِة أيامٍ ،
َ َ ََ ْ ََ
َ ْ َ َّ
احلصا فقد لغا
ومن مس

َ
فأحسن ُ
الوضوء ،ثم
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-من توضأ
َ
َ ْ َ َْ َ َ ُ
ُ
وزيادة ثالثة أيامَ ،
ومن َم َّس احلَصا فقد لغا».
ت غ ِف َر هل ما بينه وبني اجلمعة
أىت اجلمعة فاستمع وأنص

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من توضأ فأحسن وضوءه بإتمام أراكنه واإلتيان بسننه وآدابه ،ثم أىت املسجد يلصيل اجلمعة فاستمع اخلطبة وسكت عن الالكم
املباح ،غفر هل صغائر اذلنوب من حني صالة اجلمعة وخطبتها إىل مثل الوقت يف اجلمعة املاضية ،وزيادة عليها ذنوب ثالثة

أيام ،ومن مس احلصا ويف معناه سائر العبث يف حال اخلطبة فقد أسقط ثواب اجلمعة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة > فضل صالة اجلمعة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

أحسن الوضوء  :أىت به ًّ
تاما بأراكنه وسننه وآدابه.
أىت اجلمعة  :أي :أىت املسجد يلصيل صالة اجلمعة ،وسميت اجلمعة الجتماع انلاس هلا.
وأنصت  :أي :سكت سكوت مستمع.
وزيادة ثالثة أيام  :أي :زيادة عليها ذنوب ثالثة أيام.
لغا  :من اللغو ،وهو يف األصل الالكم ابلاطل واذلي ال فائدة فيه.واملراد هنا :أنه أسقط ثواب اجلمعة.

 .1احلث ىلع حتسني الوضوء وإتمامه ،واملحافظة ىلع صالة اجلمعة.
 .2فضل صالة اجلمعة.
 .3صالة اجلمعة تكفر ذنوب عرشة أيام.
 .4وجوب اإلنصات خلطبة اجلمعة ،وعدم التشاغل عنها بالالكم وغريه.

املصادر واملراجع:

 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه. انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح. -صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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من ترك صالة العرص فقد حبط عمله

َ
َ
العرص
احلديث :عن بريدة بن احلصيب -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من ت َر َك صالة
ِ
َ ُُ
فقد َح ِب َط ع َمله».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
أفاد احلديث عقوبة من ترك صالة العرص متعمدا ،وخص العرص ألنها مظنة اتلأخري باتلعب من شغل انلهار؛ وألن فوتها أقبح

من فوت غريها؛ لكونها الصالة الوسطى املخصوصة باألمر باملحافظة عليها يف قوهل -تعاىل( :-حافظوا ىلع الصلوات والصالة
ً
الوسطى) [ابلقرة ،]238 :والعقوبة املرتتبة ىلع ذلك حبوط عمل من تركها ،ببطالن ثوابه ،وقيل :املراد َم ْن تركها مستحال
ً
ذللك ،أو جاحدا لوجوبها ،فيكون املراد ِببوط العمل الكفر ،واستدل بهذا بعض العلماء ىلع أن من ترك صالة العرص
كفر؛ ألنه ال حيبط األعمال إال الردة ،وقيل :هو وارد ىلع سبيل اتلغليظ؛ أي :من تركها فكأنما حبط عمله ،وهذا من فضائل

صالة العرص خاصة أن من تركها فقد حبط عمله؛ ألنها عظيمة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > وجوب الصالة وحكم تاركها
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :مفسدات األعمال  -الصالة الوسطى.
َ
راوي احلديث :بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األ ْسلَ ِ ر
يم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• حبط عمله  :بطل ثوابه.
فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع املحافظة ىلع صالة العرص يف وقتها.
 .2حرمة ترك الصالة ،وخاصة صالة العرص.
ً
ً
متعمدا فقد بطل أجره وقيد اتلعمد قد ورد يف رواية صحيحة( :متعمدا).
 .3من ترك صالة العرص

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة للطباعة
والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ،الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري ،
انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص ،الطبعة :األوىل.1356 ،
بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)6261( :
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ًّ
ً
من ترك ًّلك فإىل اهلل وإىل رسوهل ،ومن ترك ماال فلورثته ،وأنا وارث من ال وارث هل ،أعقل هل وأرثه ،واخلال
وارث من ال وارث هل ،يعقل عنه ويرثه

َ َ َ َ ًّ
الك فَإ َّيل» ُ
ور َّب َما قال« :إىل اهلل وإىل رسوهل،
احلديث :عن املقدام ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من ترك
ِ
َْ ُ
َ ْ ُ
َ ُ َ ُ َ ْ َ َ
َ
ََ َ َ ً ََ ََ
َ ُ
َ ُُ
َ ُُ
ارث هل ،يع ِقل عنه وي ِرثه».
و
ال
ن
م
ث
ار
و
ال
واخل
،
ه
ث
ر
وأ
هل
ل
ق
ع
أ
هل،
وارث
ال
من
ث
ار
و
وأنا
،
ه
ت
ومن ترك ماال فِلورث
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث وارد يف توريث ذوي األرحام ،وهم لك قريب ليس بذي فرض وال تعصيب ،اكلعمة واخلالة واخلال وأوالد ابلنات
ً
وأوالد بنات االبن وحنوهم ،وأن اخلال يعقل عنه أيضا ،وأفاد احلديث أن لك من ترك أوالدا وعليه دين يف حياته -صىل اهلل

عليه وسلم -فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يكفلهم ويراعهم ،ويقيض دينه إن اكن عليه دين ،وهذا من كمال شفقته ورمحته

باألمة -عليه الصالة والسالم ،-وإلم يكن هل وارث فماهل بليت املال.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الفرائض > مرياث ذوي األرحام
َ
ْ
ْ
راوي احلديث :ال ِمق َدام بن َمع ِدي ك ِر َب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب دواد.

معاين املفردات:

ًّ
ً
ثقال ،وهو يشمل َّ
ادلين والعيال ،واملعىن إن ترك األوالد َّ
فإيل ملجأهم وأنا اكفلهم ،وإن ترك ادلين
• من ترك الك  :بفتح الاكف وتشديد الالم أي
فعيل قضاؤه.
• أعقل هل  :أؤدي عنه ما يلزمه بسبب اجلنايات اليت تتحمله العاقلة.
• وأرثه  :أي من ال وارث هل ،وهو بهذا يريد به رصف ماهل إىل بيت مال املسلمني فإنه هلل ولرسوهل.
• يعقل عنه  :أي إذا جىن ُ
ابن أخته ولم يكن هل عصبة يؤدي اخلال عنه ادلية اكلعصبة.
• ويرثه  :أي اخلال.

فوائد احلديث:

 .1الورثة ثالثة أقسام :أصحاب الفروض ،والعصبة ،وذوو األرحام ،عند من يقول بتوريث ذوي األرحام.
 .2ذوو األرحام ال يرثون إال إذا لم يوجد أصحاب الفروض وال العصبة ،وذلا قال" :اخلال وارث من ال وارث هل" ،فمىت عدم الورثة من ذوي الفروض
والعصبة ورثه ذوو األرحام من خال وجد ألم وحنوهما.
 .3يورث لك واحد من ذوي األرحام باتلزنيل ،فيزنل لك واحد منهم مزنلة من أدىل به ثم يقسم املال بني املدىل بهم فما صار للك واحد أخذه
املديل ،وهذا هو مذهب احلنابلة واألصح عند الشافعية واملالكية.
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:األوىل  1421 ،ـه 2001 -م
 سنن ابن ماجه  :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايباحلليب
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل-1427
 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين  -إرشاف :زهري الشاويش-املكتب اإلساليم – بريوت-الطبعة :اثلانية 1405 ـه1985 -م
 عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته  /حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدرالعظيم آبادي :دار الكتب العلمية -بريوت  -الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.

الرقم املوحد)64721( :
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من تطبب ،وال يعلم منه طب ،فهو ضامن

َُْ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمَ « :م ْن َت َط َّب َ
ب ،وال يعل ُم
منْ ُه ط ٌّ
ب ،فهو ضا ِم ٌن»
ِ ِ

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

َّ
انلاس ،واعجلهم ،فأتلف بعالجه ً
ادىع علم الطب ،وليس بعالم فيه ،وال حيسنهَّ ،
فغر َّ
نفسا ،فما دونها من األعضاء ،فهو
من
َّ
َّ
َّ
َّ
متعد ،حيث غر انلاس ،وأعد نفسه ملا ال يعرفه.
ضامن؛ ألنه
ٍ
ً
َّ
ٍّ
ً
ً
و ال يعلم خالف يف أن املعالج إذا تعدى ،فتلف املريض اكن ضامنا ،وكذا املتعايط علما أو عمال ال يعرفه ،فهو متعد ،فإن
َّ
تودل من فعله اتللف ضمن ادلية ،وسقط عنه القود؛ ألنه لم يستبد بذلك دون إذن املريض.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الضمان.
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبوداود والنسايئ وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
تط َّب َ
• َ
ب  :ادىع علم الطب ،ولم يكن طبيبا؛ بأن لم يكن عنده علم ،وال خربة.
• فهو ضامن  :يتحمل تبعة ومسؤويلة ما أتلفه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

تضمني املتطبب اجلاهل.
َّ
عمل املتطبب اجلاهل حمرم ألن دعواه الطب دعوى اكذبة ،وتغرير بانلاس ،وعبث بأبدانهم .
ما أخذه املتطبب اجلاهل من أجرة :فيه َّ
حمرمة؛ ألنَّها من أكل أموال َّ
انلاس بابلاطل ،ونتيجة خداع ،وثمرة تمويه.
ِّ
يقاس ىلع اداعء الطب باجلهل لك عمل يدعيه اإلنسان ،أو صنعة ينسب إيلها ،وهو ال حيسن ذلك ،ثم يفسد ىلع انلاس أمواهلم.
أعظم من هذا لكه اداعء العلم الرشيع ،وتعايط الفتوى مع اجلهل ،فإذا اكنت األبدان تضمن مع اجلهل ،فأوىل اإلرضار بادلين.
ً
إذا اكن الطبيب حاذقا وفعل املأذون فيه ولم يتعد أو يفرط فال ضمان عليه؛ وإن حصل زيادة يف املرض مثال ،وهذه قاعدة يف لك فعل مأذون
فيه.
فيه مبدأ العدل ،وصيانة أرواح انلاس وأبدانهم من عبث العابثني.
الطب مهنة جائزة بل ومهمة ،بل عده بعض الفقهاء من فروض الكفايات.
كمال ادلين اإلساليم بإباحة الطب ،وتشجيع الطبيب احلاذق بأنه الضمان عليه إذا لم يفرط ولم يتعد.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد  .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي  ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج )2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج)5 ،4
انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص  .الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية.1986ُ – 1406 ،
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة:
السابعة 1424 ،ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل ،ملكتبة املعارف.

الرقم املوحد)58212( :
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من توضأ فأحسن الوضوء ،خرجت خطاياه من جسده

َّ َ َ ْ
ح َسن ُ
الو ُض َ
وء،
احلديث :عن عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من توضأ فأ
ْ َْ َْ َ
َ َّ َ ْ
َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
اره».
ف
خ َرجت خطاياه ِمن جس ِدهِ حىت خت ُرج ِمن حت ِ
ت أظ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يدل احلديث ىلع أن الوضوء من أفضل العبادات ،ومن فضائله اليت جاءت يف هذا احلديث أن من توضأ فأحسن الوضوء،
ِبيث حافظ ىلع سننه وآدابه ،اكن وضوؤه هذا سببًا خلروج ما اقرتفه من صغائر اذلنوب املتعلقة ِبق اهلل -تعاىل ،-حىت خترج

هذه اذلنوب واخلطايا من أدق ماكن وهو ما حتت األظفار ،وىلع هذا ينبيغ لإلنسان أن ينوي بوضوئه اتلقرب إىل اهلل -عز
ً
وجل ، -ويستشعر بأنه يمتثل أمر اهلل يف قوهل" :إذا قمتم إىل الصالة ،فاغسلوا وجوهكم" املائدة ،6 :ويستشعر أيضا أنه متبع
ً
لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف وضوئه ،ويستحرض أيضا أنه يريد اثلواب ،وأنه يثاب ىلع هذا العمل حىت يتقنه وحيسنه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > فضل الوضوء
راوي احلديث :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أحسن الوضوء  :املقصود الوضوء املشتمل ىلع سننه وآدابه.
ُ
• خرجت  :ذهبت ذنوبه وغفرت.
• خطاياه  :املراد بها الصغائر املتعلقة ِبق اهلل -تعاىل.-
فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع االعتناء بتعلم آداب الوضوء ورشوطه ،والعمل بذلك.
 .2بيان فضل الوضوء ،وأنه كفارة لذلنوب.
 .3رشط خروج اخلطايا هو حتسني الوضوء واإلتيان به كما بينه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألمته.
 .4احلث ىلع االعتناء بتعلم رشوط الوضوء وسننه وآدابه والعمل بذلك.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة للطباعة
والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ،الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.

الرقم املوحد)6263( :
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من توضأ حنو وضويئ هذا ،ثم صىل ركعتني ،ال حيدث فيهما نفسه غفر هل ما تقدم من ذنبه

َ
َ
َ
فغ َس ُ
مراتَّ ،
احلديث :عن محران موىل عثمان أنَّه رأى عثمان داع َ
ثالث َّ
بو ُضوءَ ،
ثم
لهما
فأفرغ ىلع يَديه ِمن إنائه،
َ َ ُ َ
َ ً
َ
ثم تَ َ
الو ُضوءَّ ،
أدخل يَمينَه يف َ
مضمض واستَنشق واستنرث ،ث َّم غسل َوجهه ثالثا ،ويديه إىل املرفقني ثالثا ،ثم مسح برأسه،
َّ
َّ
ُ
ثم َغسل لكتا رجليه ثالثًاَّ ،
َّ
رأيت َّ
انل ِيب -صىل اهلل عليه وسلم -يتوضأ حنو ُوضويئ هذا ،وقال( :من توضأ حنو
ثم قال:
ِ
ُ
َّ َّ
َّ
ِّ
ثم صىل ركعتني ،ال حيدث ِفيهما نفسه غ ِفر هل ما تقدم من ذنبه).
ُوضويئ هذا،

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اشتمل هذا احلديث العظيم ىلع الصفة الاكملة لوضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

فإن عثمان -ريض اهلل عنه -من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بطريقة عملية،
ُّ ً
تفهما ،فإنه داع بإناء فيه ماء ،وئلال يلوثه ،لم يغمس يده فيه ،وإنما صب ىلع يديه ثالث مرات حىت نظفتا ،بعد
يلكون أبلغ
ذلك أدخل يده ايلمىن يف اإلناء ،وأخذ بها ماء تمضمض منه واستنشق ،ثم غسل وجهه ثالث مرات ،ثم غسل يديه مع
املرفقني ثالثا ،ثم مسح مجيع رأسه مرة واحدة ،ثم غسل رجليه مع الكعبني ثالثا.

فلما فرغ -ريض اهلل عنه -من هذا اتلطبيق والوضوء الاكمل أخربهم أنه رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -توضأ مثل هذا
ً ُْ ً
خاشعا حمرضا قلبه بني يدي ربه عز وجل
الوضوء ،وأخربهم -صىل اهلل عليه وسلم -أنه من توضأ مثل وضوئه ،وصىل ركعتني،
فيهما ،فإنه -بفضله تعاىل جيازيه ىلع هذا الوضوء الاكمل ،وهذه الصالة اخلالصة بغفران ما تقدم من ذنبه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء
راوي احلديث :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
ُ ِّ
• َو َ ُضوء  :املاء اذلي يتوضأ به .وأصل الوضوء من الوضاءة ،وىه احلسن وانلظافة فسيم وضوء الصالة وضوءا؛ ألنه ينَظف صاحبه.
وص َّ
ب َ
فرغ  :قَلَ َ
• فأ َ
ب من ماء اإلناء ىلع يديه.
ِّ
• ال حيدث فيهما نفسه  :حديث انلفس ،هو الوساوس واخلطرات ،واملراد به هنا ما اكن يف شؤون ادلنيا ،يعين فال يسرتسل يف ذلك ،وإال فاألفاكر
يتعذر السالمة منها.
• إىل املرفقني ( :إىل) هنا بمعىن (مع) يعىن مع املرفقني.
• املرفق  :هو مفصل العضد من اذلراع.
• حنو ُو ُضويئ  :مثل وضويئ.
ً
• موىل عثمان  :عتيقه ،أن محران اكن مملواك لعثمان -ريض اهلل عنه -فأعتقه عثمان.
• داع َ
بو ُضوء  :طلب ماء يتوضأ به.
ََ ْ َ َ
• تمضمض  :أدار املاء يف فمه وأخرجه.
َ
ْ ْ َ
استَنش َق  :جذب املاء بنَفسه إىل باطن أنفه ،أو أدخله بادلفع.
•
ْ ََْ
َ
• استنرث  :أخرج من أنفه املاء اذلي استنشقه
• وجهه  :الوجه معروف ،وحده من منابت شعر الرأس املعتاد ،إىل ما نزل من اللحية واذلقن طوال ،ومن األذن إىل األذن عرضاً
• مسح برأسه  :أمر يده ىلع رأسه مبلولة باملاء ،وحد الرأس :منابت الشعر املعتاد من جوانب الوجه إىل أىلع الرقبة.
• ُوضويئ  :نفس فعل الوضوء.
• غفر هل  :غفر اهلل هل ،واملغفرة سرت اذلنب واتلجاوز عنه.
َّ
• تقدم  :سبق.
• ذنبه  :معصيته.

فوائد احلديث:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

فضيلة أمري املؤمنني عثمان -ريض اهلل عنه ،-وحرصه ىلع نرش العلم والسنة.
اتلعليم بالفعل؛ لكونه أبلغ وأضبط.
ً
ً
استحباب غسل ايلدين قبل إدخاهلما يف اإلناء يف ابتداء الوضوء ،وإن لم يكن قائما من انلوم ،فإن اكن مستيقظا من نوم الليل فيجب غسلهما.
من فعل العبادة هلل ،وقصد مع ذلك تعليم انلاس لم ينقص من إخالصه.
ينبيغ للمعلم أن يسلك أقرب الطرق إىل الفهم ورسوخ العلم.
ِّ
ُ
ينبيغ لدلاخل للعبادة دفع اخلواطر املتعلقة بأشغال ادلنيا ،وجهاد انلفس يف ذلك ،فإن اإلنسان حيرضه يف حال صالته ما هو مشغوف به.
استحباب اتليامن يف الوضوء ويف تناول ماء الوضوء لغسل األعضاء.
مرشوعية الرتتيب بني اتلمضمض ،واالستنشاق ،واالستنثار.
غسل الوجه ثالثا.
مسح مجيع الرأس مرة واحدة.
غسل الرجلني مع الكعبني ثالثا.
وجوب الرتتيب يف ذلك ،ألن اهلل أمر بمسح الرأس وأدخله بني غسل الرجلني وبقية األعضاء مما دل ىلع وجوب الرتتيب.
هذه الصفة يه صفة وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الاكملة.
مرشوعية الصالة بعد الوضوء.
سبب تمام الصالة وكماهلا ،حضور القلب بني يدي اهلل -تعاىل -وفيه الرتغيب باإلخالص ،واتلحذير من عدم قبول الصالة ممن لىه فيها بأمور
ادلنيا ،ومن طرأت عليه اخلواطر ادلنيوية وهو يف الصالة فطردها يرىج هل حصول هذا اثلواب.
ً
غسل ايلدين مع املرفقني ثالثا.
اثلواب املوعود به يرتتب ىلع جمموع األمرين ،وهما الوضوء ىلع الصفة املذكورة ،وصالة ركعتني بعده ىلع الصفة املذكورة.
ثواب الوضوء وصالة ركعتني خبشوع مغفرة اهلل ما سبق من اذلنوب.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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من توضأ هكذا غفر هل ما تقدم من ذنبه
احلديث :عن عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -قال :رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -توضأ ِمثل ُوضويئ هذا،
َ ًَ
َ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ
َ ْ َ َ َّ
َ َ ْ َ َُُ َ ْ ُُ َ َ ْ
جد نافِلة».
ثم قال« :من توضأ هكذا ،غ ِف َر هل ما تقدم ِمن ذن ِب ِهَ ،واكنت صالته َومشيه ِإىل المس ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
يبني هذا احلديث أن عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -بعد أن أىت بالوضوء ىلع كماهل املرشوع ،ذكر أنه رأى رسول اَّلل -صىل
َّ
اهلل عليه وسلم -توضأ مثل وضوئه ،ثم أخرب -أي انليب صىل اهلل عليه وسلم -أن من توضأ مثل هذا الوضوء ،تفضل اهلل -
ر
ً
اَّلل -تعاىل ،-واكنت صالته ومشيه إىل املسجد ً
أجرا زائدا
تعاىل -عليه وغفر هل اذلي تقدم من ذنوبه الصغائر املتعلقة ِبق

ىلع مغفرة اذلنوب.

وصفة الوضوء املشار إيله جاء عن محران ،موىل عثمان أنه رأى عثمان داع بإناء فأفرغ ىلع كفيه ثالث مرار فغسلهما ،ثم
أدخل يمينه يف اإلناء فمضمض واستنرث ،ثم غسل وجهه ثالث مرات ويديه إىل املرفقني ثالث مرات ،ثم مسح برأسه ،ثم

غسل رجليه ثالث مرات.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > فضل الوضوء
راوي احلديث :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• نافلة  :زيادة.
• مثل وضويئ  :الوضوء الاكمل الوارد يف السنة.
• ما تقدم من ذنبه  :املتقدم منها ،واملراد الصغائر املتعلقة ِبق اهلل -تعاىل.-
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

أن الوضوء من مكفرات اذلنوب.
ً
الوضوء ال يكفر اذلنوب إال أن اكن موافقا لصفة وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
حتصيل احلسنات الكثرية بامليش إىل املسجد ،والصالة فيه.
كرم اهلل -تعاىل -وسعة رمحته بأن يزيد املسلم من فضله فتكون صالته وخروجه إىل املسجد نافلة يف األجر وزيادة.
اذلنوب اليت يكفرها الوضوء الصغائر املتعلقة ِبق اهلل -تعاىل.-

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة للطباعة
والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ،الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه.1997 -
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من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ،ومن اغتسل فهو أفضل

َّ َ
ً
َ
َْ
ْ َ
ْ ْ
احلديث :عن سمرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من توضأ يوم اجلُمعة ف ِب َها ونِع َمت ،ومن اغت َسل فهو أفضل».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

َّ َ
"من توضأ يوم اجلُمعة" املراد به :الوضوء لصالة اجلمعة.
َ
َ
َ
َْ ْ
ت" أي :نعم ما فعل بأخذه ُّ
أخذ ُّ
بالسنة ُّ
بالسنة ،فهذا ثناء عليه.
والرخصة" ،ونِعم
"ف ِب َها" أي أنه
ِ
ْ
ُ
َْ
ْ َ
اغتسل للجمعة مع الوضوء ،فهو أفضل من الوضوء ُ
المجرد عن الغسل.
"ومن اغت َسل فهو أفضل" يعين :من
َ
ْ
ً
وبهذا أخذ مجهور العلماء ،ومنهم األئمة األربعة ،ومن أدتلهم أيضا حديث مسلم( :من توضأ فأح َسن الوضوء ،ثم أىت اجلُمعة
ُ
ْ
ْ
فاستَ َمع وأن َصت غفر هل ما بني اجلمعة إىل اجلمعة وزيادة ثالثة أيام).

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :تداخل األعمال.
ْ
راوي احلديثَ :س ُمرة بن ُجن َدب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
• ن ْع َم ْ
ت  :لكمة مدح.
ِ
• فالغسل أفضل  :أي أفضل من الوضوء ،اذلي ليس معه اغتسال.
فوائد احلديث:

ُ
 .1استحباب الغسل لصالة اجلمعة.
َ
ُ
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
 .2أن من لم يتمكن من الغسل لعذر ،أو لم ي ِرد االغتسال من دون عذر ،كفاه الوضوء ،ولكن فاته األجر والفضيلة.
ُ َ
رشع االغتسال فيه.
 .3فيه فضل يوم اجلمعة ،حيث َ ِ
َ
 .4أن َّ
انلظافة وإزالة الروائح الكريهة مطلوبة رشاع للمسلم خاصة عندما حيرض االجتمااعت ادلينية ،كيوم اجلمعة ويوم العيد وصالة اجلماعة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة اثلانية  1395 ،ـه1975 -م.
سنن ابن ماجه :البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
السنن الكربى للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل،
  1421ـه 2001 -م.
سنن ادلاريم ،لعبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،اتلمييم حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة:اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.
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َْْ َ
من جاء منكم اجلمعة فليغت ِسل

احلديث :عن عبد اهلل بن ُعمر ريض اهلل عنهما عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قال« :من جاء منكم اجلمعة
ْ َْ
فليَغت ِسل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

االجتماع لصالة اجلمعة مشهد عظيم ،وجممع كبري من جمامع املسلمني ،حيث يأتون ألدائها من أحناء ابلدل ،اليت يسكنونها.
َ
ومثل هذا املحفل ،اذلي يظهر فيه شعار اإلسالم ،وأبَّهة املسلمني ،يكون اآليت إيله ىلع أحسن هيئة ،وأطيب راحئة ،وأنظف

جسم.

واكن الصحابة رضوان اهلل عليهم يف أول اإلسالم يعانون من الفقر واحلاجة ،يلبسون الصوف ،وخيدمون أنفسهم ،فيأتون إىل
ً
ً
اجلمعة عليهم الغبار ،وفيهم العرق ،واكن املسجد ضيقا ،فزييد عليهم العرق يف املسجد ،ويؤذي بعضهم بعضا بالروائح
الكريهة؛ ذلا أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يغتسلوا عند اإلتيان هلا ،وئلال يكون فيهم أوساخ وروائح يؤذون بها املصلني

واملالئكة احلارضين لسماع اخلطبة واذلكر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• من جاء  :أراد امليجء.
• منكم  :من ابلالغني.
• اجلمعة  :صالة اجلمعة.
ً
• فليغتسل  :فليعم بدنه باملاء غسال.
فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

أن األفضل أن يكون الغسل قبيل اذلهاب إىل صالة اجلمعة مبارشة.
ْ َ ِّ
َ ََ ُ ُ
ُ
َ
سجد} ،ففيه اهتمام
ينبيغ لإلنسان أن يأيت إىل مواطن العبادة والصالة ىلع أحسن حال وأجل هيئة {يا بين آدم خذوا زينتكم ِعند لك م
ٍ
اإلسالم بالطهارة وانلظافة.
َ
أن مرشوعية الغسل ملن أراد إتيان الصالة ،أما غريه فال يرشع هل الغسل ،وقد رصح بذلك لفظ احلديث عند ابن خزيمة ،وهو" ومن لم يأتها
فليس عليه غسل".
َّ
الغسل يوم اجلمعة يكون للصالة ،ويقدم عليها؛ ألنه مقصود هلا إلزالة الروائح الكريهة حىت ال يتأذى احلارضون ،ال مقصود يلومها.
ً
يستحب ملن يأيت اجلمعة أن يكون نظيفا ،فيغتسل حىت تزول الروائح من جسده ويتطيب ،وإن توضأ فقط أجزأه ذلك؛ ملا ثبت أن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -قال« :من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ،ومن اغتسل فالغسل أفضل».

176

املصادر واملراجع:

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

َ َّ
ََ َ
َ
احلديث :عن زيد بن خادل اجلهين -ريض اهلل عنه -مرفواعًَ « :م ْن َج َّهز َاغزيا ً يف َ
يل اهلل فقد غ َزاَ ،و َم ْن خلف اغ ِزيا
ب
س
ِ ِ ِ ِ
َ َ
فقد َ
غزا».
يف أه ِله خبري

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
ً
َّ
إذا جهز اإلنسان جماهدا براحلته ومتاعه وسالحه فقد كتب اهلل هل أجر الغازي؛ ألنه أاعنه ىلع اخلري ،ولو أن الغازي أراد أن
ً
َّ
َّ
جياهد ولكنه أشلك عليه أهله َمن يكون عند حاجاتهم ،فداع رجال من املسلمني وقال :أخ ِلفين يف أهيل خبري ،فإن هذا اذلي
َ
ُ
ً
َّ
َّ ُ َّ
خلفه يكون هل أجر املجاهد؛ ألنه أاعنه ،ويؤخذ من هذا أن لك من أاعن شخصا يف طاعة اهلل فله مثل أجره ،فإذا أ ِعني
ً
طالب علم يف رشاء الكتب هل ،أو تأمني السكن ،أو انلفقة ،أو ما أشبه ذلك ،فإن هل أجرا مثل أجره ،من غري أن ينقص من
ً
أجره شيئا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :زيد بن خادل اجلُهين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َم ْن َج َّهز َاغزيا ً َّ :
هيأ أسباب السفر هل إاعنة ىلع اخلري.
ِ
• غزا  :غزا اليشء غزوا ًأراده وطلبه ،واملراد به هنا :اجلهاد يف طلب الكفار؛ إلعالء لكمة اهلل -تعاىل.-
َ ً
َ َّ
• خلف اغ ِزيا  :قام عنه بما اكن يفعله بعده باإلنفاق والراعية.

فوائد احلديث:

ً
مسلما ىلع اجلهاد بتهيئة ما يتطلبُه اجلهاد من نفقة اكن هل مثل أجره وجهاده ،ويندرج حتت هذا :لك من ساهم وأاعن ىلع خري.
 .1من أاعن
ُّ
 .2احلث ىلع محاية اجلبهة ادلاخلية يف املجتمع املسلم ،ويف ذلك توفري األسباب حلماية الكيان اإلساليم من االندثار واتلفكك.
 .3املجتمع اإلساليم متاكفل مرتابط متعاون ىلع الرب واتلقوى.
ً
ً
 .4القاعدة العامة :أن من أاعن شخصا يف طاعة من طااعت اهلل اكن هل مثل أجره ،من غري أن ينقص من أجره شيئا.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
لسان العرب ،البن منظور ،ط ،3دار صادر ،بريوت1414 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ً

ََ ْ َْ َ
َ
َ
ِّ َ ٌ
جع إىل اإلسالم
من حلف فقال :إين ب ِريء من اإلسالم ،فإن اكن اكذبا ،فهو كما قال ،وإن اكن صادقا ،فلن ير ِ
َ ً
سال ِما

ِّ
إين بَر ٌ
يء من
احلديث :عن بريدة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من َحلف فقال:
ِ
ََ
اإلسالم ،فإن اكن اكذبا ،فهو كما قال ،وإن اكن َصادقا ،فل ْن يَ ْر ِج َع إىل اإلسالم َسال ِ ًما».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من حلف فقال :هو بَر ٌ
يء من اإلسالم ،أو قال :هو يهودي أو نرصاين أو اكفر أو ملحد ،فأمره ال خيلو من حالني:
ِ
ً
احلال األوىل :أن يكون اكذبا فيما حلف عليه ،كأن حيلف مثال :هو بريء من اإلسالم إن اكن األمر كذا وكذا ،وهو اكذب

فيما خيرب به ،كما لو أخرب بأن زيدا قدم ايلوم من َّ
السفر وحلف ىلع الرباء من اإلسالم أو هو يهودي أو نرصاين أو مرشك ،وهو
َ
يعلم كذب نفسه ،فهو كما قال أي من الرباءة من اإلسالم أو يهودي أو نرصاين.
ً َ
زيدا ق ِدم ايلوم من
احلال اثلانية :أن يكون صادقا فيما قال ،كما لو حلف ىلع الرباءة من اإلسالم أو هو يهودي أو نرصاين أن
ً
سفره أو أنه لم يفعل هذا اليشء ،وهو صادق فيما حلف عليه ،فإنه يف هذه احلال ْ
لن يَ ْر ِج َع إىل اإلسالم َسالِما ،كما قال رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-بل ينقص كمال إسالمه بما َص َدر منه من هذا اللفظ لشناعته وقبحه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األيمان.
َ
راوي احلديث :بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األ ْسلَ ِ ر
يم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد والنسايئ يف الكربى.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
.1

انليه عن احللف بهذه الصيغة وأشباهها ،كأن يقول :هو اكفر إن فعل كذا ،وهو ىلع ِدين كذا إن اكن كذا.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب ،تأيلف :زين ادلين عبد الرحيم بن احلسني العرايق ولم يكمله ،وأكمله ابنه ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب،
ومؤسسة اتلاريخ العريب ،ودار الفكر العريب.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1421 ،ه.
السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1421 ،ه.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة اخلامسة.
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من حافظ ىلع أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه اهلل ىلع انلار

َ
ً
مرفواع« :من َحافظ ىلع أربع َركعات قبل الظهر وأربع بعدها َح َّر َمه اهلل ىلع
احلديث :عن أم حبيبة -ريض اهلل عنها-
َّ
انلار».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
َ
معىن حديث " :من َحافظ ىلع أربع َركعات قبل الظهر" يعين :ثابر وواظب ىلع أربع ركعات قبل الظهر.
َّ
"وأربع بعدها" أي :وواظب ىلع أربع بعد صالة الظهر.
َّ
انلار ،ويف رواية َ
َ
"ح َّرم اهلل حلَمه ىلع َّ
أن اهلل -تعاىل -يمنعه من دخول َّ
"ح َّر َمه اهلل ىلع َّ
انلار" ،ويف أخرى
انلار" هذا جزاؤه ،وهو
"لم َت َم َّسه َّ
انلار".
َ
انلار فال تَمسه َّ
فحديث أم حبيبة -ريض اهلل عنها -فيه حتريم َّ
انلار وال تقربه إذا حافظ املرء ىلع أربع قبل الظهر ،وأربع
بعدها منعه اهلل بفضله من دخول انلار.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > السنن الرواتب
راوي احلديث :أم حبيبة بنت أيب سفيان -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد وأبو داود والنسايئ وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :مسند اإلمام أمحد.

معاين املفردات:
َ
َ
• َحافظ  :ثابر وواظب.
فوائد احلديث:

ُّ
الظهر واألربع بعدها ،فمن َحافظ عليهاَّ ،
حرمه اهلل -تعاىل -ىلع َّ
انلار.
 .1فضل األربع قبل
َّ
ُ
أن هذه َّ
الرواتب ليست واجبة ،وإنما يه مستحبة.
.2
 .3الرواتب القبلية -أي قبل الفريضة-؛ هلا حكم منها تهيئة نفس املصيل للعبادة قبل ادلخول يف الفريضة ،وأما ابلعدية فمن حكمها جرب خلل
الفرائض.
 .4للرواتب فوائد عظيمة ،من زيادة احلسنات ،وتكفري السيئات ،ورفع ادلرجات.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
1395ه.
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
1395ه.
ْ
ِّ
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث الس ِجستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه.
سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ه.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
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من حج ،فلم يرفث ،ولم يفسق ،رجع كيوم ودلته أمه

ً
َ
َ
َْ
ُ ْ
َ ُ ُ ُ ُّ ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :م ْن َح َّج ،فل ْم يَ ْرفثَ ،ولم يف ُس ْقَ ،ر َج َع كيَ ْو َم َو ْدلته أمه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

ٌ
ُْ
َ ْ ُ ْ
ٌ ٌ
َ ْ َ َّ
ٌ
يأت بمعصي ٍة َر َج َع ِم ْن َح ِرج ِه َمغفورا هل ،كما
من حج هلل -تعاىل -ولم يصدر منه الكم قبيح وال فعل يسء أثناء املناسك ،ولم ِ
ً
ُ ِّ ُّ ُ
ُّ ُ
َّ
ٌّ
ودل َّ
يُ َ ُ
ُ
الص ُّ
الكبائر فال بُد هلا من اتلوبة.
احلج لذلنوب واخلطايا خاص بصغائر اذلنوب ،أما
يب َساملا من اذلنوب ،وتكفري
ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > فضل احلج والعمرة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :مكفرات اذلنوب.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• فلم يرفث  :الرفث لكمة شاملة للك ما يريده الرجل من املرأة ،ويشمل القبيح من القول.
• لم يفسق  :لم يأت بسيئة وال معصية.
• كيوم ودلته أمه  :أي رجع من حجه بغري ذنوب.
فوائد احلديث:

ُّ ُ َ ِّ َّ ْ
َّ َ
ُ
ث والف ُسوق.
انلف َس من أعمال
 .1احلج يزَك
الرف ِ
ُ ِّ ٌ ُّ
 .2احلج مكفر لذلنوب واآلثام اليت اكنت قبله.
ً
ً
ُ
ُ
 .3الف ُسوق وإن اكن ممنواع يف مجيع األحوال ،فيتأكد انليه عنه يف احلج تعظيما ملناسك احلج يف بيت اهلل احلرام.
ً
 .4اإلنسان يودل بدون خطايا مربءا من اذلنوب؛ فهو ال حيمل خطيئة غريه.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت الطبعة :اثلانية1392 ،ه.َ
ْ
َ ُ ُْ
ْ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم عياض بن موىس ايلحصيب السبيت ،أبو الفضل ،املحقق :ادلكتور حي َىي إِس َما ِعيل  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع،
 ِإكمالمرص -الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
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من حلف ىلع يمني ثم رأى أتىق هلل منها فليأت اتلقوى

ً
َْ
َ
َ َ
احلديث :عن أيب َط ِريف عدي بن حاتم -ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :من َحلف ىلع يَ ِمني ثم رأى أتىق هلل ِمنها فليَأت
اتل َ
َّ
قوى».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
أن من حلَف ىلع ترك يشء ،أو فعله فرأى خمالفة ذلك ً
خريا من االستمرار ىلع ايلمني وأتىق ،ترك يمينه وفعل ما
يف احلديث:
يلرتكن الصالة أو ليرشبنر
ر
هو خري ،ىلع االستحباب وانلدب ،فإن اكن املحلوف عليه مما جيب فعله أو تركه كأن حلف

ر
املنيه عنه.
املسكر ،وجب عليه احلنث واإلتيان بما هو اتلقوى من فعل املأمور به ،وترك

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األيمان
راوي احلديث :أبو َط ِريف عدي بن حاتم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• َحلف ىلع يمني  :احللف وايلمني بمعىن واحد ،وهو اتلأكيد بذكر معظم تطمِئ هل نفس املخاطب.
َ
• أتىق هلل  :أرىض هلل وأبعد عن معصيته.
اتل َ
• َّ
قوى  :واتلقوى اسم جامع لفعل ما أمر اهلل به وترك ما نىه اهلل عنه؛ ألنه مأخوذ من الوقاية وال يقيك من عذاب اهلل إال فعل أوامره
واجتناب نواهيه.

فوائد احلديث:

 .1من حلف باهلل وجب عليه إبرار قسمه وعدم احلنث فيها.
ُ ِّ
ً
 .2إذا اكنت ايلمني تمنع من طاعة اهلل أو ُت َف ِّوت ً
كثريا ،أو توقع يف معصية فعىل العبد أن يكفر عن يمينه ،ويفعل ما أمره اهلل به ،وجيتنب
خريا
معصيته.
 .3وجوب الزتام اتلقوى يف األحوال لكها.
ُ َ ِّ
َّ
 .4من عزم ىلع فعل معصية فال يفعلها ،فإن اكن قد أقسم ىلع فِعلها ،فإنه حينث ويكفر عن يمينه ،وال يأيت باملعصية.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوهل ،ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ،فإن صالة آخر
الليل مشهودة ،وذلك أفضل

آخ ِر الليل
احلديث :عن جابر-ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من خاف أن ال يقوم من ِ
فليوتر أوهل ،ومن َط ِم َع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ،فإن صالة آخر الليل مشهودة ،وذلك أفضل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث جواز صالة الوتر يف أول الليل ،ويكون اجلواز أوىل يف حق من خيش أال يقوم آخر الليل ،كما بني أفضلية

صالته يف آخر الليل وذلك لكونها مشهودة من املالئكة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:
• طمع  :أمل ورجا.
َّ
• مشهودة  :أي حترضها املالئكة ،وألن اهلل -تعاىل -يزنل آخر الليل ،فينادي خلقه وجييب سؤاهلم.
فوائد احلديث:

َّ
 .1أن الوتر جيوز يف أول الليل ويف آخره ،فوقته من صالة العشاء إىل طلوع الفجر اثلاين ،ومن لك الليل أوتر انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
َّ
 .2أن تأخري الوتر إىل آخر الليل أفضل ملن قوي ىلع القيام ،وطمع يف أن يستيقظ قبل الفجر.
َّ
 .3أن من خيىش أال يقوم آخر الليل؛ يرشع هل الوتر قبل أن ينام ،ويكون يف حقه أفضل.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلاقني انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان ،ط  1427، 1ـه2006-م.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة1423 ،ه.
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من خري معاش انلاس هلم رجل ممسك عنان فرسه يف سبيل اهلل

َ
قال" :من َخ َ َ
اش ر
اس هلم
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن
انل ِ
ري مع ِ
ِ
رسول ا ِ
ِ
ِ
ََْ
َ َ َ َّ
ُ َّ َ َ َ ْ َ ً َ َ ً َ َ َ َ ْ
َ ٌُ ُ ْ ٌ َ َ
َ
َ
ان َفرس ِه يف سبيل اهلل ،يَ ُ
طري ىلع مت ِن ِه لكما س ِمع هيعة أو فزعة ،طار عليه يبت ِيغ القتل ،أو الموت مظانه،
رجل مم ِسك ِعن
ِ
ِ ِ
َ ٌ
َ
َّ
َ
َ
َ َ ُ َّ ُ
َُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ؤيت الزاكة ،ويعبد ربه
أو رجل يف غنيم ٍة يف ِ
بطن وا ٍد من هذه األودي ِة ،يقيم الصالة ،وي ِ
رأس شعف ٍة من هذه الشع ِف ،أو ِ
ُ
ايلقنيَ ،
ليس من َّ
خري".
حىت يَأ ِتيَه
انل ِ
اس إال يف ٍ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث بيان أن من خري أحوال عيش انلاس رجل ممسك عنان فرسه ،وقوهل -صىل اهلل عليه و سلم" :-يطري ىلع متنه لكما

سمع هيعة أو فزعة طار ىلع متنه يبتيغ القتل واملوت مظانه" ،معناه :يسارع ىلع ظهره وهو متنه ،لكما سمع هيعة وىه الصوت

عند حضور العدو ،والفزعة ويه انلهوض إىل العدو ،يبتيغ القتل مظانه يطلبه يف مواطنه اليت يرىج فيها؛ لشدة رغبته يف

الشهادة.
ً
ً
وفيه أيضا ديلل ىلع أن العزلة خري ومن اكن يف ماكن من األودية والشعاب منعزال عن انلاس ،يعبد اهلل -عز وجل -ليس
من انلاس إال يف خري فهذا فيه خري.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• عنان  :سري اللجام اذلي تمسك به ادلابة.
• يبتيغ القتل  :يطلبه من الكفار يف اجلهاد.
• يطري  :يرسع.
• متنه  :ظهره.
• هيعة أو فزعة  :اهليعة الصوت للحرب ،والفزعة حنوه.
• مظانه  :املواضع اليت يظن وجوده فيها.
ُ
• غنَيمة  :تصغري الغنم ،الشاة واملاعز.
َّ
• الش َعف  :بفتح الشني والعني :أىلع اجلبل.
• ليس من انلاس إال يف خري  :ال خيالط انلاس إال يف خري.
• ايلقني  :املوت.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ً
فضل اجلهاد واالستعداد هل وترقبه ،وحتديث انلفس به طلبا للشهادة يف سبيل اهلل -تعاىل.-
فضيلة اعزتال انلاس عند وقوع الفتنة.
من خالط انلاس ينبيغ أن يسلم املسلمون من لسانه ويده.
ً
جواز اتلكسب احلالل بريع األغنام بعيدا عن انلاس.
العزلة بسبب الفنت ،ينبيغ أن ال حتول بني العبد والقيام باألحاكم الرشعية ىلع وجهها.
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املصادر واملراجع:

 -1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
 -2تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
 -3رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 -4رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
 -5رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
 -6صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
 -7كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
 -8نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ْ ُ َُ
َ َ
َ
يل اهلل فهو هل عِدل ُم َّر َر ٍة
من رَم بسهم يف سبِ ِ

احلديث :عن عمرو بن َعبَ َسة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :من رىم بسهم
ْ ُ َُ
يف سبيل اهلل فهو هل ِعدل حم َّر َر ٍة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن َم ْن َر َىم بسهم يف وجوه أعداء اهلل -تعاىل ،-فإن هل أجر َم ْن أعتق رقبة يف سبيل اهلل -تعاىل ،-سواء أصاب
َُْ
ََ
عدوا أو لم يُصب ،كما يه رواية النسايئَ :
ً
"ومن َر َىم بسهم يف سبيل اهلل تعاىل بَلغ العدو أو لم يبلغ".
به
أما إذا أصاب به عدوا اكن هل به درجة يف اجلنة ،كما يه رواية أيب داود" :من بلغ بسهم يف سبيل اهلل -عز وجل -فله درجة.
"ويف رواية أمحد" :يف اجلنة".

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :عمرو بن َعبَ َسة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ يف الكربى.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
ْ
ْ ُ َُ
ْ
• ِعدل حم َّر َرة  :أي ِمثل ثواب رقبَة ُمعتَقة يف سبيل اهلل.
• سبيل هلل  :سبيل اهلل هو القتال تلكون لكمة اهلل يه العليا.

فوائد احلديث:

َ
َّ
يل اهلل -تعاىل -وثوابه.
 .1فضل الريم يف س ِب ِ
 .2فيه احلث ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل وتعظيم أمره.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،للصنعاين ،حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراهيم ،ط ،1دار السالم1432 ،ه.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص1395 ،ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
السنن الكربى ،للنسايئ ،،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1421 ،ه.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،لألبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف – الرياض.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
1421ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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َ
ُْ
َ ْ ُ َ ِّ ْ
َ َّ ُ َ ُ َ ِّ َ
َ َ ْ
ْ
من َسه أن ينجيه اهلل من كر ِب يوم القيامة ،فلينفس عن مع ِرس أو يضع عنه

رس ُه أَن ُينَ ِّ
احلديث :عن أيب قتادة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :من َ َّ
جيَه اهلل
َ
َ ْ َ ِّ
ْ
َ ْ
من ك ْر ِب يوم القيامة ،فليُنف ْس عن ُمع ِرس أو يَضع عنه».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث " :من َ َّ
رس ُه"

أي :أفرحه وأعجبه.
َ
"أَن ُينَ ِّ
ْ
جيَه اهلل من كر ِب يوم القيامة"
َ
َ
ِّ ُ
وحمن يوم القيامة.
أي خيلصه من شدائد ِ
َ ْ ِّ
ْ
"فليُنَف ْس عن ُمع ِرس"
بادلين عند حلول أجله ويفسح هل يف األجل إىل أن َجيد ما يقيض به َّ
أي يؤخر مطابلته َّ
ادليْن.
"أو يَ َض ْع عنه"
َ
َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ ٌ َ ُ ْ
أي :يساحمه َّ
ك ْم ِإن
بادلين اذلي عليه ،لكه أو بعضه ،قال -تعاىل( :-و ِإن اكن ذو عرس ٍة فن ِظرة ِإىل ميرس ٍة وأن تصدقوا خري ل
ُْ ََْ َ
كنتُ ْم تعل ُمون).

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > القرض
راوي احلديث :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َ َّ
رس ُه  :أفرحه.
ُ َ ِّ َ ُ ِّ
• ينجيه  :خيلصه.
َ
َْ
َ َ
ُ
• ك ْر ِب  :غ ٌّم ت ِضيق به انلفس لشدته.
َ ْ ِّ
َ ُّ
• فليُنَف ْس  :أي ي ُمد ويؤخر يف املطابلة.
ُْ
ُ ْ
المفت ِقر َضيق احلال.
المع ِرس :
•
ً
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُّ
• يضع عنه  :حيط عنه شيئا من أصل ادلين.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

َ
فضل القرض احل َ َسن.
ْ
ُْ
المعرس إىل َميرسة.
استحباب إنظار
ُ ْ
َّ
استحباب وضع ادلين عن المعرس ،لكه أو بعضه.
ُ
فضل إنظار ُ
والو ْضع عنه ،إما لك َّ
الم ْعرسَ ،
ادلين أو بعضه.
ِ
ُ
ُ
َ َّ
َ َّ
َ
من نفس عن مؤمن من كرب ادلنيا نفس اهلل عليه من كرب يوم القيامة ،واجلزاء من ِجنس العمل.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
الاكشف عن حقائق السنن(رشح املشاكة) للطييب ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،مكتبة ابلاز ،مكة1417 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للقاري ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1422 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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من سبح اهلل دبر لك صالة ثالثا وثالثني ،وِحد اهلل ثالثا وثالثني ،وكْب اهلل ثالثا وثالثني ،فتلك تسع

وتسعون ،وقال تمام املائة :ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ،هل امللك ،وهل احلمد ،وهو ىلع لك يشء قدير،
غفرت هل خطاياه ،وإن اكنت مثل زبد ابلحر

ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :من َّ
سبح اهلل دبُر لك صالة ثالثا
َ
ٌ
َ
َ
َ
ْ َ
ومحد اهلل ثالثا وثالثني ،وك َّرب اهلل ثالثا وثالثني ،ف ِتلك ت ِ ْس َعة وت ِ ْس ُعون ،وقال ت َمام املائة :ال هلإ إال اهلل وحده
وثالثنيِ ،
ِّ
ُ
َ
َ
ََ َ ْ
ال رشيك هل ،هل ُ
ابلح ِر».
الملك ،وهل احلَمد ،وهو ىلع لك يشء ق ِدير ،غ ِف َرت خ َطايَاه ،وإن اكنت مثل زب ِد

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث عن فضل التسبيح واتلحميد واتلكبري واتلهليل يف أدبار الصلوات املكتوبة،

(واتلقييد باملكتوبة لورود روايات أخرى تقيد ذلك بدبر الصالة املكتوبة).
وتسبيح اهلل :تزنيهه عز وجل عن لك نَقص َ
وعيب ،فاهلل عز وجل اكمل من مجيع الوجوه ،اكمل يف أسمائه ويف صفاته ويف

أفعاهل.
َ
َّ
َ
َّ
َّ
َّ
واحلَمد :هو اثلناء ىلع اهلل بصفات الكمال ،فبالتسبيح يكون اتلخيل عن لك صفات انلقص ،وباحلَمد يكون االتصاف
بصفات الكمال.
ْ
َّ
َّ
ربياء يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم.
واتلكبري :وصف اهلل تعاىل بأنه أكرب من لك يشء هل ال ِ
ك ِ
ُّ
ِّ
ٌ
اذلنوب ،وتكفري َّ
السيئات ،واملراد :تكفري صغائر
سبب ملغفرة
والفضل املذكور هو مغفرة اخلطايا ،ومعىن هذا أن هذا اذلكر
َّ
َ ِّ
ُّ
ْ ََْ ُ َ َ َ َ َُْ ْ َ َ ُْ ُ َ
ك ْم َسيِّئَات ُ
ك ِّف ْر َعنْ ُ
إال ُّ
ك ْم}
اتلوبة منها ،قال تعاىلِ { :إن جتت ِنبوا كبا ِئر ما تنهون عنه ن
اذلنوب ،أما الكبائر فال يُكفرها
ِ
[النساء.]31 :
ِّ
ْ
فمن أىت بهذا اذلكر َعقب الصالة ولو مع الفاصل اليسري ،سواء اكن قاعدا أو ماشيا وسواء اكن مستقبل ال ِقبلة أو مستد ِبرها
ربك ً
وسواء اكن يف املسجد أو خارجه ،فله األجر اكمال ،وال يظلم ُّ
أحدا ،فإن لم يأت به إال بعد زمن طويل ،فقد فاتته الفضيلة
ْ ِّ
اذلكر ُ
المطلق هل.
وهل أجر
ومن مجيل فضل اهلل تعاىل أن املغفرة تكون لذلنوب وإن كرثت ،ومعىن الكرثة يستفاد من قوهل( :وإن اكنت مثل زبد ابلحر).
ً
ً
والعدد املذكور هنا أن يكرر الك من التسبيح واتلحميد واتلكبري ثالثا وثالثني مرة ،ويقول مرة واحدة :ال هلإ إال اهلل وحده
ال رشيك هل ،هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ِّ َ
ُ
َ َّ
ُّ َ
ُ
ادلبُر :نقيض القبل ،وهو من لك يشء َع ِقبُه ومؤخره.
دبُر لك صالة :
َّ
اتلزنيه ،أي تَزنيه اهلل عن لك نَقص َ
ُسبحان اهلل  :التسبيح َّ :
وعيب.
َ
َ َ
َ
محد اهلل  :احلَمد :هو اثلَّناء ىلع اهلل بصفات الكمال.
ِ
ْ
ََ َ ْ
رغ َوته عند هيَ َ
جانه.
ابلح ِر :
زب ِد

.1

ِّ
اذلكر بعد َّ
الصلوات املفروضة.
استحباب هذا
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
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من َسه أن يعلم وضوء رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فهو هذا

َّ
َّ
ْ
ْ
بطهور ،فقلنا ما يصنع َّ
صىل فداع َ
بالطهور وقد صىل ما
خريقال :أتانا يلع -ريض اهلل عنه -وقد
احلديث :عن عب ِدُ ٍ
ْ َ
ْ ََْ
َ ْ َ
يُريد ،إال يلعلِّ َمنا ،فأيت بإناء فيه ماء َ
وط ْست ،فأف َرغ من اإلناء ىلع يمينه ،فغسل يديه ثالثا ،ثم ت َمض َمض واستنرث ثالثا،
ِ
ِّ
ِّ
ُ
َ
فم ْض َمض ونَ َ َ
رث من الكف اذلي يأخذ ِفيه ،ثم غسل وجهه ثالثا ،ثم غسل يده ايلمىن ثالثا ،وغسل يده الشمال ثالثا،
ْ
َ َ
جلَه الشمال ثالثا .ثم قالَ « :م ْن َّ
َّ
رسه أن
ور
ثم جعل يده يف اإلناء فمسح بِرأسه مرة واحدة ،ثم غسل رجله ايلمىن ثالثاِ ،
َْ
يعلم ُو ُضوء رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فهو هذا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث بطوهل بني صفة وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-يذكر فيه عبد خري ،أن عليا -ريض اهلل عنه -أتاهم بعدما
ر
صىل ،فداع بماء ،فاستغربوا طلبه هذا لكونه قد صىل ،ثم عرفوا أنه أراد أن يعلمهم صفة وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
 ،فجاؤوه بماء يف إناء ،فصب من اإلناء ىلع يمينه فغسل يديه ثالث مرات ،ثم تمضمض واستنرث ثالث مرات ،يمضمض

ويستنرث من نفس الكف اذلي يأخذ منه املاء ،ثم غسل وجهه ثالث مرات ،وحدود الوجه من منابت شعر الرأس املعتاد إىل

اذلقن مع ظاهر اللحية ،ومن األذن إىل األذن ،ثم يغسل يده ايلمىن إىل املرفقني ثالث مرات ،ثم اليرسى كذلك ،واملرفقان
داخالن يف الغسل ،ثم مسح رأسه مرة واحدة ،ثم غسل رجله ايلُمىن ثالث مرات ،ثم رجله اليرسى ثالث مرات ،ثم ذكر أن
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم.-
هذا هو ُوضوء رسول اهلل -صىل

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ِّ
اسم للماء َّ
َطهور  :بفتح الطاء ٌ
املطهر لغريه.
الطاهر بذاته
ُ
َط ْست  :إناء كبري مستدير من حناس أو حنوه يُستعمل للغسيل.
ْ
َ ْ َ
أن جيعل املاء يف فمه ،ويديره َّ
ثم يمجه.
ت َمض َمض  :املضمضة:
ْ ََْ
استنرث  :االستنثار :إخراج املاء من األنف بعد االستنشاق.

.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

حرص الصحابة ىلع نرش العلم وتبليغ أحاكم ادلين.
اتلعليم بالفعل ،والوصف بالفعل أرسع إدرااك ،وأدق تصويرا ،وأرسخ يف انلفس ،ويستفاد من ذلك أنه ينبيغ للمعلم أن يسلك أقرب الطرق
إليصال املعلومات إىل أذهان الطالب.
جواز االستعانة يف إحضار ماء الوضوء.
مرشوعية الوضوء ىلع الصفة الواردة يف هذا احلديث.
سنية غسل الكفني ثالث مرات يف بداية الوضوء.
أن الواجب يف مسح الرأس مرة واحدة ال يزيد عليها ،ومرشوعية اتلثليث يف بقية األعضاء املغسولة.
َّ
ٌ
َّ
َ
احلكمة يف مسح الرأس َّ
مرة واحدة ،وكونه ال يُك َّرر ،كما يكرر الغسل؛ ألن املسح أخف من الغسل ،خمفف يف كيفيته ويف كميته ،ولعل
َّ
ً
الر َّب َّ
مسحا وال يغسل ،وأن مسحه َّ
احلكمة َّ
مرة واحدة فال يكرر ،هو اتليسري ىلع األمة؛ فإن
انية يف اتلخفيف يف الرأس ،من كونه يمسح
َّ ً
َّ
ً
َّ
ُّ
َ
َّ
ُ
َّ
الرأس موطن الشعر ،فصب املاء عليه وتكريره ،ربما سبب أذية ومرضا ،فخفف اهلل -تعاىل -عن عباده.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
ر
حممد بن ر
تاج العروس من جواهر القاموس ،ر
امللقب بمرتىض َّ
الزبيدي ،جمموعة من املحققني ،انلارش :دار اهلداية.
حممد احلسيين،
َ
ر
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل  1427 ،ه 1431 ،ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 2006 ،1427 ،م.
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من سمع انلداء فلم يأته فال صالة هل إال من عذر

َ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من س ِمع انلِّداء فلم يَأتِه؛ فال
ْ
صالة هل إال من ُعذر».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
يدعو هذا احلديث إىل العناية بصالة اجلماعة واالهتمام بها اغية االهتمام ،فقد بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن من اكن
َّ
َّ
بماكن ِبيث يسمع األذان لصالة اجلماعة ،فإنه جيب عليه احلضور ،فإن لم حيرض فصالته صالة ناقصة ،قليلة اثلواب ،إال
أنَّها جمزئة لذلمة ،مع اإلثم اذلي محله املتخلف عن اجلماعة بال عذر ،وأما من اكن ختلفه ُ
بعذر رشيع ،كمرض أو مطر أو

خوف ىلع نفس أو مال أو ودل وما أشبه ذلك ،فال يشء عليه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
راوي احلديث :أبو الفضل العباس بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن ماجه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• انلِّ َداء  :األذان.
• العذر  :العذر :احلجة اليت يعتذر بها ،وما يرفع اللوم عما حقه أن يالم عليه ،فيقال :معذور؛ أي :غري ملوم فيما صنع.
َّ َّ
• فال صالة  :فال صالة :أي ال صالة اكملة ،فصالة املنفرد بال عذر صالة ناقصة ،قليلة اثلواب ،إال أنها جمزئة لذلمة.
فوائد احلديث:

ًّ
ً
عينيا.
وجوبا
 .1أن صالة اجلماعة واجبة
ِّ
ُ
 .2أن وجوب صالة اجلماعة يف حق من سمع انلداء ،أما من ال يسمعه بلعد مسافة فال جتب عليه.
 .3وجوب صالة اجلماعة يف املسجد؛ لقوهل( :من س ِمع انلِّ َداء فلم يَأتِه) فدل ىلع أن الواجب احلضور للمسجد؛ ملبيا دايع اهلل.
 .4أن صالة اجلماعة تسقط باألعذار ،اكخلوف واملرض واملطر.

املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
مشاكة املصابيح  -حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلربيزي ،املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة1985 ،م.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
ر
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة 1423 ،ـه2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه2006 -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
 1435ـه2014 -م.
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من سمع رجال ينشد ضالة يف املسجد فليقل :ال ردها اهلل عليك؛ فإن املساجد لم تنب هلذا

ْ ُ َ َّ ً
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من سمع ُ
رجال يَنش ُد ضالة يف
ِ
ُ
َّ
َّ َ
فإن املساجد لم تُ ْ َ
نب هلذا».
املسجد فليقل :ال َردها اهلل عليك،

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أرشد حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -إىل أن من طلب باملسجد شيئا ضائعا من بهيمة األنعام ،أن يقال هل( :ال ردها اهلل
عليك) أو (ال وجدت) -كما يف رواية  ،-وهذا ٌ
زجر هل عن ترك تعظيم املسجد.

ثم جاء اتلعليل انلبوي هلذا الزجر ملن نشد ضاتله باملسجد ،وهذا يف قوهل -عليه الصالة والسالم( :-فإن املساجد لم تنب
ُْ
المن ِشد اليشء يف غري
هلذا) :أي وإنما بُ ِنيَت ذلكر اهلل -تعاىل -والصالة والعلم واملذاكرة يف اخلري وحنو ذلك ،وملا وضع هذا
حمله ناسب ادلاعء عليه بعدم الوجدان؛ معاقبة هل بنقيض قصده وترهيبا وتنفريا من مثل فعله.
ويف اجلملة فاحلديث من قبيل األمر باملعروف وانليه عن املنكر ،ويشرتط هل رشوطه ،وإذا داع عليه بذلك فإن انزجر وكف

فذاك ،وإال كرره.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األدعية  -اللقطة  -اآلداب.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ينشد  :نشد حاجة :طلبها وسأل عنها ،وكذا إذا َّ
عرفها.
• ضالة  :الضائع من املوايش.
َّ
• ال ردها اهلل عليك  :داعء عليه بنقيض قصده ،وهو نوع من أنواع اتلعزير.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ْ ُ
َّ
َّ
ع عليه ً
جهرا ،بقوهل :ال ردها اهلل عليك؛ فإن املساجد لم تنب هلذا.
أن من سمع من ينشد ضالة يف املسجد ،فليد
َّ
ً
متااع ،أو ً
ً
هذا احلكم ٌّ
نقدا ،أو غري ذلك؛ جبامع أن املساجد لم تنب هلذا.
اعم؛ سواء اكنت حيوانا ،أو
َّ
ً
وجوبا كفائيًا ،وإعالمه باستحقاقه ادلاعء؛ حيث اختذ املسجد لنشدان
حتريم نشدان الضالة يف املسجد ،ووجوب ادلاعء عليه بهذا ادلاعء
الضوال ،وإشغال املصلني واملتعبدين ،بأعمال ادلنيا.
َّ
َّ
َّ
ظاهره أنه لو خرج عند باب املسجد فنشدها ،فإنه ال حيرم؛ ألنه ليس من املسجد.
َّ
بيان ما بين هل املسجد ،بأنه للصالة وذكر اهلل وتالوة كتابه ،واملذاكرة يف اخلري ،وحنو ذلك.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
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من رشب يف إناء من ذهب أو فضة ،فإنما َيرجر يف بطنه ً
نارا من جهنم

َّ
َ ْ َ
رش َب ويف رواية« :إن اذلي
احلديث :عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من ِ
َ ُ
َّ
رشب» يف إنا ٍء من ذهب أو فضة ،فإنما ُجيَ ْرج ُر يف بطنه ً
أكل أو ي َ َ
نارا ِمن جهنم».
ي
ٍ
ِ
ٍ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
احلديث فيه الوعيد الشديد ملن استعمل أواين اذلهب والفضة اليت صنعت منهما أو ُطليت أو ِّ
زينت بهما ،وأن من ارتكب
ِ
ٌ
َّ
هذه املعصية َسيُ ْس َم ُع لوقوع عذاب جهنم يف جوفه صوت مرعب منكر؛ ملا يف ذلك من التشبه بالكفار ،واخليالء وكرس قلوب

اإلسالم يصون املسلم عن االحنالل والرتف ،ومن احلكم يف حتريم استعماهلما -أيضا -كونهما نقدين إىل زمن
الفقراء؛ وألن ِ
ٌ
َ ٌّ
ً
قريب؛ فاختاذهما واستعماهلما أواين أو حتفا وحنو ذلك ،هو شل للحركة اتلجارية ،وتعطيل لقيم احلاجات والرضورات ،بدون

وجود مصلحة راجحة.
َّ
وهذا انليه -يف احلديث -عن استعماهلما يف األكل والرشب يعم استعماهلما ألي منفعة ،إال ما أذن فيه الرشع كح ِّ
يل املرأة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اآلنية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الوعيد ىلع كبائر اذلنوب.
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
ُ
• جيَ ْر ِجر  :من اجلرجرة ،أصلها صوت وقوع املاء يف جوف ابلعري ،واملراد هنا صوت جرع اإلنسان للماء؛ شبه نزول العذاب يف بطن الشارب يف
إناء اذلهب أو الفضة بهذا الصوت املخيف.
• إناء  :اإلناء :الواعء ،ويكون من احلديد وانلحاس واخلزف واخلشب واجللود ،وغري ذلك.
• جهنم  :اسم من أسماء انلار ويه مستقر عذاب الاكفرين والعصاة.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

أن استعمال أواين اذلهب والفضة يف األكل والرشب حمرم ومن كبائر اذلنوب؛ ملا يف ذلك من الوعيد الشديد.
َّ
َّ
انليه عن استعماهلما يف األكل والرشب يعم استعماهلما ألي منفعة ،إال ما أذن فيه كح ِّ
يل املرأة.
ٌ
معلوم من ِّ
انلار يوم القيامة ،وهو ٌ
إثبات اجلزاء يف اآلخرة ،وإثبات عذاب َّ
ادلين بالرضورة.
أمر واجب االعتقاد
ً
َّ
َّ
َّ
َّ
سيتجرع عذاب جهنم ،يف تلك املواضع من بدنه اليت
أن اجلزاء يكون موافقا للعمل؛ فهذا اذلي أتبع نفسه هواها وتمتع بالرشب بإناء الفضة
تمتعت واستذلت باملعصية يف ُّ
ادلنيا؛ وهكذا فاجلزاء من جنس العمل.
انليه يف احلديث اعم يف اإلناء اخلالص من اذلهب والفضة ،واإلناء املخلوط بهما اكملطيل واملموه بهما وحنو ذلك.
احلديث يشمل الرجال والنساء باتلحريم ،فال جيوز للمرأة أن تتخذ األواين من اذلهب والفضة ،كما ال جيوز ذلك للرجل.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
َ
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي ،املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار
العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىلُ 1427 ،ه  2006 -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ،انلارش :رئاسة إدارة
ابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـه 1431 -ه.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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من شك يف صالته فليسجد سجدتني بعدما يسلم
احلديث :عن عبد اهلل بن جعفر-ريض اهلل عنهما ،-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من شك يف صالته
فليسجد سجدتني بعدما يسلم».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث أن من شك يف الصالة بالزيادة فيها ،أو انلقص؛ فعليه أن يسجد سجدتني بعدما يسلم ،واحلديث ضعيف ،واذلي

صح أنه إذا شك وبىن ىلع ما يغلب ىلع ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السالم ،وإذا سلم عن نقص ثم تذكر واتم الصالة فإنه

يسجد أيضا بعد السالم ،وما عدا ذينك فقبل السالم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
راوي احلديث :عبد اهلل بن جعفر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

َّ
أن الشك يف الصالة بالزيادة فيها ،أو انلقص منها من أسباب سجود السهو.
ً
ً
َّ
َّ
من شك يف صالته ،فال يدري أصىل -مثال -ثالثا أو اثنتني؟ أو شك هل أىت بالركن ،أو لم يأت به؟ فليطرح الشك ويلنب ىلع ايلقني ،ويلأت
َّ
بما شك فيه ،وليسجد سجديت السهو قبل السالم.
غلبة الظن أرفع من الشك ،فإذا اكن عنده غلبة ظن فليعمل به ،ويلكن عنده بمزنلة ايلقني.
َّ
َّ
َّ
قال املوفق بن قدامة :أن الشكوك إذا كرثت ال تعترب ،وال يلتفت إيلها ،وأن طريق اخلالص منها قوة اإلرادة والعزيمة.
احلديث ديلل ىلع أن سجود السهو للشك يكون بعد السالم ،وقد ورد ما يعارض ذلك أن السجود للشك قبل السالم إن بىن ىلع ايلقني،
وبعده إن بىن ىلع اغلب ظنه ،واألمر يف ذلك واسع واللك جائز ،لكن املذكور هو األفضل.

املصادر واملراجع:

 سنن النسايئ ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة اثلانية1406 ،ه. سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.ر
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه. مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م. تسهيل االملام ،للشيخ الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل  2006 – 1427م. -ضعيف أيب داود ،للشيخ األبلاين ،انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل   1423 ،ـه 2002 -م.
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َْ
َ ً ْ َ ً ُ
َ َّ
َ
من صام رمضان إيِمانا واحتِسابا ،غ ِفر هل ما تقدم من ذنبِه

ً
ُ
َْ
ً ْ
َ َّ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من َصام رمضان إيِ َمانا واح ِت َسابًا ،غ ِفر هل ما تقدم من ذن ِبه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن من صام شهر رمضان إيمانا باهلل مصدقا بوعده حمتسبا ثوابه قاصدا به وجه اهلل -تعاىل ،-ال رياء وال ُسمعة،
ُ
غ ِفر هل ما تقدم من ذنبه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• إيِ َمانا  :أي ُمصدقا بما َو َرد فيه من اثلواب.
َُْ
ْ
ً
• احتِ َسابا  :حمتسبا يف صيامه قاصدا به وجه اهلل -تعاىل.-

فوائد احلديث:

 .1بيان فضل رمضان وعلو مزنتله ،وأنه شهر الصيام ،فمن صامه غفرت خطاياه ،وذنوبه ولو اكنت كزبد ابلحر.
 .2جواز إطالق قول رمضان من غري إضافة شهر.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل1418 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الطبعة األوىل1430 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت– بلنان ،الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه2004 -م.
 -رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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ً
َ َّ َ
ً
من صام يوما يف سبيل اهلل بعد اهلل وجهه عن انلار سبعني خريفا

احلديث :عن أيب سعيد اخل ُ ْدري -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من صام ً
يوما يف سبيل
ِ
َّ َ ْ
َ
اهلل َب َّعد اهلل وجهه عن انلار سب ِعني خريفا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن من صام يوما واحدا يف سبيل اهلل اكن جزاؤه أن يبَ ِّعد اهلل تعاىل وجهه عن انلار سبعني
ً
اعما؛ ألنه مجع بني مشقة اجلهاد واملرابطة ومشقة الصيام ،وإبعاده عن انلار ،يقتيض تقريبه من اجلنة ،إذ ليس هناك إال طريق
للجنة وطريق للسعري.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• يف سبيل اهلل  :يف اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل.-
• َب َّع َد اهلل وجهه  :جعل اهلل وجهه بعيدا ،ومىت بعد وجهه بعد مجيع ابلدن ،وخص الوجه باذلكر لرشفه.
• سبعني  :مسافة سبعني.
َ
• خريفا  :أي :سنة ،واخلريف هو :الفصل اثلالث من فصول السنة.
فوائد احلديث:
 .1استحباب الصوم حال اجلهاد ،إال أن يضعفه فاملستحب هل تركه.
 .2أجر الصيام يف حال اجلهاد أن يباعد اهلل بينه وبني انلار سبعني اعما.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم ،نسخة اإللكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل1435 ،ه.
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ً
من صام يوما يف سبيل اهلل جعل اهلل بينه وبني انلار خندقا كما بني السماء واألرض

ً
ً
ََْ ً
احلديث :عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من صام يوما يف سبيل اهلل جعل اهلل بينه وبني انلار خندقا كما بني
السماء واألرض».

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

ً

يف هذا احلديث بيان فضل من صام يوما ًخالصا لوجه اهلل ،حيث ينجيه اهلل من انلار ويبعده عنها كبعد السماء عن األرض.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
راوي احلديث :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:
• صام  :من الصيام  :وهو اإلمساك عن املفطرات من الفجر إىل غروب الشمس بنية خمصوصة.
ر
• يف سبيل اهلل  :أي َّ :لل ولوجهه
ً
• خندقا  :حفرة حول املاكن ،وأخدود عميق مستطيل حيفر يف ميدان القتال يلتيق به اجلنود.
فوائد احلديث:
ً
ً
 .1فضل الصوم ولو اكن يوما واحدا ،وأنه يكون وقاية لصاحبه من انلار.
 .2فضل الصوم يف وقت اجلهاد إال إذا اكن يُؤثر ىلع قوة اجلنود ونشاطهم؛ فهو غري مستحب.
 .3يؤخذ منه أن العمل اذلي يراد به وجه اهلل يكون هل فضل عظيم وتأثري كبري.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.
رشح األربعني انلووية ،لعطية بن حممد سالم.
مصابيح اتلنوير ىلع صحيح اجلامع الصغري ،تأيلف األبلاين ،إعداد معزت أمحد.
تأسيس األحاكم برشح عمدة األحاكم ،أمحد انلجيم ،دار علماء السلف.
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ََْْ
الْبدي ِن دخل اجلنة
من صىل

ََْ
الربديْ ِن
احلديث :عن أيب موىس األشعري  -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من صىل
دخل اجلنة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث :أن املحافظة ىلع هاتني الصالتني من أسباب دخول اجلنة.

واملراد بهما :صالة الفجر والعرص ،ويدل ىلع ذلك قوهل -صىل اهلل عليه وسلم -يف حديث جرير" :صالة قبل طلوع الشمس
وقبل غروبها" زاد يف رواية ملسلم يعين " :العرص والفجر " ثم قرأ جرير( :وسبح ِبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها).

وسميتا" :بردين"؛ ألنهما تصليان يف بردي انلهار وهما طرفاه حني يطيب اهلواء وتذهب شدة احلر.
وقد جاءت أحاديث كثرية تدل ىلع فضل هاتني الصالتني ،من ذلك ما رواه عمارة بن ُرؤيبة عن أبيه عن انليب -صىل اهلل
ٌ
عليه وسلم( :-ال يلج انلار رجل صىل قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب) رواه مسلم (.)634
ووجه ختصيصها ب اذلكر أن وقت الصبح يكون عند انلوم وذلته ،ووقت العرص يكون عند االشتغال بتتمات أعمال انلهار
وجتارته ،فيف صالته هلما مع ذلك ديلل ىلع خلوص انلفس من الكسل وحمبتها للعبادة ،ويلزم من ذلك إتيانه جبميع الصلوات

األخر ،وأنه إذا حافظ عليهما اكن أشد حمافظة ىلع غريهما ،فاالقتصار عليهما ملا ذكر ال إلفادة أن من اقترص عليهما؛ بأن أىت

بهما دون بايق اخلمس حيصل هل ذلك؛ ألنه خالف انلصوص.

وقوهل -عليه الصالة والسالم( : -من صىل الربدين) املراد صالهما ىلع الوجه اذلي أمر به ،ذلك بأن يأيت بهما يف الوقت ،وإذا
اكن من أصحاب اجلماعة اكلرج ال فليأت بهما مع اجلماعة؛ ألن اجلماعة واجبة ،وال حيل لرجل أن يدع صالة اجلماعة يف

املسجد وهو قادر عليها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ََْ
الربدين  :الربدان الصبح والعرص ،وسميا بذلك ألنهما يصليان يف بردي انلهار ،وهما طرفاه حني يطيب اهلواء وتذهب شدة احلر.
•
• الصالة  :اتلعبد هلل -تعاىل -بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.
فوائد احلديث:
 .1فضل املحافظة ىلع هاتني الصالتني.
 .2إيماء إىل حسن خاتمة مصليهما بوفاته ىلع اإلسالم.
 .3عدم االشتغال بانلوم وأعمال ادلنيا عن أداء الفرائض.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،د.مصطىف سعيد اخلن  -د .مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو  -يلع الرشجيب  -حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1397 ،ـه1977 -م.
رشح رياض الصاحلني ،الشيخ :حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن للنرش ،طبع اعم1426 ،ه.
ديلل الفاحلني ،حممد بن عالن ،دار الكتاب العريب.
رياض الصاحلني ،د.ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
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من صىل الصبح فهو يف ذمة اهلل

َّ
َ
الصبح
احلديث :عن جندب بن سفيان ابلجيل -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قالَ « :م ْن صىل
َ َ َ ْ ُ َ َّ َ
َ
َّ
ُ
َّ
ك ُ
اهلل ِم ْن ِذم ِت ِه بِيشء».
هلل ،فانظ ْر يا ابن آدم ،ال يطلبن
فهو يف ِذم ِة ا ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
يبني هذا احلديث فضل صالة الصبح وأن مصليها يف ذمة اَّلل ،أي :يف الكءته وحفظه ،ويف عهده وأمانته ،ويف رواية أليب نعيم
َّ
ً
حمذرا :فال حياسبنك
يف مستخرجه ( )252 /2ح( :1467يف مجاعة) ،ثم حذر اإلنسان من اتلعرض ملن هو كذلك ،فخاطبه منبِّ ًها

اهلل بسبب تعرضك بأذى ملن هو يف ذمة اهلل ،فإن ذلك سبب لعقوبة اهلل -تعاىل ،-ودخول انلار والعياذ باهلل .أو أن معىن قوهل:
ً
ً
ر
"ال يطلبنك اَّلل من ذمته بيشء" ،يعين :ال تفرطوا يف صالة الفجر ،أوال تعملوا عمال سيئا ،فيطابلكم اهلل -تعاىل -بما عهد

به إيلكم ،وهذا ديلل ىلع أن صالة الفجر اكملفتاح لصالة انلهار ،بل لعمل انلهار لكه ،وأنها اكملعاهدة مع اهلل بأن يقوم العبد
ً
بطاعة ربه -عز وجل -ممتثال ألمره جمتنبًا نلهيه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم بلفظ« :من صىل الصبح فهو يف ذمة اهلل ،فال يطلبنكم اهلل من ذمته بيشء فيدركه فيكبه يف نار جهنم» ،وهذا لفظ أمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ذمة اهلل  :أي :يف حفظه وأمانه.
• ال يطلبنك  :ال يؤاخذنك اهلل بسبب غفلتك عن صالة الصبح ،أو ال حياسبنك اهلل بسبب تعرضك بأذى ملن هو يف ذمة اهلل -تعاىل.-
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

أهمية صالة الصبح وفضيلتها.
فضل من داوم ىلع صالة الصبح يف اجلماعة.
اتلحذير الشديد من اتلعرض بسوء ملن صىل الصبح املستلزمة لصالة بقية الفرائض اخلمس.
أن صالة الفجر اكملفتاح لصالة انلهار ،بل لعمل انلهار لكه وأنها اكملعاهدة مع اهلل بأن يقوم العبد بطاعة ربه -عز وجل -ممتثال ألمره جمتنبا
نلهيه.
احلفاظ ىلع حدود اهلل -تعاىل -وحرماته سبب يف حفظ اهلل للعبد.
من أسايلب ادلعوة إىل اهلل -تعاىل -الرتغيب والرتهيب وانليه املؤكد باتلعليل.

املصادر واملراجع:

 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة للطباعةوالنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ،الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
 بهجة انلاظرين ،ويه اكتلايل :بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م. -كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،بإرشاف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،السعودية ،الطبعة األوىل 1430 ،ه.

الرقم املوحد)6269( :

202

من صىل الضىح ثنيت عرشة ركعة بىن اهلل هل قرصا من ذهب يف اجلنة

َّ َّ
الضىح ثِنْ َ ْ
يت
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-من صىل
َ
َ
َّ
عرشة ركعة بَىن اهلل هل قرصا من ذهب يف اجلنة».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث بيان لفضل صالة الضىح وعظيم أجر من حافظ عليها ،فقد أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن من صىل
َّ
اثنيت عرشة ركعة يف وقت الضىح ،جازاه اهلل -تعاىل -بأن يبين هل بيتا عظيما من ذهب يف اجلنة ،وهذا من رمحة اهلل -تعاىل-
ُ
ْ
بعباده ،ووقت الضىح :ما بَني ارتفاع الشمس مقدار ُرمح إىل قبيل زوال الشمس ،وتقدر بعرش دقائق تقريبا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > صالة الضىح
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

فوائد احلديث:

ُّ
 .1فضل صالة الضىح.
 .2أن من حافظ ىلع صالة الضىح بهذا العدد بىن اهلل هل قرصا من ذهب يف اجلنة.
َّ
 .3أن اجلنة مشتملة ىلع القصور.
 .4أن أكرث صالة الضىح اثنا عرشة ركعة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة اثلانية،
1395ه.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب.
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة اثلاثلة1985 ،م.
ر
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه_ 2006م.
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من صىل عليه ثالثة صفوف فقد َأ ْو َجبَ

انل َ
احلديث :عن مرثد بن عبد اهلل الزيين ،قال :اكن مالك بن هبرية -ريض اهلل عنه -إذا صىل ىلع اجلنازة َفتَ َق َّال َّ
اس
َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ
ج َزاءٍ ،ثم قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من صىل عليه ثالثة صفوف فقد أَ ْو َج َ
ب».
عليها جزأهم ثالثة أ

درجة احلديث :املرفوع ضعيف واملوقوف حسن.

املعىن اإلمجايل:

ً
اكن هذا الصحايب اجلليل إذا أراد أن يصيل ىلع جنازة فرأى عدد املصلني قليال جعلهم ثالثة صفوف وأخرب عن انليب -عليه

الصالة والسالم -أنه ما من مسلم يموت فيصيل عليه ثالثة صفوف ويدعون اهلل هل يف صالتهم إال دخل اجلنة؛ وصالة اجلنازة

مقصودها األول ادلاعء للميت ،واملنت املرفوع يغين عنه ما صح عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما ،-أنه مات ابن هل
ُ
بقديد -أو بعسفان -فقال :يا كريب ،انظر ما اجتمع هل من انلاس ،قال :فخرجت ،فإذا ناس قد اجتمعوا هل ،فأخربته ،فقال:
تقول هم أربعون؟ قال :نعم ،قال :أخرجوه ،فإين سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ما من رجل مسلم يموت،
ً
فيقوم ىلع جنازته أربعون رجال ،ال يرشكون باهلل شيئا ،إال شفعهم اهلل فيه» .رواه مسلم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
راوي احلديث :مالك بن هبرية -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

انل َ
• َفتَ َق َّال َّ
اس  َ :أي  :رآهم قليلني.
َ
َ ُ َ ََ ْ
• َ َج َّزأه ْم ثالثة أج َزا ٍء  :جعلهم ثالثة صفوف.
• أ ْو َج َ
ب  :وجبت هل اجلنة.

فوائد احلديث:

 .1حرص الصحابة ىلع فعل ما أرشدهم إيله انليب –صىل اهلل عليه وسلم.-
ً
 .2استحباب أن يصف املصلون وراء اإلمام ثالثة صفوف فصاعدا.
 .3استحباب تكثري املصلني ىلع اجلنازة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م.
سنن أيب داود ،بتحقيق األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الطبعة اثلانية 1427ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
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من ظلم قيد شْب من األرض؛ طوقه من سبع أرضني

َ ْ َ َ
َُ
َ
يد ش ْرب من ْ
األر ِض؛ ُط ِّوقه ِمن
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من ظلم ِق ِ ٍ ِ
ْ َ
َسب ِع أ َر ِضني».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

مال اإلنسان ىلع اإلنسان حرام ،فال حيل ألحد أخذ يشء من حق أحد ،إال بطيبة نفسه ،وأشد ما يكون ذلك ظلم األرض،
ً
لطول مدة استمرار االستيالء عليها ظلما.
ً
وذلا فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم أخرب أن من ظلم قليال أو كثريا من األرض جاء يوم القيامة بعذاب شديدِ ،بيث تغلظ
رقبته ،وتطول ،ثم يطوق األرض اليت غصبها وما حتتها ،إىل سبع أرضني ،جزاء هل ىلع ظلمه صاحب األرض باالستيالء عليها.

وال يدخل يف الوعيد استعمال األرايض العامة دون تملك واستيالء.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الغصب
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ظلم  :الظلم :وضع اليشء يف غري موضعه.
قيد  :بكرس القاف وسكون ايلاء ،أي قَ ْدرَ.
ِ
ً
ُ
ِّ
طوقه  :بضم الطاء وتشديد الواو املكسورة ،مبىن للمجهول ،بمعىن أن جيعل طوقا يف عنقه.
أرضني  :بفتح الراء وجيوز إساكنها ،مجع ْ
أرض.
ِش ْرب  :الشرب :ما بني أىلع اإلبهام وأىلع اخلنرص ،وذكر الشرب يف احلديث إشارة إىل استواء القليل والكثري يف الوعيد.

ً
 .1حتريم الغصب ،ألنه من الظلم اذلي حرمه اهلل ىلع نفسه ،وجعله بيننا حمرما.
 .2أن الظلم حرام ،يف القليل والكثري ،وهنا فائدة ذكر الشرب.
ً
 .3أن من ملك ظاهر أرض ،ملك باطنها وما فيها ،فال جيوز أن ينقب أحد من حتته ،أو جيعل نفقا أو رسبا وحنو ذلك إال بإذنه.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م.
 تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي ،املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،انلارش:دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
 رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل األنصاري ،مطبعة السعادة ،مرص ،الطبعة اثلاثلة1392 ،ه1972 ،م. القاموس املحيط ،جمد ادلين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،بإرشاف :حممد نعيمُ
العرقسويس ،انلارش :مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :اثلامنة  1426 ،ـه 2005 -م.
 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني – بريوت،الطبعة :الرابعة  1407ه  1987 -م.
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َ
من علِ َم الرْم ،ثم تركه ،فليس منا ،أو فقد عص

ً
احلديث :عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من َع ِل َم الريم ،ثم تركه ،فليس منا ،أو فقد عىص».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أن من تعلم الريم بالسهام ومثله الريم بآالت اجلهاد احلديثة اكلرصاص ،ثم تركه وأهمله ،فقد عرض نفسه لإلثم وابلعد عن
اهلدي انلبوي "فليس منا" ،أي :ليس من أهل هدينا وسنتنا" .أو قد عىص" وهذا شك من الراوي ،هل قال -صىل اهلل عليه

وسلم" :-فليس منا أو فقد عىص".

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديثُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• من َع ِل َم الريم  :أي ريم النشاب والسهم وحنوهما.
• ثم تركه  :أي بغري عذر.
• فليس منا  :أي ليس من أهل هدينا وسنتنا.
فوائد احلديث:

 .1التشديد العظيم يف نسيان الريم بعد تعلمه؛ بغري عذر.
 .2فنون القتال وأسايلب احلرب واستعمال األسلحة ال تتقن إال باتلعلم.
 .3األمة اإلسالمية حذرة يقظة ،فمن غفل أو تغافل؛ فقد اتبع غري سبيل املؤمنني.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ،حتقيق :عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
مصابيح اتلنوير ىلع صحيح اجلامع الصغري ،تأيلف األبلاين ،إعداد معزت أمحد.
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َ
ً
َّ
َ َ
العرش العظيم ،أن يشفيك،
مرات :أسأل اهلل العظيم ،رب
من اعد مريضا لم حيرضه أجله ،فقال عنده سبع
ِ
ٍ
إال اعفاه اهلل من ذلك املرض

ً
َ
اعد َمريضا لم ُ
حيرض ُه أجلُه ،فقال عنده َس َ
مرات:
بع
احلديث :عن عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفواعَ « :من
ٍ
َّ
العرش العظيم ،أن يَشفيك ،إال اعفاه اهلل من ذلك املرض».
أسأل اهلل العظيم ،رب
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
حديث ابن عباس -ريض اهلل عنهما -معناه أن اإلنسان إذا زار مريضا ،لم حيرض أجله أي :ليس اذلي فيه مرض املوت ،فقال:

"أسأل اهلل العظيم ،رب العرش العظيم ،أن يشفيك سبع مرات إال شفاه اهلل من هذا املرض" ،هذا إذا لم حيرض األجل أما إذا
حرض األجل ،فال ينفع ادلواء وال القراءة؛ ألن اهلل تعاىل قال" :للك أمة أجل ،فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة ،وال

يستقدمون" األعراف.34 :

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الرقية الرشعية
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• لم حيرضه أجله  :لم تتم مدة عمره ولم يأت وقت موته ،وليس ذلك املرض هو مرض املوت.
فوائد احلديث:
 .1استحباب ادلاعء للمريض بهذا ادلاعء ،وتكراره سبع مرات.
 .2حتقق الشفاء ملن قيل عنده هذا ادلاعء بإذن اهلل -تعاىل ،-إن صدر عن صدق وصالح.
 .3وعد اهلل -تعاىل -باستجابة ادلاعء من عباده.

املصادر واملراجع:

-1بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
-2تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
-3اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه.
-4رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
-5سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
-6رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
-7كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
-8املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية.
-9مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه.
-10نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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من غسل امليت فليغتسل ،ومن ِحله فليتوضأ

َْْ َ ْ
سلَ ،
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قالَ « :م ْن َغ َّسل ِّ
وم ْن
امليـت فليغت
َ َ َ ْ َّ ْ
محله فليَتَوضأ».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
َ
ً
ً
كبرياً ،
ذكرا أو أنىثِ ،بيث بارش
صغريا أو
يفيد احلديث يف اجلملة األوىل منه أن من قام بتغسيل ميت ،سواء اكن امليت
ُ
تغسيله بيده أو اكن بينهما حائل ،كخرقة اكنت ىلع يده أو قفاز :يستحب هل الغسل املعروف املشابه لغسل اجلنابة.
ُ َ َّ
ويفرس الوضوء هنا بغسل ايلدين فقط ،أو بأن يكون أمره -
ويف اجلملة اثلانية أفاد احلديث األمر بالوضوء من محل امليت،
ً
ُ
صىل اهلل عليه وسلم -متجها ملن أراد أن حيمل امليت حىت يكون مستعدا للصالة عليه ،ولم حيمل احلديث هنا ىلع ظاهره
لعدم وجود أحد من أهل العلم يقول بوجوب الوضوء من محل امليت.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > نواقض الوضوء
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• فليتوضأ  :قيل :أي من أراد محله فليتوضأ الوضوء الرشيع املعروف يلكون متهيئا للصالة عليه ،وقيل :فليغسل يديه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ُ
الغ ْسل ىلع من َّ
غسل ميتًا لكه أو بعضه.
استحباب
َ
مرشوعية الوضوء ملن أراد محْل امليت؛ يلكون مستعدا للصالة عليه.
مرشوعية تغسيل األموات ،وهو فرض ىلع الكفاية.
وجوب الوضوء للصالة ىلع امليت.
مرشوعية االستعداد للعبادة قبل أن يبارشها اإلنسان.

املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية، 1395ه.
 مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه. سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
 سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىسابلايب احلليب.
 تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م.ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة1423 ،
 توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة ـه 2003 -م.
 فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص،1427ه.
 سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل 1427 ،ه  1431 -ه. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405 ـه1985 -م.
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من غسل ميتا فكتم عليه ،غفر اهلل هل أربعني مرة

ً
احلديث :عن أيب رافع -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :من َّ
غسل ميتا فكتم عليه ،غفر اهلل هل أربعني مرة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

ً

يف هذا احلديث بيان فضل من َّ
غسل ميتا فرأى منه عيبا فكتمه ،واذلي يرى من امليت من املكروهات نواعن :انلوع األول:
ً
ً
َّ
ما يتعلق ِباهل ،انلوع اثلاين :ما يتعلق جبسده ،فاألول :لو رأى مثال أن امليت تغري وجهه واسود وقبح فهذا قد يكون ديلال

ىلع سوء خاتمته نسأل اهلل العافية فال حيل هل أن يقول للناس إين رأيت هذا الرجل ىلع هذه الصفة ألن هذا كشف لعيوبه
والرجل قدم ىلع ربه وسوف جيازيه بما يستحق من عدل أو فضل ،واثلاين :كأن يرى عيبًا يف ظهره اكن يسرته عن انلاس يف

حياته ،والساتر هل بذلك األجر العظيم من الغفران أربعني مرة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > غسل امليت
راوي احلديث :أبو رافع أسلم موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
اتلخريج :رواه احلاكم وابليهيق والطرباين.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• موىل  :حليف وتابع.
ً
• فكتم عليه  :أي  :رأى منه سوءا فسرت عليه.
فوائد احلديث:

ً
 .1وجوب كتم عورات امليت إن رأى شيئا منه.
َّ
 .2أن من توىل غسل أخيه املسلم إذا مات فله أجر عظيم.

املصادر واملراجع:

سنن ابليهيق الكربى ،للبيهيق ،مكتبة دار ابلاز  -مكة املكرمة 1994 - 1414 ،
املعجم الكبري-أبو القاسم الطرباين -املحقق :محدي بن عبد املجيد السليف-دار النرش :مكتبة ابن تيمية  -القاهرة-الطبعة :اثلانية
املستدرك ىلع الصحيحني-احلاكم-حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا-انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت  -الطبعة :األوىل1990 - 1411 ،
صحيح الرتغيب والرتهيب – األبلاين ،مكتبة املعارف  -الرياض
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة  1426 :ه.
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ً
من فطر صائما اكن هل مثل أجره

َ
ً
صائما ،اكن
احلديث :عن زيد بن خادل اجلهين -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قالَ « :م ْن ف َّط َر
ْ ْ
ُْ ْ
أجر َّ
َ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ُ
الصائِ ِم َ ْ
يش ٌء».
هل ِمثل أج ِر ِه ،غري أنه ال ينقص ِمن ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان لفضل تفطري الصائم ،وانلدب إىل ذلك والرتغيب فيه ،وأن من فعل ذلك يُكتب هل مثل أجر الصائم من
غري أن ينقص يشء من أجر الصائم ،وهذا من فضل اهلل -تعاىل -ىلع عباده ،ملا يف ذلك من اتلعاون ىلع الرب واتلقوى ،وإجياد
ً
املحبة واتلاكفل بني املسلمني ،وظاهر احلديث أن اإلنسان لو فطر صائما ولو بتمرة واحدة فإنه هل مثل أجره ،وهلذا ينبيغ

لإلنسان أن حيرص ىلع إفطار الصائمني بقدر املستطاع السيما مع حاجة الصائمني وفقرهم ،أو حاجتهم لكونهم ال جيدون

من يقوم بتجهزي الفطور هلم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > سنن الصيام
راوي احلديث :زيد بن خادل اجلُهين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه والنسايئ يف الكربى وادلاريم وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َّ
فطر  :قدم هل شيئًا يفطر عليه ،ولو تمرة أو رشبة ماء ،وقال بعض العلماء :املراد بتفطريه أن يشبعه.
ً
ً َ
• مثل أجره  :املراد أن هل ثوابا مثل ما أن لفاعله ثوابا ،وال يلزم أن يكون قدرهما سواء ،وذهب بعضهم إىل أن املثلية يف أصل اثلواب دون
اتلضعيف املزيد للعامل ،واختار بعض العلماء أنه مثله حىت يف اتلضعيف ،وفضل اهلل واسع.

فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع تفطري الصائم.
 .2أجر من فطر صائما ً كأجر الصائم ،ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً.
 .3إكرام اهلل -تعاىل -لعباده املؤمنني بتكثريه أجورهم ىلع أعماهلم الصاحلة ،وهذا من لطفه -سبحانه -بهم.
 .4يف احلث ىلع تفطري الصائمني إجياد املحبة واتلاكفل بني املسلمني.

املصادر واملراجع:

 اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية. مسند ادلاريم –املعروف بـ :سنن ادلاريم-؛ لإلمام عبداهلل بن عبدالرمحن ادلاريم ،حتقيق حسني سليم ،دار املغين-الرياض ،األوىل1421 ،ه. مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م. بهجة انلاظرين ،ويه اكتلايل :بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة للطباعةوالنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ،الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،سنةالنرش.1987 – 1407 :
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ُ
ً
َّ
ُ
من قال حني يسمع املؤذن :أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأن ُممدا عبده ورسوهل ،رضيت باهلل
ً
ً
ُ
َُْ
وبمحمد رسوال وباإلسالم دِينا ،غ ِف َر هل ذنبه
ربا
ٍ
احلديث :عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال" :من قال حني يسمع
ُ
ً
ً
ً
َّ
ُ
وبمحمد رسوال وباإلسالم
رضيت باهلل ربا
املؤذن :أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأن حممدا عبده ورسوهل،
ٍ
ُ
َْ
ِدينا ،غ ِف َر هل ذنبُه".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
خرب أنه ال معبود ِبق إال اهلل،
"من قال حني يسمع املؤذن" أي :يسمع أذانه "أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده" أي :أقر وأعرتف وأ ِ
ً
ً
ً
وقوهل" :ال رشيك هل" زيادة تأكيد" ،وأن حممدا عبده" قدمه إظهارا للعبودية وتواضعا ،وقوهل" :ورسوهل" أظهره حتدثا بانلعمة،
ً
ً
"رضيت باهلل ربا" أي :بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ،وقوهل" :وبمحمد رسوال" أي :جبميع ما أرسل به ،وبلغه إيلنا ،وقوهل:
ً
ً
ً
"وباإلسالم" أي :جبميع أحاكم اإلسالم من األوامر وانلوايه ،قوهل" :دينا" أي :اعتقادا وانقيادا ،قوهل" :غفر هل ذنبه" أي :من
ً
الصغائر ،فهذا اذلكر يقال إذا قال املؤذن :اشهد أن ال هلإ إال اهلل أشهد أن حممدا رسول اهلل ،ويمكن أن يقال بعد األذان؛ ألن
احلديث حيتمل األمرين.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد :معىن شهادة أن ال هلإ إال اهلل.
َّ
راوي احلديث :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• غفر هل ذنبه  :املراد هنا صغائر اذلنوب ألن الكبائر ال بد هلا من اتلوبة.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فضيلة هذا اذلكر إذا سمع األذان.
ترديد هذا ادلاعء عند سماع انلداء من مكفرات اذلنوب.
الرىض باهلل ربا يتضمن أن ال يعبد املرء غريه -سبحانه.-
ً
الرىض بمحمد -صىل اهلل عليه وسلمًّ -
نبيا ورسوال يتضمن طاعته -عليه الصالة والسالم -واالنقياد لسنته.
الرىض باإلسالم دينا ً ً
رىض بما اختاره اهلل لعباده.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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َْ
ْ َ ً ُ
َ
َ ْ
َ
من قام يللة القدر إيِمانا واحتِسابا غ ِفر هل ما تقدم من ذنبِه

ً
ُ
َْ
َ
َ
ْ
الق ْدر َ
إيمانا واحتِ َسابًا غ ِفر هل ما تقدم من ذن ِبه».
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من قام يللة

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث وارد يف فضل قيام يللة القدر واحلث ىلع ذلك ،فمن وافق قيامه يللة القدر ،مؤمنا بها وبما جاء يف فضلها راجيًا
بعمله ثواب اهلل تعاىل ،ال يقصد من ذلك رياء وال ُسمعة ،وال غري ذلك مما خيالف اإلخالص واالحتساب ،فإنه يُغفر هل مجيع
ُ
صغائر ذنوبه ،أما الكبائر فال بد من إحداث توبة صادقة ،إن اكنت يف حق اهلل تعاىل ،أما إن اكنت متعلقة ِبق آديم ،فالواجب
ْ
أن يتوب إىل اهلل تعاىل وأن يَربأ من حق صاحبها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > العرش األواخر من رمضان
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :تفاضل األزمنة.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ ْ
قام يللة القدر  :أحياها بالعبادة.
ً
إيِ َمانا  :تصديقا باهلل وبوعده.
ْ
احتِ َسابًا  :طلبًا للثواب واألجر من اهلل عز وجل.
غفر هل ما تقدم من ذنبه  :أي غفرت الصغائر من ذنوبه أما الكبائر فتشرتط هلا اتلوبة باإلمجاع.

َ ْ
 .1فضل يللة القدر واحلَث ىلع قيامها.
ُ
 .2أن األعمال الصاحلة ال تزكو وال تقبل إال مع االحتساب وصدق انليات.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه
رشح رياض الصاحلني :تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :يلع بن خلف املشهور بابن بطال ،حتقيق :يارس بن إبراهيم ،انلارش :مكتبة الرشد ،الطبعة :اثلانية1423 ،ه.
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من قتل دون ماهل فهو شهيد ،ومن قتل دون أهله ،أو دون دمه ،أو دون دينه فهو شهيد

ْ
َ ٌ
ُ َ ُ
ُ َ ُ َ
اهل فهو شهيد ،ومن ق ِتل دون أه ِل ِه،
احلديث :عن سعيد بن زيد ،عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من ق ِتل دون م ِ ِ
َ ٌ
ُ َ َ
ُ
أو دون د ِم ِه ،أو دون ِديْ ِن ِه فهو شهيد».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ْ َ
ر
َّ
ً ً
تعرض هل ٌ
أن من ر
لص أو اغصب ٌوحاول أخذ ماهل منه غصبا قوة واقتدارا بغري حق رشيع ،فإن عليه أن يقاتله
أفاد احلديث
ً
ُ َ
دفااع عن ماهل ،فإن ق ِتل يف ادلفاع عن ماهل فهو شهيد يف حكم اهلل -تعاىل -وثوابه ،وليس القصد أنه كشهيد املعركة ال
ً
ً
ُ
يغسل ،وكذلك من قتل دفااع عن نفسه ،أو دفااع عن عرضه ممن أراد بامرأته وحمارمه سوءا مما حرمه اهلل فدافع عنهم فله

عند اهلل -تعاىل -أجر الشهداء ،وهذا احلديث أصل عند الفقهاء فيما يسىم دفع الصائل وهو املعتدي.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :سعيد بن زيد -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبوداود والرتمذي والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
• دون ماهل  :قتل ألجل حفظه هل.
• ومن قتل دون أهله  :أي يف ادلفع عن بضع امرأته أو قريبته.
• أو دون دمه ،أو دون دينه  :أي يف نرصة دين اهلل -تعاىل -واذلب عنه ويف قتال املرتدين عن ادلين.
• فهو شهيد  :إن قتله من جاءه يلأخذ ماهل بغري حق أو يلنال من عرضه أو دينه فدافعه حىت قتل فله حكم الشهداء يف اآلخرة يف اإلثابة.
فوائد احلديث:

 .1اجلاين هو املعتدي ىلع نفس ،أو طرف ،أو عرض ،أو مال ،فمن اعتدى ىلع يشء من ذلك ،فللمعتدي عليه ادلفع عن ذلك بأسهل ما يغلب
ىلع ظنه دفعه به ،فإن لم يندفع إال بالقتل ،فال ضمان ىلع املدافع.
 .2مرشوعية ادلفاع عن املال؛ ألن املقتول دفااع عن ماهل لم ينل مرتبة الشهادة ،إال ألن قتاهل دون ماهل قتال مرشوع.
 .3أما الشهادة اليت ناهلا فيه مرتبة الشهداء ،اذلين قتلوا ً
ظلما دون حقوقهم ،ويه من جنس الشهادة اليت قتل صاحبها وهو يقاتل؛ تلكون لكمة
اهلل يه العليا.
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املصادر واملراجع:

منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف -محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف
 اململكة العربية السعودية   1410 -ـه 1990 -م.َّ
َّ
َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ
ري حممد بن إسماعيل الصنعاين ،أبو إبراهيم ،عز ادلين ،املعروف كأسالفه باألمري  -املحقق :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم
اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِ
مكتبة دار السالم ،الرياض -الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
السنن الصغرى ،للنسايئ أمحد بن شعيب  ،النسايئ -حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة-مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب -الطبعة :اثلانية– 1406 ،
.1986
سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
.1427
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين - ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته :األبلاين  -دار املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)58224( :
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من قتل عبده قتلناه ،ومن جدع عبده جدعناه

َ َ
احلديث :عن سمرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من قتل عبده قتلناه ،ومن َجدع عبده
َ َْ
َجدعن ُاه».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
صح -أن القصاص يثبت يف انلفس ويثبت يف األطراف ،فمن تعدى ىلع نفس ً
أفاد احلديث -إن َّ
ظلما عمدا عدوانا قتل بها
ٍ
ً
َّ
ولواكن عبده اململوك ،ومن تعدى ىلع عضو شخص فأتلفه أخذ به وأتلف عضوه قصاصا ،إال أن مجهور العلماء ىلع أنه ال
قصاص بني العبد واحلر ،ذلك لعدم املاكفأة بينهما ولضعف هذا احلديث.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > رشوط إقامة احلدود
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرق.
ْ
راوي احلديثَ :س ُمرة بن ُجن َدب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبوداود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• جدع  :اجلدع :هو قطع األنف ،أو األذن ،أو الشفة ،وهو باألنف أخص.
فوائد احلديث:

ً
َّ
عضوا من إنسان؛ كأنفه ،أو خصيته ً
وأن من قتل ً
ً
عمدا اقتص منه بمثل ذلك الطرف.
عمدا ،أو من أتلف طرفا أو
 .1إثبات القصاص يف اجلنايات،
 .2ثبوت القصاص بني السيد وعبده؛ لكن نفاه اجلمهور لضعف احلديث ولعدم اتلاكفؤ بني احلر والعبد.
 .3ثبوت القصاص يف األطراف.
 .4عدل اإلسالم يف القصاص.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -املؤلف سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي  -املؤلف حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب– مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
سنن ابن ماجه ،املؤلف ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية -فيصل عيىس ابلايب
احلليب.
السنن الصغرى للنسايئ ،املؤلف أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة -مكتب املطبواعت اإلسالمية –حلب -الطبعة اثلانية1406 ،ه
– 1986م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1412 ،ـه2000 -م.
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة 1423 ،ـه2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل .
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل،
1427ه.
سبل السالم ،املؤلف حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ َّ
الول ِوي ،دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع
ذخرية العقىب يف رشح املجتىب -املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب
الطبعة األوىل 1416 ،ـه1996 -م.
ضعيف سنن الرتمذي ،املؤلف حممد نارص ادلين األبلاين  -أرشف ىلع طباعته واتلعليق عليه :زهري الشاويش -املكتب االساليم – بريوت -الطبعة
األوىل 1411 ،ـه1991 -م.

الرقم املوحد)58195( :
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َ ْ
ً
ً
من قتل معاهدا لم ي َرح راحئة اجلنة ،وإن رحيها توجد من مسرية أربعني اعما

َ َ
ْ
َ ً
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من قتَل ُم َعاهدا لم يَ َرح
رية أربعني ً
َراحئَ َة اجلنة ،وإن ر ْحيَ َها تُ َ
وج ُد من َمس َ
اعما».
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
أفاد احلديث أن من قتل معاهدا بغري حق ،واملعاهد هو من دخل أرض اإلسالم بعهد وأمان ،أو اكن من أهل اذلمة ،من الكفار،

لم يمكنه اهلل من دخول اجلنة ،وإن رحيها يلوجد من مسرية أربعني سنة ،وهذا داللة ىلع بعده عنها ،وهو يفيد حرص اإلسالم
ىلع احلفاظ ىلع ادلماء املعصومة من املعاهدين واذلميني ،وأن قتلهم بغري حق من كبائر اذلنوب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم أهل اذلمة
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

معاهدا  :املعاهد هو اذليم اذلي أعطي ً
ً
ً
مستمرا للبقاء يف دار اإلسالم ىلع أن يدفع اجلزية مقابل محايته والزتام أحاكم اإلسالم ،كما
عقدا
•
ً
يشمل أيضا الاكفر اذلي بني دوتله ودولة املسلمني عهد وهدنة برتك القتال.
َْ َ ْ
ََ ْ
جيد.
• يرح  :بفتح ايلاء والراء :لم ِ
• راحئة اجلنة  :الراحئة :النسيم ،وراحئة اجلنة :ريح نسيمها الطيب َ
الع ِطر.
• من مسرية أربعني اعما  :أي إن ريح اجلنة وطيبها جيده املؤمن يوم القيامة من مسافة سري أربعني اعماً.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

حتريم قتل املعاهد ،وأنه كبرية من كبائر اذلنوب؛ ألنه رتب عليه حرمانه من دخول اجلنة يف ظاهر احلديث.
جاء يف بعض روايات احلديث بأن القتل "بغري جرم" ،و"بغري حق" ،وهذا اتلقييد معلوم من قواعد الرشع.
وجوب الوفاء بالعهد.
إثبات أن للجنة راحئة.
أن ريح اجلنة يوجد من مسافات بعيدة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل
.1427
سبل السالم ،ملحمد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)64637( :
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ً
من قتل مؤمنا متعمدا دفع إىل أويلاء املقتول ،فإن شاءوا قتلوا ،وإن شاءوا أخذوا ادلية ،وِه ثالثون حقة،
وثالثون جذعة ،وأربعون خلفة ،وما صاحلوا عليه فهو هلم

َ
ِّ ً
متعمدا
احلديث :عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :م ْن قتَل مؤ ِمنا
َ
َ
َ
َْ
َ َ
َّ
ْ
ْ
ُ
وإن شاءوا أَ َخذوا ِّ
ادليَة ،ويه ثالثون ِحقة ،وثالثون َجذ َعة ،وأ ْربعون خ ِلفة،
المقتول ،فإن شاءوا قتَلوا،
دفِ َع إىل أويلاء
َْ
َ ْ
العقل».
وما صاحلوا عليه فهو هلم ،وذلك لتش ِديد

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ً
هذا احلديث يبني األحاكم املرتتبة ىلع قتل املؤمن عمدا ،وقد وضح أن أويلاء املقتول من ورثته باخليار بني أن يطابلوا

بالقصاص فيقتله احلاكم جزاء من جنس عمله ،وبني أن يرضوا بادلية املذكورة يف احلديث ،ويه ثالثون حقة وثالثون
ً
ً
جذعة وأربعون ناقة حامال يف بطونها أوالدها ،كما جاء يف احلديث أن ألويلاء املقتول أن يأخذوا ما زاد ىلع ذلك مما تصاحلوا
عليه ،ثم َّ
بني أن هذه ادلية -ويه دية القتل العمد -دية مغلظة مشددة ملا فيها من العمد ،والقصد إىل القتل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

ً
ً
متعمدا  :العمد عكس اخلطأ ،والعمد يف باب القتل أن يقصد من يعلمه ًّ
معصوما فيقتله بما يغلب ىلع الظن قتله به.
آدميا
•
• أويلاء املقتول  :ورثته.
• فإن شاءوا قتلوا  :قتلوه بدل قتيلهم.
• أخذوا ادلية  :دية املقتول ،وادلية :املال املدفوع إىل املجين عليه أو إىل ويله بسبب اجلناية.
َّ
• ح َّق ٌة  :يه من اإلبل ما دخلت يف السنة الرابعةِّ ،
سميت بذلك؛ ألنها استحقت الركوب واحلمل والوطء.
ِ
َّ
• جذعة  :يه من انلوق ما دخلت يف السنة اخلامسة ،سميت بذلك؛ ألنها أسقطت مقدم أسنانها.
َ
• خ ِلفة  :احلامل من انلوق.
• وما صاحلوا عليه  :أي :من غري ما ذكر ،أو يف تعيني زمان العطاء وماكنه.
• فهو هلم  :املصالح عليه جائز للمصاحلني أو ثابت ألويلاء املقتول.
• ذلك تشديد العقل  :أي :القسم املذكور من العقل هو قسم غليظ ،والعقل ادلية ،وسميت بذلك ألن القاتل جيمعها ويعقلها بفناء أويلاء
ً
املقتول يلتقبلوها منه فسميت عقال.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

جواز الصلح يف ادلماء ىلع أكرث من ادلية أو أقل.
َّ
َّ
َّ
أن األصل يف ادلية يه اإلبل ،وأن األجناس ابلاقية يه أبدال؛ ذلك أن اإلبل يه اليت يدخلها اتلغليظ واتلخفيف.
حرمة قتل انلفس املعصومة وتشديد الرشيعة يف ذلك.
أن أويلاء املقتول خمريون بني أن يطابلوا بالقصاص من القاتل املتعمد ،وبني أن يأخذوا ادلية.
َ
َّ
أن دية القتل العمد دية مغلظة ،ويه :ثالثون ِحقة ،وثالثون جذعة ،وأربعون خ ِلفة يف بطونها أوالدها.
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي ِّالس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا –
بريوت.
 سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ه. سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىسابلايب احلليب.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.َ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة1423 ،
 توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة ـه 2003 -م.
 تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م. حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه ،حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ،داراجليل  -بريوت ،بدون طبعة.
 مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.َ
اتليسري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين املعروف باألمري ،حققه حمَ َّمد ُصبْيح بن َح َسن َ
ح رالقَ ،مكتَبَ ُة ُّ
إليضاح َم َعاين َّ
 َّالرشد ،الرياض -
اتلحبري
ْ
َّ
َ
َ
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.
 الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين ،أمحد بن عبد الرمحن بن حممد ابلنا السااعيت،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـه 1431 -ه. نيل األوطار ،للشواكين .انلارش :دار احلديث ،مرص .الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م. -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.
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من قتل وزاغ يف أول ْضبة كتب هل مائة حسنة ،ويف اثلانية دون ذلك ،ويف اثلاثلة دون ذلك

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من قتل َو َز َغ ًة يف أَ َّول َ ْ
رض َب ٍة
ِ
ِ
فله كذا وكذا حسنة ،ومن قتلها يف َّ ْ
الرض َب ِة اثلانية فله كذا وكذا حسنة دون األوىل ،وإن قتلها يف الرضبة اثلاثلة فله
ً
كذا وكذا حسنة» .ويف رواية« :من قتل َو َزاغ يف أول رضبة كتب هل مائة حسنة ،ويف اثلانية دون ذلك ،ويف اثلاثلة دون
ذلك».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حث انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع قتل الوزغ ورغب فيه؛ فأخرب أن من قتله يف الرضبة األوىل كتب هل مائة حسنة ،ومن
قتله يف الرضبة اثلانية فله أقل من ذلك ،ومن قتله يف اثلاثلة فله أقل من ذلك ،واحلكمة من قتلها أنها اكنت تنفخ انلار ىلع

إبراهيم -عليه السالم -وأنها ضارة سامة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الوزغ : .حيوان صغري مؤذي يشبه الضب.

فوائد احلديث:

 .1ينبيغ قتل لك ضار للمسلمني.
 .2بيان أجر من قتل وزغة برضبة واحدة أو اثنتني أو ثالثة ،وأن ذلك األجر يتناقص لكما زادت الرضبات ،ويف هذا داللة ىلع رسعة اتلخلص
منها وعدم إمهاهلا.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430ه -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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من قذف مملوكه ،وهو بريء مما قال ،جدل يوم القيامة ،إال أن يكون كما قال

ََ َ ُْ َ ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت أبا القاسم -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :من قذف َمملوكه،
وهو بَر ٌ
يء مما قال ُج ِدل يوم القيامة إال أن يكون كما قال».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
َّ
َّ
ُ
السيد مملوكه فال يقام عليه احلد يف ادلنيا؛ ذلك أن احلدود كفارات ملن أقيمت عليه ،وما دام أنه سيلحقه العذاب
إذا قذف
َّ
ُ َ ُّ
يف اآلخرة ،وحيد ذللك ،فإنه ال حيد يف ادلنيا ،وعدم إقامة احلد عليه يف ادلنيا إمجاع من العلماء .وال حيد السيد ألنه ال يقذف
مملوكه إال عن يقني وغلبة ظن اغبلا؛ ألن قيمته ستزنل مع القذف ويف هذا رضر عليه.

ويف هذا احلديث ختصيص لقوهل -تعاىل( :-واذلين يرمون املحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجدلوهم ثمانني جدلة).

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
الفقه وأصوهل > احلدود > حد القذف
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اآلداب  -ادلاعوى.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
ً
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري وهو يف بلوغ املرام خمترصا.

معاين املفردات:
ََ َ
• قذف  :القذف هو الريم بوطء يوجب احلد ىلع املقذوف.
• مملوكه  :هو العبد أو األمة اليت يملكها السيد بسبب رشيع صحيح كجهاد.
فوائد احلديث:
.1

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

َّ
َّ
إذا قذف السيد مملوكه ،فال يقام عليه احلد يف ادلنيا؛ ذلك أن احلدود كفارات ملن أقيمت عليه ،وما دام أنه سيلحقه العذاب يف اآلخرة ،وحيد
َّ
َّ
ذللك ،فإنه ديلل ىلع أنه ال حيد يف ادلنيا ،وعدم إقامة احلد عليه يف ادلنيا إمجاع العلماء.
حيرم ىلع السيد أن يقذف مملوكه ،وهو اكذب عليه يف ذلك.
يف احلديث صيانة لألعراض ولو اكنوا أرقاء.
ثبوت امللكية للبرش إذا اكن بسبب صحيح ،وهو إمجاع.
أن اجلزاء كما يكون يف ادلنيا يكون يف األخرة.
إثبات يوم القيامة.
ال حد ىلع السيد إذا اكن األمر كما قال.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي ،انلارش :دار الفلق – الرياض،
الطبعة :السابعة 1424 ،ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة :من  1427 - 1404ه.األجزاء  :23 - 1الطبعة اثلانية،
دارالسالسل  -الكويت ،األجزاء  :38 - 24الطبعة األوىل ،مطابع دار الصفوة – مرص -األجزاء  :45 - 39الطبعة اثلانية ،طبع الوزارة.
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من قرأ آية الكريس يف دبر لك صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول اجلنة إال إال أن يموت
احلديث :عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من قرأ آية الكريس يف دبر لك
صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول اجلنة إال أن يموت» .ويف رواية« :وقل هو اهلل أحد».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
يح الْ َق ُّي ُ
َّ ُ َ َ َ
وم َال تَأ ُخ ُذ ُه سنَ ٌة َو َال نَ ْو ٌم َ ُ
هل إ َّال ُه َو الْ َ ُّ
هل
يبني احلديث الرشيف
ِ
فضل قراءة آية الكريس ،ويه يف سورة ابلقرة{ :اَّلل ال َ ِإ ِ
ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ ْ ْ
َ
َ
َّ َ َ
حييطون بِيش ٍء ِمن ِعل ِم ِه
ات َوما ِيف األر ِض من ذا ِ
يهم وما خلفهم وال ِ
ما ِيف السماو ِ
اذلي يشفع ِعنده إِال بِ ِإذنِ ِه يعلم ما بني أي ِد ِ
ْ
َ َْْ َ ََ َُ ُ
اء َوس َع ُك ْرس ُّي ُه َّ
يل الْ َعظ ُ
الس َم َ
إ َّال ب َما َش َ
ود ُه ِح ْف ُظ ُه َما َو ُه َو ال َع ُّ
يم} [ابلقرة ]255 :دبر لك صالة ،والفضل هو
ئ
ي
ال
و
ض
ر
األ
و
ات
او
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
دخول اجلنة أو أن دخول اجلنة يكون إن مات من ساعته تلك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه النسايئ ،والرواية األخرى أخرجها الطرباين.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• الكريس  :قد جاءت األحاديث أنه موضع القدمني للرب -تبارك وتعاىل.-
• اآلية  :العالمة الظاهرة ،وتطلق ىلع طائفة حروف من القرآن ،علم باتلوقيف انقطاعها عما قبلها ،وعما بعدها من الالكم.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

فضل هذه اآلية العظيمة؛ ملا اشتملت عليه من األسماء احلسىن ،والصفات العىل ،والوحدانية ،واحلياة الاكملة ،والقيومية ادلائمة ،والعلم الواسع،
وامللكوت املحيط ،والقدرة العظيمة ،والسلطان القويم ،واإلرادة انلافذة.
ً
املراد بادلبر هنا ما بعد السالم؛ ألن ما قبل السالم ليس حمال للقرآن ،وإنما حمله القيام ،فهذه قرينة ىلع أن املراد ما بعد السالم.
استحباب قراءة تلك اآلية العظيمة ،وه ذه السورة الرشيفة بعد لك صالة مفروضة؛ يلكتمل بهما ذكره لربه ،ويرفع بهما ما نقص من صالته،
ويلجدد إيمانه لك يوم مخس مرات ،بتالوة أسماء اهلل احلسىن ،وصفاته العىل.
َّ
َّ
َّ
نعيم اجلنة ،كما أن عذاب القرب جزء من عذاب انلار؛ لقوهل
نعيم القرب جزء من
إثبات اجلزاء األخروي ،وأن أوهل نعيم القرب ،أو عذابه ،وأن
َ
َ
ْ
َّ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ ًّ َ َ ًّ َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ
اب ( })46سورة اغفر.
تعاىل{ :انلار يعرضون عليها غدوا وع ِشيا ويوم تقوم الساعة أد ِخلوا آل فِ ُرعون أشد العذ ِ
َّ
َ
َ ُ َْ
ان األعمال الصاحلة سبب دلخول اجلنة ،كما قال تعاىلَ :
{ج َز ً
اء بِ َما اكنوا يع َملون ( })17سورة السجدة.

املصادر واملراجع:

ر
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل 1435 ،ـه 2014 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.
السنن الكربى ،لإلمام النسايئ ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه 2001 -م.
املعجم الكبري ،للطرباين ،املحقق :محدي بن عبد املجيد السليف ،دار النرش :مكتبة ابن تيمية  -القاهرة.
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من اكن هل سعة ،ولم يضح ،فال يقربن مصالنا

ر
َْ
ْ َ
ولم يُض ِّح ،فال يق َر َب رن ُم َصالنا».
احلديث :عن أيب هريرة ،أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :من اكن هل َس َعة،

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال :أي مسلم اكنت عنده قدرة ىلع أن
يضيح لكنه لم يفعل فال يقرب مصىل العيد وال يصيل مع انلاس ،ألنه ال ينبيغ للمسلم أن يرتك األضحية وعنده قدرة ىلع

ذلك ،فاألضحية عبادة عظيمة وشعرية يف يوم عيد األضىح ،واجلمهور ىلع أنها سنة مؤكدة ،وقال بعض العلماء بوجوبها يف

حق القادر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > األضحية
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

• َمن اكن هل َس َعة  :قدرة ىلع األضحية.
ر
َّ
َّ
املصىل موضع َّ
الصالة ،واملراد هنا مصىل العيد.
• ُم َصالنا :

فوائد احلديث:

 .1احلديث يدل ىلع تأكيد األضحية مع القدرة والسعة واجلمهور ىلع أنه سنة
 .2أن قوهل« :فال يقربن مصالنا» ليس املراد أن صحة الصالة تتوقف ىلع األضحية ،بل هو عقوبة هل بالطرد عن جمالس األخيار.
 .3أن من اكن غري قادر ىلع األضحية فإنه ال جتب عليه.
 .4أن األحوط للمسلم أال يرتك األضحية مع قدرته عليها ،ألن أداءها هو اذلي يتعني به براءة ذمته.

املصادر واملراجع:

 سنن ابن ماجه املؤلف :ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م ختريج أحاديث مشَكة الفقر وكيف اعجلها اإلسالم املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،الطبعة :األوىل  1405 -ه بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -مر
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 1427 -حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه  ،انلارش :دار اجليل.
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ً
من اكن يؤمن باهلل وبايلوم اآلخر فال يركب دابة من يفء املسلمني حىت إذا أعجفها ردها فيه ،ومن اكن
ً
يؤمن باهلل وبايلوم اآلخر فال يلبس ثوبا من يفء املسلمني حىت إذا أخلقه رده فيه
احلديث :عن رويفع بن ثابت األنصاري أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من اكن يؤمن باهلل وبايلوم اآلخر فال
َ
َ
َ
َ ْ َ
َّ
يَركب دابة ِمن يف ِء املسلمني حىت إذا أع َجفها َردها فيه ،ومن اكن يؤمن باهلل وبايلوم اآلخر فال يَلبس ثوبا ِمن يف ِء
َ ْ َ َ َّ
املسلمني حىت إذا أخلقه َرده فيه».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ً

يف هذا احلديث أنه ال جيوز ألحد من املجاهدين أن يلبس ثوبا من اثلياب املغنومة حىت إذا أباله رده ،أو يركب دابة منها
حىت إذا أهزهلا وأضعفها ردها للغنيمة ،ملا يف ذلك من اإلرضار بسائر الغانمني واالنفراد عنهم ،أما لو ركب دابة من غري

إعجاف ،أو لبس ثوبا من غري إتالف أو إخالق ،كأن يركب دابة توصله إىل سكنه ،أو تبعده عن العدو ،ثم يردها ،أو يلبس
َّ
ثوبا يسرت عورته أو يستدفئ به ثم يرده ،فال حرج يف ذلك ،بل ال حتصل الرباءة من تبعتها يف ادلنيا واآلخرة إال بردها يف

الغنيمة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
راوي احلديث :رويفع بن ثابت األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
َّ
• يفء  :اليفء :أصله :الرجوع ،يقال :فاء الظل :إذا رجع حنو املرشق ،وسيم املال املأخوذ من الكفار بال قتال :فيئًا؛ ألنه رجع من املرشكني إىل
املسلمني.
َ
ُ
َ
ُ
• أعجفها  :بفتح اهلمزة ،وسكون العني املهملة ،أهزهلا وأضعفها ،والعجفاء :اهلزيلة ،مجعها ِعجاف وعجف.
ْ
ً
قديما.
• أخلقه  :بفتح اهلمزة ،وسكون اخلاء املعجمة ،بمعىن :أباله وتركه

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ال جيوز استعمال أموال الغنيمة من غري رضورة ملجئة.
حتريم استعمال أموال الغنيمة املشرتكة ثم ردها بعد استهالكها.
مناف لكمال اإليمان باهلل وايلوم اآلخر.
أن ركوب ادلابة أو لبس اثلوب من يفء املسلمني من غري رضورة
ٍ
محاية بيت مال املسلمني.
إثبات ايلوم اآلخر.

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،ت :حممد ميح ادلين ،املكتبة العرصية. مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م. سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ه. صحيح أيب داود  -األم ،لألبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه. بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .1427ر
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ه.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 -عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.
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ُّ
وشقه مائل
من اكنت هل امرأتان فمال إىل إحداهما جاء يوم القيامة ِ

َ َ
ْ ُ
داهما جاء َ
يوم
احلديث :عن أيب هريرة ،عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :م ْن اكنت هل امرأتان ف َمال إىل إح
ُّ ُ ٌ
وشقه َماِئل».
القيام ِة ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ َ
َّ
َّ
إحداهن عن األخرى حمرم ،كما وضح
يبني هذا احلديث أن الق ْس َم واجب ىلع الرجل بني زوجتيه أو زوجاته ،وأن امليل إىل
جزاء من حاد مع إحدى زوجاته يف القسمة ،وجار يف حق غريها ،وأن اهلل يعاقبه بأن يفضحه يوم القيامة ،فيأيت للحرش وجنبه

مائل جزاء وفاقا ،واجلزاء من جنس العمل.

والعدل بني الزوجات واجب فيما يقدر عليه الرجل من انلفقة ،واملبيت ،وحسن املقابلة ،وحنو ذلك ،أما ما ال يقدر عليه مما
َّ
يتعلق بالقلب من املحبة ،وامليل القليب ،فليس بواجب ألن هذه األمور ليست يف طوق اإلنسان.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• من اكنت هل امرأتان  :زوجتان أو أكرث.
• فمال إىل إحداهما  :فلم يعدل بينهما.
ُّ ُ
• ِشقه  :جانبه ونصفه.
• مائل  :من امليل ضد االعتدال واالستقامة ،بأن يصاب بالفالج ،وهو مرض حيدث يف أحد شيق ابلدن يبطل حركته وإحساسه.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

َّ َ
َّ
إحداهن عن األخرى ،فيما يقدر عليه من انلفقة ،واملبيت ،وحسن
أن الق ْس َم واجب ىلع الرجل بني زوجتيه أو زوجاته ،وحيرم عليه امليل إىل
املقابلة ،وحنو ذلك.
ً
َّ
َّ
أن اجلزاء يكون من جنس العمل فإن الرجل ملا مال يف ادلنيا من زوج ٍة إىل أخرى ،جاء يوم القيامة مائال أحد ِشقيه عن اآلخر؛ فكما تدين
تدان.
إثبات ابلعث وعذاب اآلخرة.
ٌ
َّ
تعظيم حقوق العباد ،وأنه ال يسامح فيها؛ النها مبنية ىلع الشح واتلقيص.
َ
َ ْ ْ ُ ْ َّ َ ْ ُ
استحباب االقتصار ىلع زوج ٍة واحد ٍة ،إذا خاف الرجل أن ال يعدل بني زوجاته؛ ئلال يقع يف اتلقصري يف ادلين؛ قال تعاىل{ :ف ِإن ِخفتم أال تع ِدلوا
َ
ً
اح َدة} [النساء.]3 :
ف َو ِ
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه
السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) ،أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد
ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م
سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس
ابلايب احلليب.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية   1405ـه-
1985م.
َ
ر
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىلُ 1427 ،ه _  2006م
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود ،حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،العظيم آبادي ،دار الكتب
العلمية – بريوت ،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه
-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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ِّ
ْ
ََْ
ُ
َ
ُ
من لك الليل أوتر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-من أول الليل ،وأوسطه ،وآخره ،وانتىه ِوتره إىل
َّ َ
السح ِر

ِّ
َ َ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :من لك الليل أ ْوت َر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-من أول الليل،
الس َ
وأوسطه ،وآخره ،وانتىه وتْ ُر ُه إىل َّ
ح ِر».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خترب اعئشة أم املؤمنني -ريض اهلل عنها -عن الوقت اذلي اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل الوتر فيه من الليل ،وأنه ال

يتقيد بساعة دون أخرى ،فيف لك سااعت الليل اكن يوتر ،أحيانا من أوهل حني يصيل العشاء وما شاء اهلل بعدها ،وأحيانا من
أوسطه بعد ُم ِيض ثلثه األول ،وأحيانا من آخره حني يميض ثلثاه حىت تكون آخر ساعة من الليل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الوتر  -اتلنويع يف العبادات.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ر
• من لك الليل  :أي من لك ساعة من الليل ،يف يلايل خمتلفة.
ْ
الوتر.
• قد أوتر  :قد صىل ِ
• من أول الليل  :من بعد صالة العشاء.
ْ
• انتىه ِوت ُر ُه  :أي وقت وتره.
• َّ
السحر  :هو آخر جزء من الليل.
فوائد احلديث:

ْ
الوتر يف أول الليل ،وأوسطه ،وآخره ،ألن اجلميع وقتها.
 .1جواز صالة ِ
ْ
 .2أن األفضل أن يكون ِوتر يف آخر الليل ،ملن وثق من نفسه بالقيام.
ْ
الوتر من صالة العشاء إىل طلوع الفجر.
.3
ِ

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة  1426 ،ـه 2006 -م.
تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة ،االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل 1381ه.
صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،أليب احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ُ
َ ٌ َ َ
من مات وعليه ِصيام صام عنه َو ِيلُّه

احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من مات وعليه صيَ ٌ
ام َص َ
ام عنه
ِ
ُ
َو ِ ُّيله».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َْ
خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر وِل من مات ،ويف ذمته صوم مفروض من نذ ٍر ،أو كفارة،

أو قضاء رمضان ،بأن يصوم عنه؛ ألنه دين عليه ،وقريبه أوىل انلاس بقضائه عنه؛ ألنه إحسان إيله وبر وصلة ،وهذا أمر

استحباب ال إجياب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > قضاء الصيام
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ٌ
صيام  :أي :صيام واجب ،والصوم :هو اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل الغروب.
• وعليه
ُ
• َو ِ ُّيله  :قريبه ،والوارث أوىل القرابة به.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ً
َْ
استحباب قضاء الصوم عن امليت ،سواء أكان نذ ًرا ،أم واجبا بأصل الرشع.
أن اذلي يتوىل الصيام ،هو ُّ
ويله ،واملراد به :الوارث اذلي انتفع بمخلفاته ،فمن مقتىض القيام بواجبه قضاء ديون اهلل عنه.
ً
مجيعا ،حىت ينهوا ما ىلع امليت.
إذا تعدد األويلاء صاموا
إذا مات قبل اتلمكن من القضاء لم يصم الوِل عنه؛ لسقوطه عنه لعدم اتلمكن.
أن القريب ال يقيض صوم اتلطوع عن ميته.
أن انليابة تدخل يف الصوم.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة( :من 1427 - 1404ه).
إحاكم اإلحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :ابن دقيق العيد -مطبعة السنة املحمدية -بدون طبعة وبدون تاريخ.
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من مس ذكره فليتوضأ

َّ َ
َ َ
احلديث :عن عروة قال :دخلت ىلع مروان بن احلكم فذك ْرنا ما يكون منه الوضوء ،فقال مروان :ومن َم ِّس اذلكر؟
فقال عروة :ما علمت ذلك ،فقال مروان :أخربتين ب ُ ْ َ
رسة بنت صفوان ،أنها سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ َ
يقولَ « :م ْن َم َّس ذك َره فليتوضأ».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ َ
معىن احلديث :خيرب عروة -رمحه اهلل -أنه دخل ىلع مروان بن احلكم واكن أمريا ىلع املدينة يف ذلك الوقت "فذك ْرنا ما
َّ َ
يكون منه الوضوء" أي تذاكرنا وِبثنا يف نواقض الوضوء واألشياء اليت ينتقض بها الوضوء ،فقال مروان" :و ِم ْن َم ِّس اذلكر"
َّ َ
يعين :ومما حيصل به نقض الوضوء َم رس اذلكر ،فقال عروة" :ما علمت ذلك" ،يعين :ما أعلم ديلال ،وليس عندي علم يف ذلك
رسة بنْ ُ
عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال مروان :حدثتين ب ُ ْ َ
ت صفوان -ريض اهلل عنها -أن انليب --صىل اهلل عليه
ِ
َ َ
وسلم -قالَ :
(م ْن َم َّس ذك َره فليتوضأ).
َّ َ
ٌ
ويف رواية الرتمذي" :فال َ
يصل حىت يتوضأ" وهذه الرواية ٌ
نص يف أن َم َّس اذلكر ناقض للوضوء سواء اكن لشهوة أو لغري شهوة
ِ
وسواء قصد مسه أو لم يقصد ،لكن برشط أن حيصل َ
الم ُّس مبارشة ،أي من غري حائل بينهما ،أما إذا اكن من وراء حائل
ْ َ
املس؛ ألن َ
فال يؤثر َم ُّسه؛ لعدم وجود حقيقة ِّ
الم َّس هو مبارشة العضو العضو؛ يدل ذللك ما رواه النسايئ وغريه" :إذا أفىض
َ
ْ
أحدكم بيده إىل ف ْر ِجه وليس بينها ِسرت وال حائل فليتوضأ".

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > نواقض الوضوء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املذاكرة يف العلم.
راوي احلديث :برسة بنت صفوان -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

فوائد احلديث:

َ َّ َّ
اذلكر ينقض الوضوء ،سواء اكن بشهوة أو بغري شهوة وسواء حصل َ
الم ُّس بقصد أو بغري قصد.
 .1فيه أن مس
 .2فيه حرص عروة ومروان ىلع حتصيل العلم

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
صحيح أيب داود – األم -حممد نارص ادلين األبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003ُ -م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء
بنت عرفة.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
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من ملك ذا رحم ُمرم فهو حر

َْ
َ َ
احلديث :عن سمرة قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من َملك ذا َر ِح ٍم حم َرمٍ فهو ُح ٌّر».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

يف هذا احلديث بيان أن من ملك شخصا بينه وبينه رحم حمرمة للناكح فإنه يعتق عليه بمجرد ملكه هل ،ويكون حرا ،فإذا
ملك أباه أو أمه أو أخته أو عمه أو عمته أو حنوهم برشاء أو بهبة أو غنيمة أو إرث عتق عليه.

___________________________

ِّ ر
والرق
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > العتق
ْ
راوي احلديثَ :س ُمرة بن ُجن َدب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

الراء ،وكرس احلاء ،وأصله :موضع تكوين الودلَّ ،
• ذا رحم  :بفتح َّ
ثم استعمل للقرابة؛ فاملراد بها هنا :لك من اكن بينك وبينه نسب يوجب حتريم
انلاكح.
َُ
الراء املخففةُ ،
• حمرم  :بفتح امليم ،وسكون احلاء ،وفتح َّ
ويقال" :حم َّرم" بصيغة املفعول من اتلحريم ،واملحرم :من ال حيل نكاحه من األقارب،
َّ
فإن اكن أنىث فواضح وإن اكن ً
ذكرا فيُقدر كونه أنىث يلُعلم هل حيل أو حيرم.
• فهو حر  :جواب الرشط ،أي :فذو الرحم املحرم حر ،واجلملة اسمية ،فهو تقتيض ادلوام واثلبوت.

فوائد احلديث:

َّ
 .1أن ذا الرحم يعتق بمجرد امللك أو الرشاء.
َ
َّ َّ
َّ
َّ
َّ َ
 .2أن الشارع احلكيم الرحيم َج َعل للعتق عدة أسباب ،ومن تلك األسباب :أن القريب إذا ملك قريبه ،فإنه يعتق عليه.
 .3أنه إذا ملك قريبا من أقاربه ال حيرم عليه فإنه ال يلزمه العتق.

املصادر واملراجع:

 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مر
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية  -الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت سنن الرتمذي ،لإلمام الرتمذي .حتقيق  :أمحد حممد شاكر وآخرون ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص  .-الطبعة :اثلانية،  1395ـه 1975 -م
 مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.
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ِس وهو َصائ ٌِم فأَكل أو َرشب ،فَلْ ُيت َّم َص ْو َم ُه ،فَإ َّن َما َأ ْط َع َم ُه اهلل َو َس َقاهُ
من ن َ ِ َ
ِ
ِ
ِ

َُ َ ٌ َ
َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :م ْن ن َ ِ َ
رشب،
أو
كل
يس َوهو صائِم فأ
ِ
ُ َ َّ َ
َْ
َ
ُ
فليُ ِت َّم َص ْو َمه ،ف ِإن َما أ ْط َع َمه اهلل َو َسق ُاه».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

بُنيت الرشيعة اإلسالمية ىلع اليرس والسهولة ،واتلَكيف بقدر الطاقة ،وعدم املؤاخذة بما خيرج عن االستطاعة أو االختيار.
َْ
ً
ومن ذلك  :أن من أكل أو رشب ،أو فعل مفطرا غريهما يف نهار رمضان ،أو غريه من الصيام ،فليُ ِت َّم َصومه ،فإنه صحيح؛ ألن
ً
هذا ليس باختياره ،فما فعله اإلنسان ناسيا من غري نية فإنه ال يقدح يف صومه وال يؤثر فيه وإنما هو من اهلل اذلي أطعمه

وسقاه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > مفسدات الصيام
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• من ن َ ِ َ
يس  :من اغب عن ذهنه.
َ
َ
رشب  :أو هنا للتنويع ،وحيتمل أن تكون اعطفة ،وقد ورد احلديث باللفظني.
• َفأ ْكل أو ِ
• فليُ ِت َّم  :أي :فليكمل صومه ،والالم لألمر.
• صومه  :الصوم :هو اإلمساك عن املفطرات من الفجر إىل الغروب.
• أطعمه اهلل  :أي :رزقه طعاما ،أي مأكوال.
• وسقاه  :أي :رزقه رشابا ،ونسب ذلك إىل اهلل -تعاىل-؛ ألنه حصل دون قصد من الفاعل.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ً
صحة صوم من أكل أو رشب ناسيا.
ليس ىلع من أكل أو رشب ناسيا إثم؛ ألنه ليس باختياره.
ً
ُ
ً
معفوا عنه ،فهو مأمور بال ْ ُم ِ ِّ
يض يف عبادته وجوبا إن اكنت واجبة واستحبابا إن اكنت تطواع.
بطال
من فعل يف عبادته م ِ
معىن إطعامه من اهلل -تعاىل -وسقيه ،أنه وقع من غري اختيار ،وإنما اهلل اذلي قدر هل ذلك بنسيانه صيامه.
سعة رمحة اهلل -تعاىل -بعباده.
يرس الرشيعة اإلسالمية.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم ،نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 ،ه.
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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من نام عن وتره ،أو نسيه ،فليصله إذا ذكره

َ ْ ِّ
ً
مرفواع« :من نام عن وتره ،أو نسيه ،فليُ َصله إذا ذكره».
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
من نام عن وتره حىت أصبح ،أو نسيه فإنه يصليه بعد طلوع الفجرً ،
قضاء ،فيبني احلديث الرشيف جواز صالة الوتر
أداء ال
ً
ولو بعد طلوع الفجر اثلاين ملن نسيه أو نام عنه؛ ألنه معذور رشاع.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

فوائد احلديث:

 .1أن من نام عن الوتر فلم يستيقط حىت طلع الصبح اثلاين ،أو نسيه فلم يذكره حىت طلع الفجر فإنه يصليه ،ولو بعد طلوع الصبح اثلاين.
 .2ال تعارض بني هذا احلديث وحديث" :من أدرك الصبح ولم يوتر ،فال وتر هل" ،فهذا يف حق اذلاكر واملستيقظ ،فإن وقت الوتر عنده ينتيه
بطلوع الفجر اثلاين؛ خبالف حديث ابلاب ،فهو يف ِّ
حق انلائم والغافل ،فإن هذا هو وقت الصالة يف حقه.
ر
ً
ر
 .3إذا فات الوتر فإنه ال يقضيه يف انلهار ىلع صفته وترا ،بل يشفعه بركعة ،لفعله -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد اكن وتره إحدى عرشة ركعة ،فإذا
ً
ً
ً
غلبه نوم أو وجع صىل بانلهار ثنيت عرشة ركعة ،وهكذا يفعل من اعدته أن يصيل تسعا فيصيل بانلهار عرشا ،ومن اكن يصيل بالليل سبعا
فيصيل بانلهار ثماين ركعات ،وهذا هو األظهر ،فإن حديث أيب سعيد جممل ،وحديث اعئشة مفرس هل.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل   1421 ،ـه 2001 -م،
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه:
عبد السالم السليمان،ط  1427 ، 1ـه2006 -م.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.
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مه ،عليكم بما تطيقون ،فواهلل ال يمل اهلل حىت تملوا ،وَكن أحب ادلين إيله ما داوم صاحبه عليه
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها :-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -دخل عليها وعندها امرأة ،قال« :من هذه؟»
َ ُّ
َ ُّ
ْ
قالت :هذه فالنة تذكر من صالتها .قالَ « :مه ،عليكم بما تطيقون ،فواهلل ال ي َمل اهلل حىت ت َملوا» واكن أحب ادلين
إيله ما داوم صاحبه عليه.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

زارت امرأة اعئشة -ريض اهلل عنها -فذكرت هلا كرثة عبادتها وصالتها ،فذكرت اعئشة ذلك لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

فنهاها عن املبالغة يف العبادة وتكليف انلفس ما ال تطيق ،وأخربها أن اهلل ال يعاملكم معاملة امللل حىت تملوا فترتكوا،

فينبيغ لكم أن تأخذوا ما تطيقون ادلوام عليه يلدوم ثوابه لكم وفضله عليكم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• مه  :لكمة تقال للزجر وانليه.
• تطيقون  :أي اغية ما تستطيعون ،ويه اسم ملقدار ما يمكن أن يفعل بمشقة.
• تملوا  :فتور يعرض لإلنسان من كرثة مزاولة يشء فيوجب الالكل واإلعراض عنه لكنه بالنسبة هلل ليس فيه نقص ،بل يليق جبالهل وعظمته.
• داوم  :أي واظب واستمر عليه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

جواز السؤال عمن دخل ابليت من النساء أو الرجال.
جواز ذكر الوصف أمام العالم يلصحح اخلطأ ويثين ىلع الصواب
استحباب الزجر عند رؤية املنكر.
ال جيوز تأخري ابليان عن وقت احلاجة.
اإلكثار من العبادة فوق ما يطيق اجلسد يؤدي إىل امللل والفتور فترتك انلفس
االعتدال واتلوسط يف أداء العبادة مداعة الستمرارها وثلبات الطاعة عليها.
ً
أحب األعمال وأكرثها ثوابا أدومها وإن قلت.
جيب علينا أن نعتقد أن اهلل -تعاىل -مزنه عن لك صفة نقص من ملل وغريه ،وما يف هذا احلديث من إثبات امللل هلل يقال :ملل اهلل ليس
كملل املخلوق فيف حق املخلوق تكون ىلع وجه انلقص ،أما يف حق اخلالق ىلع وجه الكمال ،أو املراد به بيان أنه مهما عملت من عمل
فإن اهلل جيازيك عليه فإن اهلل ال يمل من ثوابك حىت تمل من العمل ،ويكون املراد بامللل الزم امللل.
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املصادر واملراجع:

تهذيب اللغة ،تأيلف :أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،ط  1اعم 2001م
لسان العرب ،تأيلف :أبو الفضل مجال ادلين ابن منظور األنصاري الرويفىع اإلفريىق ،انلارش :دار صادر ،ط  3اعم 1414
حممد بن ر
تاج العروس ،تأيلف :ر
حممد بن عبد ر
الرزاق احلسيين الزبيدي ،انلارش :دار اهلداية.
املعجم الوسيط ،تأيلف :جممع اللغة العربية بالقاهرة ،انلارش :دار ادلعوة.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط  14اعم
1987 - 1407
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف :فيصل مبارك ،دار العاصمة ،ط2002 – 1423
اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ،ط 1422
املسند الصحيح (صحيح مسلم) ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
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َََْ ََ
ىلع َع ْهد َر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فَ َر ًسا فَأَ َكلْ َناهُ
حنرنا
ِ
ِ

َ
َْ َ ْ َ َ ْ
َََْ ََ َ ْ َ ُ
ول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -ف َر ًسا
احلديث :عن أسماء بِنت أ ِيب بك ٍر-ريض اهلل عنهما -قالت« :حنرنا ىلع عه ِد رس ِ
َْ ْ َ
ََ َ َْ
فأكلن ُاه»َ .و ِيف ِر َوايَ ٍة « َوحن ُن ِبال َم ِدين ِة».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ََُ ََ ً ََ
ُ ُ َْ َ ُ ْ
ىلع َع ْهد َر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -وأَ َكلُ ُ
وه،
اء بِنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -أنهم حنروا فرسا
خت ِرب أسم
ِ
ِ ِ
ََََ َ َ ٌ ََْ َ
ََ ٌَ ََ َ َ َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ال يف اآلية ،ويه قوهل تعاىل:
وابلغ ِ
ري ِ
از أك ِل حلومِ اخلي ِل ،وال يتوهم أحد منع أك ِلها الق ِرتانِها مع احل ِم ِ
ويف ذلك داللة ىلع جو ِ
َ
ُ
ً
َ َْ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ
َْ ُ َ
َ
ُ
ابلغال واحل ِمري لِرتكبوها و ِزينة وخيلق ما ال تعلمون) [ ،انلحل .] 8 :
(واخليل و ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > اتلذكية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اذلبائح.
راوي احلديث :أسماء بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
َ َْ
َُْ َ ََْْ َ
َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َ
َُُْ َُْ
َّ ْ ُ َ ُ ُ
َ َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ِبه فهو يذبح ،ولعل الفرس مما ال يستطاع ذِبه فينحر.
• حن ْرنا  :انلحر يكون ملا ال يذبح ِمن األنعامِ اكإلبِ ِل ،وما يق ِدر ابن آدم ىلع ذ ِ
ََ َ ْ َ ُ
ول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم : -يف َز َم ِنه.
• ىلع عه ِد رس ِ

فوائد احلديث:

ُ
ُّ َ ْ ُ
ْ ُ َ َ َ ْ
ِ .1حل أك ِل حلُومِ اخلَيْ ِل ،إذ أ ِكل َىلع عه ِد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأقِ َّر عليه.
 .2قوهلا "وحنن يف املدينة" يرد ىلع من قال :إن حلها نسخ بغرض اجلهاد ،بسبب االحتياج إيلها.

املصادر واملراجع:

 -1صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد
فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
 -2صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
 -3خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م.
 -4اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه.
 -5اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
 -6تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
 -7تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ه.
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َْ َ َ َ ً َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ َ َ َْ
ِ
ت اهلل احلرام حافِية ،فأمرت ِِن أن أستف ِيت لها رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم-
نذرت أخ ِيت أن تم ِيش إىل بي ِ
َ ْ ََُُْْ ََ َ َْ
ََْْ َ ْ
فاستفتيته ،فقالِ :تلم ِش ولرتكب

ْ
ً ََ ْ َ ْ
ََ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ َ َ َْ
َُْ ْ َ
ت اهلل احلَ َرامِ َحا ِفيَة ،فأ َم َرت ِين أن
يش إىل بي ِ
احلديث :عن عقبة بن اع ِم ٍر -ريض اهلل عنه -قال« :نذرت أخ ِيت أن تم ِ
َ ْ ْ ْ ُ ََ َ
َ
َ ْ َْ َ َ
َ َْ ْ َ ْ
ْ
رتكب».
يت ل َها َر ُسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -فاستَفتَيتُه ،فقالَ ِ :تلم ِش ول
أستف ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
َ
م ْن َطب َ
اإلنسان أنَّه َينْ َدف ُع أحيانا ً َفيُوج ُ
ب ىلع نفسه َما ي َ ُش ُّق عليه ،وقد جاء َ ْ
َ
املش َّقة َىلع َّ
انلفس
يع ِة
رش ُعنا باالعتدال ،وعدمِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
يث طلبت أخت عقبة بن اعمر منه ،أن يسأل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنها
يف ال ِعبادة حىت تست ِمر ،ويف هذا ِ
احلد ِ
َ
ُ ُ َ ً
َّ
فرأى َّ
نذرت أن تذهب إىل ابليت احلرام ماشية حافيةَ ،
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن هذه املرأة ت ِطيق شيئا ِمن امليش،
فَ َ
ب إذا َع َ
أم َرها أَ ْن تَميش َما أَ َطاقَت امليش ،وأَ ْن تَ ْر َك َ
ج َزت َعن امليش.
ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
ْ َْ ُ ََْْ
اء األعل ِم.
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اس ِتفت
راوي احلديثُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ً
• َحا ِفيَة  :غري منتعلة ،أو بدون حذاء.
• ِ َتل ْم ِش  :يف َوقت قدرتها ىلع امليش.
ْ
رت َك ْ
ب  :إذا َع َ
• َول ْ َ ْ
ج َزت َعن امليش.
فوائد احلديث:

َ
َّ ْ
ََ
ُْ
َّ
َ ْ
َّ
ٌ َْ
َ
َ ْ ُ
ََ
ور ،فالظا ِهر أن هذه املرأة ملا نذ َرت امليش َع ِل َمت ِم ْن
 .1يف
احلديث بيان ُ ِبلع ِض ال ِعل ِل يف كرا ِهية الشارع َللنذ ِر؛ وهو العجز عن ال ِقيامِ باملنذ ِ
ْ َ
َّ
َن ْفسها َع َد َم الق ْد َ
َّ
ُ
املأزق.
ا
ذ
ه
ن
م
وج
اخلر
إىل
ت
ر
فاضط
ة؛
ر
ِ ِ
ِ
َْ
َ َ َْ َْ
َِ ً َ
ْ
َّ َ ْ َ َ َ َ ْ
ُ
يش إىل املسجد َ
َ
الوفاء به؛ ألن هذا لي َس نذر ِعبَادة َمق ُصودة ،وإنما هو نذ ٌر ُمبَاح.
جيب َعليه
ال
،
يا
اش
م
دين
املسج
أحد
أو
ام،
احلر
الم
ر
ذ
ن
ن
 .2أن م
ِ
ِ
ِ
َْ
َ
ُ
ف به فعليه الكفارة.
ونذر املباح ،إن لم ي ِ
ْ َ
ْ َ ْ ْ ََ َ ََ ُ َ ََ
ِّ َ ُ َ َ
َّ
ُ ُ ْ ُ َُْ
َّ
ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ َ ْ
َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
جيب الوفاء بِها ،إِذ قد اشتمل أداؤها ىلع املصلح ِة.
لك حكمهَ ،فيؤمر بال ِعبادة؛ ِألنها اليت
اح و ِعباد ٍة ،ف ِل
 .3أنه إذا اشتمل انلذر ىلع أم ٍر مب ٍ
ِ
ٍ
َْ َ ُْ َ ْ
ُ
َ
رش َعه اهلل -تعاىل -من َّ
ع إال ما َ َ
 .4أنَّه ال ُيتَ َعبَرد إال بما َ َ
رش َعه اهلل ورسوهل.
الطااعت ،فاأل ْصل يف ال ِعبَادات احلظر؛ فال يرش
ِ

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)3001( :

236

َ َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َّ
ْ ْ َ
َ َ َ َْ ُ َْ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ري
نزل حت ِريم اخلم ِر و ِِه مِن مخس ٍة :مِن ال ِعن ِ
ب ،واتلم ِر ،والعس ِل ،واحل ِنطةِ ،والش ِع ِ

َْ
احلديث :عن عب ُد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -أن عمر قال -ىلع منرب رسول اهلل- -صىل اهلل عليه وسلم" : -أما
بعد ،أيها انلاس ،إنه نزل حتريم اخلمر ويه من مخسة :م َن العنب ،واتلمر ،والعسل ،واحلنطة ،والشعري .واخلمرَ :ما َخ َ
ام َر
ِ
َْ
َ
َ َ َ َ ََْ َ َ ْ ً َْ
َ ْ َ َ ٌ ْ ُ َ َّ
َ ُّ
َ َُ ََْ ٌ
َ
العقل .ثالث َو ِددت أن َر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ع ِهد إيلنا ِفيها عهدا ننت ِيه إيل ِه :اجلد ،والالكلة ،وأبواب
ِم َن ِّ
الر َبا".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خطب عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -يف مسجد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وىلع منربه هذه اخلطبة ،وقرر فيها -

ريض اهلل عنه -أن اخلمر ما خامر العقل ،فاخلمر ال خيتص بالعنب ،بل حىت الرشاب املسكر املصنوع من اتلمر أو العسل أو
احلنطة مخر ،وقد ذكر عمر -ريض اهلل عنه -يف خطبته أن ثالث مسائل فيها إشاكل عندهم ،تمىن أن لو اكن عهد انليب -صىل
ً
اهلل عليه وسلم -يف هذه اثلالث املسائل عهدا إىل أمته ينتهون إيله فيها ،ويه :مرياث اجلد ،ومرياث لك ميت ال ودل هل وال
وادل ،وبعض أبواب الربا ،واحلمد هلل أن احلكم يف هذه اثلالث املسائل معلوم ،وليس معىن هذا أن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -لم يبينهن ،فقد أتم الرسالة ،وأدى األمانة ،وبلغ عن اهلل ما هو أخىف وأقل شأنا منهن ،ولكن عمر -ريض اهلل عنه-
يريد أن يكون فيها نص رصيح واضح ال حيتمل االجتهاد.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد اخلمر
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• اخلمر  :مأخوذ من اتلخمري ويه اتلغطية؛ ألن اخلمر يغطي العقل فيذهب اإلحساس من اإلنسان.
• ثالث  :أي ثالث مسائل.
• احلِنطة  :القمح.
• وددت  :تمنيت.
• قوهل اجلد  :أي مرياث اجلد.
• والالكلة  :الالكلة :ىلع القول األصح هو لك ميت ال ودل هل وال وادل ،أي :إذا انعدم األصل والفرع فهو الكلة .األصل :هو األب واجلد ،والفرع:
هو االبن وابن االبن.
• ِّ
الربا  :الزيادة أو اتلأخري يف أشياء خمصوصة ،مثل :أن يعطيك ألفا ىلع أن تردها بعد شهر ألفا ومائتني.

فوائد احلديث:

 .1أن اخلمر اليت أنزل حتريمها وفهمها الصحابة عند الزنول ،يه :لك ما خامر العقل ،سواء اكنت من عنب أو غريه.
 .2أن العالم مهما بلغ من العلم ،فإنه ال حييط به ،وخيىف عليه أشياء.
 .3املسألة األوىل من املسائل اثلالث توريث اجلد مع اإلخوة األشقاء أو ألب ،واحلكم فيها أن اجلد يقوم مقام األب ،فال يرث اإلخوة مع وجود
اجلد ،وهو حكم أيب بكر -ريض اهلل عنه -وغريه.
 .4اثلانية الالكلة ومعناها اذلي يموت ،وليس هل ودل وال وادل.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة( ،إبراهيم مصطىف ،أمحد الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد انلجار) ،انلارش :دار ادلعوة.
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َ
َّ
َّ
َّ َ
ََ
وك َّ َ
ج ِ َّ
ْب
ايش يف ايلوم اذلي مات فيه ،خرج بهم إىل املصىل ،فصف بهم،
نَع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -انل
ََْ ً
أربعا

َ
انل َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
ج ِ َّ
ُّ
ايش يف ايلوم اذلي مات فيه،
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال« :ن َىع
َ َّ َ َ ً
َّ
َّ
رب أ ْر َبعا».
خرج بهم إىل املصىل ،فصف بهم ،وك

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

انلجايش ملك احلبشة هل يد كريمة ىلع املهاجرين إيله من الصحابة ،حني َّ
ضيقت عليهم قريش يف مكة ،وقبل إسالم أهل
املدينة فأكرمهم ،ثم قاده حسن نيته ،واتباعه احلق ،وطرحه الكرب إىل أن أسلم ،فمات بأرضه ،ولم ير انليب -صىل اهلل عليه

وسلم.-
َ َّ
فإلحسانه إىل املسلمني ،وكرب مقامه ،وكونه بأرض لم يصل عليه فيها أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه بموته يف
َّ
ً
ً
ً
ً
وإشهارا إلسالمه ،وإعالنا لفضله ،وماكفأة هل ملا
تفخيما لشأن انلجايش،
ذلك ايلوم اذلي مات فيه ،وخرج بهم إىل املصىل؛
صنع باملهاجرين ،وطلبًا لكرثة اجلمع يف الصالة عليه ،فصف بهم ،وصىل عليه وكرب يف تلك الصالة أربع تكبريات ،شفاعة

هل عند اهلل -تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :دالئل انلبوة  -انليع.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
َ
• ن َىع  :انليع :اإلخبار باملوت.
انل َ
• َّ
ج ِ ر
ايش  :هو لقب للك من ملك احلبشة ،واملراد هنا أصحمة بن أجبر تويف يف رجب سنة تسع ،ريض اهلل عنه.
• بهم  :أي :انلاس.
ر
• املصىل  :مصىل العيد فيما يظهر ،وحيتمل أن املراد به مصىل اجلنائز.
ً
ر
• فصف بهم  :صىل بهم صفوفا.
• ر
كرب أربعا  :قال :اهلل أكرب أربع مرات.
فوائد احلديث:
.1

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

اإلخبار بموت امليت للمصلحة يف ذلك؛ من تكثري املصلني ،وإخبار أقاربه فإن ذلك ليس من انليع املنيه عنه اذلي اكنوا فيه ينادون عليه
يف األسواق والطرقات ،بأنواع املدائح الصحيحة واملكذوبة ،وفيه مفاسد من وجوه كثرية.
فضيلة كرثة املصلني.
فضيلة انلجايش -ريض اهلل عنه.-
ثبوت آية من آيات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أخرب بموت انلجايش يف ايلوم اذلي مات فيه.
َّ
مصىل العيد إذا اكن اجلمع ً
كثريا.
امليت يف
الصالة ىلع
ِ
مرشوعية تقدم اإلمام ،ومرشوعية صفوف انلاس وراءه يف صالة اجلنازة.
اتلكبري يف صالة اجلنازة ىلع الغائب أربع ،فيه اكلصالة ىلع امليت احلارض.
َ َّ
يصل عليه؛ ألنها شفاعة وداعء من إخوانه املصلني.
مرشوعية الصالة ىلع امليت اذلي لم
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املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)5396( :
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َ
َْ
نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن حتلِق املرأة رأسها

َْ
َ
احلديث :عن يلع -ريض اهلل عنه -قال :نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن حت ِلق املرأة رأسها.

درجة احلديث :ضعيف

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث منع املرأة من حلق شعرها سواء باملوس أو املاكينة ،وذلك ألن اذلوائب للنساء اكللىح للرجال يف اهليئة واجلمال،

وفيه بطريق املفهوم جواز حلق الرجل ،وال خالف فيه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه النسايئ والرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
.1

ْ
َُْ
المثلة ،فإن دعت احلاجة حللقه اكتلداوي جاز َحلقه.
كراهة حلق املرأة شعر رأسها؛ ألنه نوع من

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،دار النرش :دار املعارف ،الرياض  -املمَكة العربية السعودية ،الطبعة:
األوىل  1412 ،ـه 1992 /م.
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ِّ
ُ َ
ُْ ْ
ينا عن ات َب ِ
اع اجلنائز ،ولم يع َزم علينا
ن ِه

ُ
َ
ِّ
ُْ ْ
احلديث :عن أ ِّم َع ِط َّية األنصارية -ريض اهلل عنها -قالت« :نُ ِهينَا عن ات َب ِ
اع اجلنائز ولم يع َزم علينا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
َ
أ ُّم َع ِط َّية األنصارية من الصحابيات اجلليالت تفيد أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه النساء عن اتباع اجلنائز؛ ملا فيهن
من شدة الرقة والرأفة ،فليس دليهن صرب الرجال وحتملهم للمصائب؛ فخروجهن يؤدي إىل اهللع والفتنة بما يشاهدن من حال

محل اجلنازة واالنرصاف عنها ،ولكن مع هذا فهمت من قرائن األحوال أن هذا انليه ليس ىلع سبيل العزم واتلأكيد؛ فكأنه
ال يفيد حتريم ذلك عليهن ،والصحيح املنع ،وقال ابن دقيق العيد :قد وردت أحاديث أدل ىلع التشديد يف اتباع اجلنائز أكرث

مما يدل عليه هذا احلديث.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > دالالت األلفاظ وكيفية االستنباط
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > زيارة القبور وأحاكمها
ُ
راوي احلديث :أم عطية نسيبة بنت احلارث األنصارية -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
ُ
• نهينا  :أي مجاعة النساء ،وانلايه هو انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
• اتباع اجلنائز  :تشييعها وامليش معها ،واجلنائز :األموات.
ُْ
• يع َز ْم  :يؤكد علينا بانليه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

قول الصحايب :أمرنا أو نهينا حيمل ىلع أن اآلمر وانلايه هو انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
نيه النساء عن اتباع اجلنائز ،وهو اعم يف اتباعها إىل حيث جتهز ويصىل عليها ،وإىل املقربة حيث تدفن.
علة انليه أن النساء ال يطقن مثل هذه املشاهد املحزنة واملواقف املؤثرة؛ فربما ظهر منهن من التسخط واجلزع ما ينايف الصرب الواجب.
ً َّ
جازما مؤك ًدا ،لكن قد وردت أحاديث أدل
األصل يف انليه اتلحريم إال أن أم عطية فهمت من قرينة احلال أن نهيهن عن اتباع اجلنائز ليس
ىلع التشديد يف اتباع اجلنائز أكرث مما يدل عليه هذا احلديث ،كما تقدم.
نيه الشارع ينقسم إىل عزيمة يلزم اجتناب املنيه عنه ،وهو األصل ،وإىل تزنيه يطلب فيه اجتناب املنيه عنه دون إلزام.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإل مارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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ْ َ ُ ُ ُ َ َّ ْ َ ُ ُ ُ َ َّ
ن ِعم األدم اخلل ،ن ِعم األدم اخلل

َ
ْ َ َ َّ َ ٌّ َ َ
ََ َ ْ َ ُ ُُ
احلديث :عن جابر -ريض اهلل عنه :-أ َّن َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلمَ -سأل أهله األد َم ،فقالواَ :ما ِعندنا إِال خل ،فد َاع
ِ
ُ ُ
ْ َ ُ ُ ُ َ َّ ْ َ ُ ُ ُ َ َّ
َ َ َ ُُْ
ج َعل يَأكلَ ،و َيقول« :نِعم األدم اخلل ،نِعم األدم اخلل».
بِ ِه ،ف
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أهله طعاما يأكله باخلزب ،فقالوا :ما عندنا يشء إال اخلل ،فأمر بإحضاره فيجء به فجعل
ُُ
ُُ
يأكل ويقول :نعم األد ُم اخلل ،نعم األد ُم اخلل.
ََ َ
ُْ ََْ
رش َب ِمنه فلي َس ِم ِّين
وهذا ثناء ىلع اخلل ،وإن اكن اخلل رشابا يرشب لكن الرشاب يسىم طعاما؛ قال اهلل -تعاىل{ :-فمن ِ
َّ
َو َمن ل ْم َي ْط َع ْم ُه َف ِإنَّ ُه ِم ِّين} ،وإنما ُس ِ َ
يم طعاما ألن هل طعما يطعم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > أحاكم األطعمة واألرشبة
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
فداع به  :أمر بإحضاره.
•
ُُ
• األدم  :ما يؤلك مع اخلزب أي يشء اكن.
• اخلل  :ما محض من عصري العنب وغريه.
فوائد احلديث:

 .1استحباب مدح الطعام ولو اكن بسيطا قليل الَكفة.
 .2مدح االقتصاد يف األكل ،ومنع اعتياد انلفس ىلع األطعمة ادلسمة الكثرية الَكفة.
 .3تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف طعامه وامتداحه هل.
 .4مدح اخلل سواء اكن املدح لفضل اخلل أو تطييبا خلاطر أهله.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه 2009 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5447( :

243

ْ َ َّ ُ ُ
ُ ِّ
الرجل عبد اهلل ،لو اكن يصيل من الليل
ن ِعم
احلديث :وعن سالم بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهم -عن أبيه :أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
ُ ِّ
ْ َ َّ ُ
صيل من الليل» قال سالم :فاكن عبد اهلل بعد ذلك ال يَ ُ
نام من الليل إال قليال.
الر ُجل عبد اهلل ،لو اكن ي
قال « :نِعم

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن عبد اهلل بن عمر رجل صالح وحضه ىلع القيام بالليل ،فاكن -ريض اهلل عنه -ال ينام
يف الليل إال قليال.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

بيان مزيد فضل قيام الليل ،واحلث عليه وأنه من مراتب الكمال.
مسارعة الصحابة ملا يبلغهم من مراتب الكمال.
فضيلة عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنه.-
جواز اثلناء ىلع من يؤمن عليه إعجابه بنفسه.
احلث ىلع تمين اخلري نلفسه ولغريه.
فيه اإلشارة إىل أن قيام الليل سبب يف انلجاة من انلار.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،للعيين ،دار املنريية.
رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،ه 2007 -م.
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حنرنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اعم احلديبية ابلدنة عن سبعة ،وابلقرة عن سبعة

َ َ َُ ْ َ ََََ
ََ َ
ََ َ
ْ
وابلق َرة
ابلدنة عن َسب َعة،
حن ْرنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اعم احلدي ِبية
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل ،قال« :
ْ
عن َسب َعة»

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث خيرب جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -أنهم اعم احلديبية حنروا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما اكن

معهم من اهلدي ،فأمرهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يشرتك السبعة يف بدنة أو يف بقرة فاشرتكوا ،فاكن السبعة من الرجال

يشرتكون يف بدنة ،واكن السبعة يشرتكون يف بقرة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > اهلدي والكفارات
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• حنرنا  :انلحر ذاكة اإلبل خاصة ،وهو طعنها يف أسفل العنق عند الصدر.
• اعم احلديبية  :احلديبية :سميت باسم برئ فيها ،واكن فيها الشجرة اليت بايع الصحابة حتتها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سنة ست ،واحلديبية

فضاء ىلع طريق مكة جدة ،بعضه يف احلل ،وبعضه يف احلرم.واعم احلديبية :هو العام اذلي خرج فيه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من املدينة إىل
مكة ُحمْ ً
رما ،يريد العمرة ،ومعه حنو "ألف وأربعمائة" رجل من أصحابه ،فلما قرب من مكة خرج إيله مرشكو قريش؛ يلمنعوه من دخوهلا عليهم
عنوة ،فتواقف الطرفان عدة أيام يف احلديبية ،ترددت بينهم الرسل ،حىت تم الصلح ىلع رشوط.
• ابلدنة  :تطلق ىلع َّ
انلاقة أو ابلقرة ،واملراد هنا اإلبل فقط.
• عن سبعة  :عن سبعة أفراد.

فوائد احلديث:

َّ
 .1أن ابلدنة يه الواحدة من اإلبل وابلقر؛ وألنها كبرية احلجم ،كثرية اللحم اكن فائدتها ومنفعتها للمهدي واملضيح أكرث من الضأن واملعز؛ وذلا
بع من الغنم ،فإذا َّ
صارت لك واحدة منهما تقوم مقام َس ْ
ضىح ببدن ٍة أو ببقرة أجزأت عن سبع ضحايا أو سبع هدايا.
ِّ
ْ
ً
أسبااع.
 .2جيوز أن يشرتك سبعة مضحون أو مهدون ببدنة أو بقرة ،فيكون للك واح ٍد منهم أضحيته أو هديه ،ويقسمون حلمها
 .3أنه ال عربة يف اثلواب وحصول األجر بكرب اجلسم.
 .4أن ُسبُ َع ابلقرة أو ابلدنة قائم مقام الشاة الواحدة ،فتغين عن الرجل وأهل بيته يف األضحية.

املصادر واملراجع:

 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل  2006 – 1427م فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مر
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م -صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)64665( :

245

نزل جْبيل فأمِن ،فصليت معه ،ثم صليت معه ،ثم صليت معه ،ثم صليت معه ،ثم صليت معه

َّ
َ
َ َّ
َّ
َّ
فصىل َ
َ
إمام
أما إن جربيل قد نزل
العرص شيئًا ،فقال هل ُعروة:
احلديث :عن ابن ِشهاب أن ُعمر بن عبد العزيز أخ َر
ُ
ُ
ُ
ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال ُ
سمعت أبا
سمعت ب َ ِشري بن أيب مسعود يقول:
اعلم ما تقول يا ُعروة قال:
عمر:
َ
ُ َّ
يت معه ،ثم َصلَّ ُ
فأمين ،فصلَّ ُ
ُ
يت معه ،ثم
سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ن َزل جربيل
مسعود يقول:
َ َّ
َ َّ
َ َ َ
ُ
ُ
ُ
َ َّ ُ
وات.
صليت معه ،ثم صليت معه ،ثم صليت معه» ِ
حيسب بأصاب ِعه مخس صل ٍ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن جربيل -عليه السالم -يزنل ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالويح ،واكن يأتيه ىلع صور وهيئات خمتلفة ،ويف هذا
َّ
احلديث نزل وأمه يف الصلوات اخلمس يلبني هل أوقاتها ،والقصة اليت ورد يف سياقها احلديث :أن ُعمر بن عبد العزيز أخر
ً
َّ
َ
فصىل ً
صالة العرص عن وقتها ً
إماما برسول اهلل -صىل اهلل
شيئا قليال ،فأنكر عليه ُعروة بن الزبري ،وأخربه أن جربيل نزل
َّ
فتعجب عمر من ذلك ،وأمر عروة أن يتأمل فيما يقول ويتثبت وال يقول ما ال ديلل هل عليه ،فأخربه عروة أنه
عليه وسلم،-

سمع ب َ ِشري بن أيب مسعود خيرب عن أيب مسعود ابلدري أنه سمع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خيرب أن جربيل نزل فصىل
ً
إماما به -صىل اهلل عليه وسلم -يف وقت لك صالة من الصلوات اخلمس ،وأنه سمع هذا احلديث فعرف كيفية الصالة وأوقاتها
وأراكنها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :املالئكة.
راوي احلديث :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َّ
• َّ
صىل يب ً
إماما.
أمين :
ً
ً
ضابطا هل.
• اعلم  :أمر من العلم أي تأمل وتذكر ،وكن حافظا

فوائد احلديث:
.1

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

اكن جربيل -عليه السالم -يزنل ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالويح ،واكن يأتيه ىلع صور وهيئات خمتلفة ،ومن ذلك أنه اكن يأتيه ىلع
ُ
وذكر يف هذا احلديث أنه نزل َّ
وأمه يف الصلوات اخلمس يلبني هل أوقاتها.
صورة البرش،
بيان أوقات الصالة ،وأنه ال جيوز تأخريها عن وقتها ،وفضيلة املبادرة بالصالة يف أول الوقت.
جواز صالة ُ
المعلم باملتعلم.
ُ
جواز دخول العلماء ىلع األمراء وقول احلق عندهم ،وإنكار فعلهم مما خيالف السنة ،ومالطفتهم ىف اإلنكار؛ ألنه أقرب إىل القبول.
وجوب الرجوع إىل السنة عند اتلنازع.
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -وسنته.
إتقان علماء السلف وضبطهم ألحوال انليب -صىل
احتياط السلف يف الرواية عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ئلال يقع الراوي يف حمذور الكذب ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ولو
باخلطأ.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت. إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
 فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافيع ،دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:حممد فؤاد عبد ابلايق ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب.
 املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه. إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعةوالنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
 -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)10421( :

247

نزلت آية املتعة -يعِن متعة احلج -وأمرنا بها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم لم تْنل آية تنسخ آية
متعة احلج ،ولم ينه عنها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حىت مات

َّ
ُْ َ َُ ُ َْ
َ َ َ َْ َ َ َ َ ُ
ول
احلديث :عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما -قال« :أن ِزلت آية المتع ِة يف كتاب اَّلل ْ -تعاىل ،-ففعلناها مع رس ِ
ََ َْ ْ ُْ ٌ
َّ
آن ُحيَ ِّر ُم َهاَ ،ولَم َينْ َه َع َ
نها َح َّىت مات ،قال رجل ب َرأي ِه َما َش َ
اء» ،قال ابلخاري:
زنل قر
ِ
ِ ِ
اَّلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولم ي ِ
«يقال إنه عمر».
ٌَ َْ َ ُ ََ
ُ َّ َ َ ْ
َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
زنل آية تنسخ آية
ويف رواية « :نزلت آية المتع ِة -يع ِين متعة احلج -وأمرنا بِها رسول ِ
اَّلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم لم ت ِ
َ َّ َ َ
ُ ْ َ ْ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ
اَّلل -صىل اهلل عليه وسلم -حىت مات» .وهلما بمعناه.
متع ِة احلَج ،ولم ينه عنها رسول ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ذكر عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما -املتعة بالعمرة إىل احلج ،فقال :إنها رشعت بكتاب اهلل وسنة رسوهل -صىل اهلل

عليه وسلم ،-فأما الكتاب ،فقوهل -تعاىل{ :-فمن تمتع بالعمرة إىل احلج فما استيرس من اهلدي} .وأما السنة :ففعل انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -هلا ،وإقراره عليها ،ولم يزنل قرآن حيرمها ،ولم ينه عنها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وتويف انليب -

صىل اهلل عليه وسلم ،-ويه باقية لم تنسخ بعد هذا ،فكيف يقول رجل برأيه وينىه عنها؟ يشري بذلك إىل نيه عمر بن اخلطاب

ريض اهلل عنه -عنها يف أشهر احلج؛ اجتهادا منه يلكرث زوار ابليت يف مجيع العام؛ ألنهم إذا جاءوا بها مع احلج ،لم يعودواإيله يف غري موسم احلج ،وليس نيه عمر -ريض اهلل عنه -للتحريم أو لرتك العمل بالكتاب والسنة ،وإنما هو منع مؤقت

للمصلحة العامة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
ُ
راوي احلديث :أبو ُنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليها.
الرواية اثلانية :رواها مسلم.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ْ
ْ
َ َ
الم َ
• آيَ ُة ُ
تعة  :يه قوهل -تعاىل{ :-ف َم ْن ت َم َّت َع بِال ُع ْم َر ِة إِىل احل َ ِّج}[ ،ابلقرة ]196 :اآلية.
َّ
َ
اَّلل -تعاىل : -القرآن؛ وسيم بذلك :ألنه مكتوب يف اللوح املحفوظ ،وأضيف إىل اهلل -عز وجل-؛ ألنه الكمه.
• يف ِكتاب ِ
ً
ََ
َ
• فف َعلنَاها  :املتعة ،والغرض من هذه اجلملة :توكيد ثبوت مرشوعيتها حيث طبقت فعال.
• مع رسول اهلل  :يف صحبته ومعيته.
ُ
• حيَ ِّر ُم َها  :يمنع منها.
َ َ
• لم يَنه  :أي :انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وانليه :طلب الكف.
• عنها  :عن املتعة.
ٌ
• َر ُجل  :أخفاه كراهية ذلكر اسمه يف هذا املقام.
• َ
برأيِ ِه  :بنظره املجرد عن ادليلل.
• ما شاء  :ما أراد من القول ،وهو املنيه عنها.
• يقال  :يف تعيني الرجل املخيف يف احلديث ،وقائل ذلك :عمران بن حصني ،كما يف لفظ مسلم.
• ُم َ
تعة احلج  :أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج ،وحيل منها ،ثم حيرم باحلج من اعمه.
َْ ُ
• تن َسخ  :ترفع احلكم.

فوائد احلديث:

 .1مرشوعية اتلمتع وثبوته يف الكتاب والسنة.
 .2قوهل" :لم يزنل قرآن حيرمها" ديلل ىلع ثبوت النسخ يف الرشيعة ،وأن القرآن ينسخ بالقرآن.
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.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

القرآن مزنل غري خملوق.
تويف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحكم املتعة باق لم ينسخ.
قوهل" :ولم ينه عنها" ديلل ىلع جواز نسخ القرآن بالسنة؛ ألنه لو لم يكن النسخ ممكنا ملا احتاج إىل االحرتاز يف رفع حكم اتلمتع اثلابت
بالقران من نيه انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
قوهل" :قال رجل برأيه ما شاء" فرسه ابلخاري بعمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-وروي أيضا عن عثمان ومعاوية -ريض اهلل عنه ،-وقصدهم
من ذلك أن ال يقترص انلاس ىلع زيارة ابليت يف أشهر احلج فقط ،بل يلقصد يف مجيع العام ،ولكن كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوهل مقدمان
ىلع لك اجتهاد ،واهلل أعلم بأرسار رشعه ،واآلن مع جواز اتلمتع وإتيان انلاس بالعمرة يف أشهر احلج ،لم خيل ابليت من الزوار يف لك وقت،
نسأل اهلل -تعاىل -أن يعيل لكمته ،وينرش دينه ،ويقيم شعائره .آمني.
ال نسخ بغري الكتاب والسنة ،وال نسخ بعد وفاة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
اإلنكار ىلع من اعرض السنة أيًّا من اكن.
حسن سرية السلف الطيبني ،يف اجلمع بني بيان احلق واحرتام ذوي الفضل.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)3067( :
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نزلت هذه اآلية يف أهل قباء :فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهلل حيب املطهرين ،فسأهلم رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم-؟ فقالوا :إنا نتبع احلجارة املاء

َ ٌ ُ ُّ َ
ون أَ ْن َيتَ َط َّه ُروا َو َّ ُ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :نَزلَت هذه اآلية يف أهل ُقبَ َ
اَّلل
حيب
اءِ { :في ِه ِرجال ِ
َ
ُ ُّ ُ ِّ
َ َ ُ
َّ ُ ْ ُ
جارة َ
املاء.
حل
حيب الم َّطه ِرين} [اتلوبة ،]108/ف َسألهم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقالوا :إِنا نت ِبع ا ِ
ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف إحدى مناقب أهل قباء ،ويه أنهم حيبون اتلطهر بشهادة القرآن هلم ،وأنهم حني سئلوا عن السبب

أخربوا بأنهم حال دخوهلم اخلالء يستجمرون باحلجارة ،ثم يستنجون بعده باملاء؛ وذلك أدىع لكمال إنقاء املخرج.

واحلديث ضعيف ،وليس يف اجلمع بني االستنجاء واالستجمار ديلل صحيح ،لكنه جائز؛ ألن األصل اجلواز وال يوجد ما يمنع

من ذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الزبار.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• قباء  :اسم ملاكن قرب املدينة انلبوية.
• نتبع احلجارة املاء  :يزنهون أدبارهم باحلجارة من الغائط ،ثم يغسلونها باملاء؛ يلحصل كمال اإلنقاء.
فوائد احلديث:

 .1فضل مسجد قباء.
 .2احلديث ديلل ىلع أن إزالة انلجاسة من حمل اخلارج بتخفيفها باحلجارة ،ثم إتباعها املاء هو أكمل اتلطهر؛ يلحصل كمال اإلنقاء.
 .3االقتصار ىلع املاء وحده أفضل من االقتصار ىلع احلجارة وحدها؛ ألنه يطهر املحل.
 .4جواز االقتصار ىلع احلجارة وحدها ،ال فرق يف ذلك بني وجود املاء وعدمه ،وال بني احلارض واملسافر والصحيح واملريض.

املصادر واملراجع:

كشف األستار عن زوائد الزبار ،نور ادلين يلع بن أيب بكر اهليثيم ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظيم ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل
1399ه1979 ،م.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه،
1985م.
َ
ر
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10041( :
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نرصت بالرعب ،وأعطيت مفاتيح األرض ،وسميت أِحد ،وجعل الرتاب يل طهورا ،وجعلت أمىت خري األمم

احلديث :عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -مرفواعً :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-أُعط ُ
يت ما لم يُ َ
عط
ِ
َ ُ َ
ٌ
ُ ُ
وس ِّم ُ
يح األرضُ ،
بالرعب ،وأُعط ُ
يت َم َفات َ
ت ُّ
يت أمحد ،وج ِعل
أحد من األنبياءِ" .فقلنا :يارسول اهلل ،ما هو؟ قال" :ن ِرص
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
َ ُ ً ُ َ ْ َّ
الرت ُ
أميت َ
األمم".
خري
اب يل طهورا ،وج ِعلت
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قوهل" :أعطيت ما لم يعط أحد من األنبياء قبيل" ظاهره أن لك واحدة مما ذكر لم تكن ألحد قبله ،قوهل" :نرصت بالرعب" أي:

خبوف العدو مين ،وهو اذلي قطع قلوب أعدائه وأمخد شوكتهم وبدد مجوعهم ،قوهل" :وأعطيت مفاتيح" مجع مفتاح اسم لآللة
اليت يفتح بها ،وهو يف األصل لك ما يتوصل به إىل استخراج املغلقات اليت يتعذر الوصول إيلها بها ،قوهل" :األرض" استعارة

لوعد اهلل هل بفتح ابلالد ،قوهل" :وسميت أمحد" فلم يسم به أحد قبله محاية من اهلل؛ ئلال يدخل لبس ىلع ضعيف القلب أو
ً
ً
شك يف كونه هو املنعوت بأمحد يف الكتب السابقة ،قوهل" :وجعل يل الرتاب طهورا" أي :مطهرا عند تعذر املاء.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين ُاملفردات:
• أعطيت  :مبين للمجهول ،أي :أعطاين اهلل -تعاىل.-
• الرعب  :هو اخلوف والفزع.
• وأعطيت مفاتيح األرض  :أي :وعدين اهلل بفتح ابلالد.
فوائد احلديث:

 .1تفضيل نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع سائر األنبياء.
َ
 .2مرشوعية تعديد نِ َعم اهلل ىلع العبد ىلع وجه الشكر هلل ،وذكر آالئه.
ً
 .3أن اهلل -تعاىل -نرص نبيه حممدا بالرعب ،فيصاب عدوه باخلوف؛ ولو اكن بينهما مسرية شهر ،وهذا من أكرب العون وانلرص ىلع األعداء.
 .4مرشوعية اتليمم ،وأن األصل يف األرض الطهارة فلم يظهر عليها خالف ذلك.

املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،ط ،1الرسالة ،بريوت 1427 ،ه.
ر
املكرمة  1423 ،ه.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة
سبل السالم رشح بلوغ املرام ملحمد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،دار احلديث.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة لألبلاين ،ط ،1دار املعارف ،الرياض 1412 ،ه.
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص1356 ،ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
 1421ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام لعبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي 1432 ،ه.
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نىه -صىل اهلل عليه وسلم -عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس ،وبعد العرص حىت تغرب

َ
َّ
َْ َ ُ
َ َْ ُ
ندي ُعمر -أن
ندي ِرجال مر ِضيون  -وأرضاهم ِع ِ
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنه -قال« :ش ِهد ِع ِ
َّ َ ُ َ َّ
الصالة بَعد ُّ
انلَيب صىل اهلل عليه وسلم َن َىه عن َّ
مس ،وبعد العرص َّ
الش ُ
حىت تَ ُ
غرب».
الصبح حىت تطلع
ِ
َ َ
الة بعد ُّ
حىت تَرتَفعَ
الصبح َّ
وعن أيب سعيد -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :ال ص
ِ
َ َ
َّ َ َ َّ
َ
َّ ُ
يب الشمس».
رص حىت ت ِغ
الشمس ،وال صالة بعد الع ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذين احلديثني عن الصالة بعد صالة الصبح حىت ترشق الشمس وترتفع عن خط األفق
ْ
ببضع دقائق ،تفاوت العلماء يف حتديدها ،من  5إىل  15دقيقة.
يف نظر العني بقدر طول رمح مركوز يف األفق ،وهذا يقدر ِ
ونىه أيضا عن الصالة بعد صالة العرص حىت تغيب الشمس ،أي قبل أذان املغرب بدقائق؛ ألن يف الصالة يف هذين الوقتني
ً
تشبها باملرشكني اذلين يعبدونها عند طلوعها وغروبها ،وقد نهينا عن مشابهتهم يف عباداتهم؛ ألن من تشبه بقوم فهو منهم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
ْ ْ
أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث ابن عباس ريض اهلل عنه :متفق عليه.
حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• َم ْر ِض ُّيون  :مقبولو الشهادة ،ولم يذكر منهم سوى عمر -ريض اهلل عنه.-
َ ُ
أرضاهم  :أبلغهم قبوال عندي.
•
• نىه  :انليه :طلب الكف.
• عن الصالة  :صالة انلفل املطلقة اليت بغري سبب.
• صالة  :الصالة يف اللغة :ادلاعء ،ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.
• بعد الصبح...بعد العرص  :أي :بعد صالة الصبح وصالة العرص.
َ
• ال َصالة  :أي نافلة ،وانليف هنا بمعىن انليه ،أي :ال تصلوا.
• حىت ترتفع  :أي :الشمس عن األفق ،ولم يقدر االرتفاع هنا ،لكن ورد يف بعض األحاديث تقديره :بقدر رمح.
فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6

الرد ىلع الروافض فيما يدعونه من املباينة بني أهل ابليت انلبوي وبني أكابر الصحابة؛ لقول ابن عباس -ريض اهلل عنهما -وهو ابن عم
املصطىف -صىل اهلل عليه وسلم( :-وأرضاهم عندي عمر).
انليه عن نوافل الصالة املطلقة ،بعد صالة الصبح ،حىت ترشق الشمس وترتفع.
انليه عن نوافل الصالة املطلقة بعد صالة العرص ،حىت تغيب الشمس.
فهم من بعض األحاديث أن علة انليه يه خشية مشابهة الكفار ،فيؤخذ من هذا حتريم التشبه بهم وتقليدهم يف عباداتهم ،واعداتهم،
وتقايلدهم.
توكيد اخلرب بكرثة ناقليه وقوة اثلقة بهم.
حتريم صالة انلافلة بعد صالة الفجر حىت ترتفع الشمس قيد رمح ،وبعد صالة العرص حىت تغرب الشمس إال ما هل سبب كتحية املسجد
وسنة الوضوء.

252

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.
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نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يَتعفر الرجل

ُ
َََ ْ َ
زتعف َر الرجل.
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن ي

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يصبغ الرجل جسده أو ثيابه بالزعفران ،واكن ذلك من طيب النساء ،فنيه الرجال عن
ذلك ً
منعا من التشبه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > اللباس والزينة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يزتعفر  :يصبغ ثوبه ،أو يطيل جسمه بالزعفران.
• الزعفران  :نبت ذو لون أصفر أو أمحر يصبغ به.
فوائد احلديث:

 .1انليه عن لبس اثلياب املزعفرة.
َّ
 .2انليه خاص بالرجال؛ ألن اثلياب املصبوغة بذلك مما يزتين به النساء.
 .3حتريم تشبه الرجال بالنساء يف اللباس.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف سعيد اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن الصدييق ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة. -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يستنىج بروث أو عظم ،وقال :إنهما ال تطهران

َّ
َ ْ
َ ْ َْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن ي ُ ْستن ََج بِ َر ْو ٍث أو عظ ٍم ،وقالِ « :إن ُه َما
َ ُ ِّ
ال ت َطه َران».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يذكر راوية اإلسالم أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -عليه الصالة والسالم -نهاهم يف باب االستنجاء ،عن استعمال
شيئني يف قطع انلجو ،وهو الغائط اخلارج من السبيل ،وهما:

الروث والعظم ،أما الروث فلنجاستها ،أو لعلة إبقائها ليستفيد منها دواب اجلن؛ لقوهل -عليه الصالة والسالم -كما عند

الرتمذي" :ال تستنجوا بالروث وال بالعظام؛ فإنها زاد إخوانكم من اجلن".

وأما العظم فعلة انليه مالسة العظم فال يزيل انلجاسة ،وقيل علته أنه يمكن مصه أو مضغه عند احلاجة ،وقيل لقوهل -

عليه الصالة والسالم« :-إن العظم زاد إخوانكم من اجلن» اه .يعين :وإنهم جيدون عليه من اللحم أوفر ما اكن عليه ،وقيل

ألن العظم ربما جيرح.
ُ
ثم خ ِتم احلديث بتوكيد علة انليه من استعمال األرواث والعظام يف االستنجاء؛ وذلك ألنها تفوت املقصود من االستنجاء،
وهو حتصيل الطهارة؛ وذللك قال -عليه الصالة والسالم :-إنهما ال يطهران.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
موضواعت احلديث الفرعية األخرىُ :
الو ُضوءِ.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ادلارقطين.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• روث  :فضلة ادلابة ذات احلافر.
• عظم  :هو َ
قصب احليوان اذلي عليه اللحم ،وهو العظم ،عضو صلب تبلغ صالبته إىل أنه ال يثىن.
• نستنيج  :االستنجاء لغة :إزالة وقطع انلجو ،وهو الغائط.

فوائد احلديث:

 .1انليه عن االستجمار بالروث؛ ألنه :إما ُنس ،وإما ألنه علف دواب اجلن.
 .2انليه عن االستجمار بالعظم؛ ألنه إما ُنس ،وإما ألنه طعام اجلن أنفسهم.

املصادر واملراجع:

ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
سنن ادلارقطين ،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1424 ،ه،
2004م.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل
1435ه 2014 ،م.
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نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يصيل الرجل خمترصا

الر ُج ُل ُخمْتَ ً
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال« :نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يصيل َّ
رصا».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يصيل املرء وهو جاعل يده ىلع خارصته.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
واضعا يده ىلع خارصته ،اْو يديه ىلع خارصتيه ،واخلارصة من اإلنسان يه ما بني َ
ً
الو ِرك ،وأسفل األضالع ،وهما خارصتان.
خمترصا  :يعين:
•
• الرجل  :ال مفهوم هل ،فاملرأة مثله.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

ِّ
ً
واضعا يده ىلع خارصته ،ويه ما بني رأس َ
الو ِرك ،وأسفل األضالع.
انليه أن يصيل املصيل
َّ
احلكمة يف انلريه هو االبتعاد عن ُمشابهة ايلهود؛ فإنهم يضعون أيديهم ىلع خوارصهم يف الصالة.
َّ
َّ
فإن من طبيعة ايلهود الكرب ،واحتقار انلاس ،وال يرون شعبًا ،وال ً
جنسا أفضل منهم ،فهم يقولون:
وقيل :احلكمة أنه فعل املتكربين ،وال منافاة،
َّ
إنهم شعب اهلل املختار.
ً
ِّ
َّ
ألن املصيل واقف بني يدي اهلل -تعاىل ،-متذلال ً
بعيدا عن صفات املتكربين وسيماهم.
املطلوب يف الصالة اخلشوع واخلضوع؛
ُ
َّ
ُ
الواجب ابلعد عن مشابهة أهل الضالل؛ سواء أكان هذا التشبه مما خيرج من امللة ،أو اكن يفيض إىل املعصية؛ فإن من تشبه بقوم ،فهو منهم.
َّ
مجهور العلماء محلوا انليه ىلع اتلزنيه ،قالوا :ألنه ال يعود ىلع الصالة ببطالن.

املصادر واملراجع:

ر
املكرمة 1423 ،ه.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي 1432 ،ه.
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نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن املخابرة واملحاقلة ،وعن املزابنة ،وعن بيع اثلمرة حىت يبدو صالحها،
وأن ال تباع إال بادلينار وادلرهم ،إال العرايا

ً
ُ َ ََ
ُ َ
حاقل ِة،
المخابَ َر ِة والم
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -مرفواع :نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن
الم َزابنة ،وعن بيع اثلَّ َم َرة حىت يَ ُ
بدو َصال ُحها ،وأن ال تبُاع إال بادلينار وادلرهم ،إال َ
وعن ُ
الع َرايَا.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن أنواع من ابليوع اليت تتعلق باثلمار؛ ملا فيها من الرضر ىلع جانب واحد أو جانبني ،ومن

ذلك :املخابرة ،ويه تأجري األرض بنتاج جزء حمدد من األرض ،وليس بنسبة اعدلة ،وكذلك نىه عن بيع احلنطة بسنبلها

ِبنطة صافية من اتلنب ،وكذلك نىه أن يباع اتلمر ىلع رؤوس انلخل بتمر مثله ،وعن أن تباع اثلمرة حىت يبدو صالحها،

ولكنه رخص يف الرطب فيها بعد أن خيرص ويعرف قدره بقدر ذلك من اثلمر- ،واخلرص معرفة قدره باتلخمني وغلبة الظن-

 ،برشط أن يكون مخسة أوسق فأقل ،ملا ورد يف أحاديث أخرى.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• املخابرة  :مأخوذة من "اخلبار" ويه األرض اللينة القابلة للزرع ،أو من "اخلبري" وهو من حيسن حرث األرض.ويه :العمل يف األرض مقابل
جزء معني مما خيرج منها من الزرع ،مثل ما خيرج يف شمال املزرعة.
• املحاقلة  :مأخوذة من "احلقل" وهو الزرع وموضعه ،فاشتقت منه ،واملحاقلة يه بيع احلنطة يف سنبلهاِ ،بنطة صافية من اتلنب.
• املزابنة  :اشرتاء اتلمر بالرطب ىلع رؤوس انلخل.
• يبدو صالحها  :يظهر صالحها ِبمرتها أو صفرتها أو شدتها وطيب أكلها.
• إال بادلينار وادلرهم  :ادلينار انلقد املصنوع من اذلهب وادلرهم انلقد املصنوع من الفضة ،اقترص عليهما ألنهما جل ما يتعامل به انلاس.
ُ
• العرايا  :بيع الرطب باتلمر بعد أن خي َرص -أي يعرف قدره باتلخمني وغلبة الظن -ويعرف قدره بقدر ذلك من اتلمر ،ألن رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم رخص فيها.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

انلىه عن املخابرة ،واملحاقلة ،واملزابنة.
استثىن من املزابنة ،العرايا ،للحاجة.
انليه عن هذه ابليوع ملا فيها من اجلهل بتساوي العوضني ،واجلهل بذلك يفيض بنا إىل الربا.
من باب أوىل حيرم ابليع إذا علم اتلفاضل بني العوضني ،الربويني من جنس واحد.
انليه عن بيع اثلمر قبل بُدو صالحه ،لعدم أمن العاهة.
رخص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف بيع العرايا؛ ألن الفقري يف موسم بيع الرطب ليس عنده مال يشرتي به ،فإذ اكن عنده تمر وأراد أن
َّ
يشرتي الرطب جيوز ذلك بعد أن يقدر إذا اكن أقل من مخسة أوسق كما يف احلديث اآلخر.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري ،مطبعة السعادة ،الطبعة اثلانية 1392ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.
-
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نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تتلىق الركبان ،وأن يبيع حاْض بلاد

ُ َ َ َّ ُّ ْ ُ
الركبَان،
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تتلىق
حارض ِ َبلاد؟ قال :ال يكون هل س ْم َس ً
ٌ
ارا».
حارض ِ َبلا ٍد ،قال :فقلت البن عباس :ما قوهل
وأن يبيع
ٌ ٍ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث ينىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن أنواع من ابليع املحرم ،ملا فيها من األرضار العائدة ىلع ابلائع أو

املشرتي أو غريهما:
ً
أوال :انليه عن تلىق القادمني بليع سلعهم من طعام وحيوان ،فيقصدهم قبل أن يصلوا إىل السوق ،فيشرتي منهم َجلَبَهمْ،
فلجهلهم بالسعر ،ربما غبنهم يف بيعهم ،وحرمهم من بايق رزقهم اذلي تعبوا فيه َو َط ْ
ووا ألجله املفازات ،وجتشموا املخاطر،

فصار طعمة باردة ملن لم يكد فيه.
ُّ
ابلدلي
بسعر يو ِمه ويرجع أو بالسعر اذلي حيتاجه ويكفيه فيأتيه
ثانيًا :أن حيمل ابلدوي أو القروي متاعه إىل ابلدل يلبيعه
ِ
فيقول :ضعه عندي ألبيعه ىلع اتلدريج بزيادة سعر ،وذلك إرضار بأهل ابلدل.
فجاءت الرشيعة ِبفظ حق ابلائع الغريب عن ابلدل وِبفظ حق أهل ابلدل.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• أن نتلىق الركبان  :أن نستقبل اذلين حيملون املتاع إىل ابلدل لالشرتاء منهم قبل وصوهلم األسواق ومعرفة األسعار.
• ما قوهل حارض بلاد؟  :الراوي يسأل شيخه الصحايب :ما معىن قوهل" :حارض بلاد؟" واحلارض :هو ابلدلي املقيم ،وابلادي نسبة إىل ابلادية.واملراد به
ً
القادم بليع سلعته بسعر وقتها ،سواء أكان بدويا أم حرضيا ،فيقصده احلارض يلبيع هل سلعته بأىلغ من سعرها لو اكنت مع صاحبها.
• السمسار  :متوِل ابليع والرشاء لغريه وهو ادلالل.

فوائد احلديث:

 .1انليه عن تلىق القادمني ،بليع سلعتهم ،والرشاء منهم ،قبل أن يصلوا إىل السوق ،واحلكمة يف انليه ئلال خيدعوا ،فتشرتى منهم سلعهم بأقل
من قيمتها بكثري.
 .2انليه عن بيع احلارض للبادي.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز انلجدي ،الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه1992 -م.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تسرتضع احلمقاء؛ فإن اللنب يشبه

ُْ َْ َ َ ْ
ُ
َ َ
َّ َ َ ْ ُ
احل َ ْم َق ُ
نب يُش ِبه».
اء؛ فإن الل
احلديث :عن زياد السهيم ،قال« :نىه َر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تسرتضع

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ُ
يدل هذا احلديث ىلع أنه ال ينبيغ أن يُطلب من املرأة قليلة العقل ،ضعيفة ابلصرية أن ترضع الطفل؛ ألن حليبها ربما أفىض

إىل الرضيع فرسى إيله وأخذ من محقها وقلة عقلها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الرضاع > آثار الرضاع
راوي احلديث :زياد السهيم -رمحه اهلل-
اتلخريج :رواه أبو داود يف املراسيل وابليهيق.
ً
مصدر منت احلديث :مراسيل أيب داود ،وهو يف بلوغ املرام خمترصا.

معاين املفردات:

ُ َ
ُ َ
• ت ْسرتضع  :ي ْطلب منها تلكون مرضعة للطفل الرضيع.
َ
• احل َ ْمقاء  :قليلة العقل ،ضعيفة ابلصرية.
ً
• فإن اللنب يشبه  :أي :إن املرأة إذا أرضعت غالما فإنه يزنع إىل أخالقها فيشبهها.

فوائد احلديث:

 .1أن الرضاع الكثري يف هذه السن املبكرة هل ٌ
دور ٌ
كبري يف تنشئة الطفل ،وبناء جسمه ،فهذا الغذاء يتحول بإذن اهلل إىل طاقات خمتلفة يف اجلسم،
ومنها الطاقة العقلية والفكرية.
ُ ُ
َ
 .2أنه ال ينبيغ أن نسرتضع من بها عيب خليق أو خليق يمكن أن يؤثر ىلع الطفل.
 .3أنه يدل ىلع العناية باللنب اذلي يَ ْر َض ُعه الطفل ،وأن يكون من امرأة سليمة من مجيع انلوايح.

املصادر واملراجع:

 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه. تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل  2006 – 1427م. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل  2006 - 1427م.ر
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م. -املراسيل ،أليب داود .املحقق :شعيب األرناؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة :األوىل.1408 ،
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نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يبيع حاْض بلاد ،وال تناجشوا ،وال يبع الرجل ىلع بيع أخيه ،وال
َيطب ىلع خطبته

ٌ
حارض بلاد ،وال تناجشوا.
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه« :-نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يبيع
ََْ
َ َ
َ
وال يبَ ِع ِالرجل ىلع بيع أخيه ،وال خيطب ىلع خطبته  ،وال تسأل املرأة طالق أختها ِتلكفأ ما يف صحف ِتها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حيرص الرشع احلنيف ىلع إزالة لك ما يسبب العداوة وابلغضاء بني أبناء املجتمع املسلم ،ويظهر هذا ًّ
جليا من خالل هذا

انلص ،ففيه انليه عن الزيادة يف السلعة لغري قصد الرشاء ،وإنما نلفع ابلائع بزيادة اثلمن ،أو رضر املشرتي بإغالء السلعة

عليه ،ونىه عنه ملا يرتتب عليه من الكذب واتلغرير باملشرتين ،ورفع ثمن السلع عن طريق املكر واخلداع.
حميطا بسعرها؛ فال ينقص منه ً
وكذلك نىه أن يبيع احلارض للبادي سلعته ألنه يكون ً
شيئا ينتفع به املشرتون .وانليب -صىل

اهلل عليه وسلم -يقول" :دعوا انلاس ،يرزق اهلل بعضهم من بعض" ،وإذا باعها صاحبها بما يكفيه حصل فيها يشء من السعة

ىلع املشرتين.
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
خلطبة ىلع ِخطبة الغري من
حتريم خطبة انلاكح ىلع خطبة أخيه ،حىت يعلم أن اخلاطب ُرد عن طلبه ،ولم جيب ،ملا تسبب ا ِ
العداوة وابلغضاء ،واتلعرض لقطع الرزق.

حتريم سؤال املرأة زوجها أن يطلق رضتها ،أو توغري صدره عليها ،أو الفتنة بينهما ،يلحصل بينهما الرش ،فيفارقها ،فهذا حرام،
َ ْ
ملا حيتوى عليه من املفاسد الكبرية ،من توريث العداوات ،وجلب اإلحن  ،وقطع رزق املطلقة ،اذلي كىن عنه بِكف ِء ما يف
إنائها من اخلري اذلي سببه انلاكح وما يوجبه من نفقة وكسوة وغريها من احلقوق الزوجية.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :حتريم اخلطبة ىلع خطبة أخيه  -الرشوط يف انلاكح.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
مقيما يف ابلدل ولو لم
• حارض بلاد  :احلارض املقيم يف ابلدل وابلاد يف األصل هو ابلادي ،وهو القادم من ابلادية ،واحلكم يشمل لك من ليس
يكن باديًا.
َ
َ
َّ
َّ
• تلكفأ ما يف صحفتها  :شبه انلصيب وابلخت بالصحفة ،ويه اإلناء ،و شبه حظوظها وتمتعاتها بما يوضع يف الصحفة من األطعمة الذليذة ،
وشبه االفرتاق املسبب عن الطالق باستفراغ الصحفة من تلك األطعمة.
• ال تناجشوا  :ال يزد أحدكم يف ثمن سلعة ليس يف نفسه اشرتاؤها يلرض بذلك غريه.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

الرد ىلع من زعم أن ادلين اإلساليم ينظم العبادة فقط ،ويه :املعاملة مع اهلل -تعاىل ،-فإن ِّ
ادلين اإلساليم ينظم العبادة واملعاملة ولك شؤون
احلياة ،وال غرابة فإن أطول آية يف كتاب اهلل تعاىل آية َّ
ادليْن وَكها يف معاملة اخللق.
إثبات األخوة يف ادلين ،أما األخوة اإلنسانية فغري مقصودة ً
رشاع ،وليس بني انلاس أخوة إنسانية ،لكن بينهم جنسية إنسانية ،يعين :أن الاكفر
من جنس املسلم يف اإلنسانية ،لكن ليس أخاه ،ألم تروا إىل نوح قال ":رب إن ابين من أهيل وإن وعدك احلق وأنت أحكم احلاكمني .قال
يا نوح إنه ليس من أهلك"(هود ،)46-45 :واألخوة نواعن :األول :أخوة يف ادلين اثلاين :أخوة يف النسب.
عدم جواز بيع احلارض للبادي  ،وانلجش ،وبيع الرجل ىلع بيع أخيه.
حتريم خطبة الرجل ىلع خطبة أخيه حىت يأذن أو يرتك.
حتريم سؤال املرأة الرجل أن يطلق رضتها ويه زوجته األخرى.
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 صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل-1427
 اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه. تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه. -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن محد املبارك احلريميل انلجدي -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م.
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نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يتخىل الرجل حتت شجرة مثمرة ،ونىه أن يتخىل ىلع ضفة نهر
جار

احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنه -قال« :نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن َيتَ َخ َّىل َّ
الرجل حتت شجرة
َ َ َّ
ْ
َ َّ َ
ُمث ِم َر ٍة ،ونىه أن يتَخىل ىلع ضف ِة نهر َجار».
ً
درجة احلديث :ضعيف جدا.

املعىن اإلمجايل:

ْ
معىن حديث ":نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن َيتَ َخ َّىل َّ
الرجل حتت شجرة ُمث ِم َر ٍة" يعين :ال جيوز لإلنسان أن يقيض
ِّ
حاجته ببول أو اغئط حتت األشجار اليت هلا ثمار ينتفع منها إما باألكل أو غريه من أوجه االنتفاع؛ ألن فعله هذا يقذرها ىلع
َّ
انلاس ،وألنها َّ
ربما سقطت منها بعض اثلِّمار فتتلوث بانلجاساتُ ،
ور َّبما ت َ َ َّ
رشبت األشجار من هذه َّ
انلجاسات ،فأثر ذلك ىلع
َ
َ
َ
َ
ثمرها ،وباتلايل حي ِرم انلاس من االنتفاع بها .أما األشجار اليت ث َمرها ال يُنتفع به أو ال ثمرة هلا  ،فال مانع من قضاء احلاجة
حتتها؛ ألن فعله هذا ال يرتتب عليه إرضار بانلاس ،إال إذا اكن هلا ِظل يُنتفع به ،فال جيوز قضاء احلاجة حتتها؛ ألن فيها نفع

للناس.
َ َ َ َّ
َ َّ َ
َ
"ونىه أن يتخىل ىلع ضف ِة نهر جار" يعين  :نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقيض اإلنسان حاجته ببول أو اغئط ىلع
السوايق واجلَريات اليت جيري فيها املاء إىل املزارع أو َّ
انلهر؛ ألنه من مرافق انلاس اليت يَردون إيلها ،ومثله َّ
َض َّف ِة َّ
السوايق
ِ
واجلَوايب اليت جيتمع فيها املاء.
هذا احلديث ضعيف ،لكن حتريم قضاء احلاجة يف أماكن انتفاع انلاس مستفاد من أدلة صحيحة ،فعن أيب هريرة -ريض

اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اتقوا اللعانني» قالوا :وما اللعانان يا رسول اهلل؟ قال« :اذلي يتخىل يف
طريق انلاس ،أو يف ظلهم» .رواه مسلم (( )226 /1ح.)269

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الطرباين يف املعجم األوسط.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
َ َ َّ
• يتَخىل  :املراد باتلخيل :قضاء احلَاجة.
َ
ْ
• ُمث ِم َر ٍة  :أي :هلا ثمر يُنتفع به.
َ َ
• َض َّف ِة  :أي :جانب َّ
وحافته.
انلهر

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ِّ
َّ
ُّ َ
ُ ْ
ُ
اتلغوط ،ف َعدل به إىل غريه مما ال يستقبح.
الم ْستَقبَحة؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-يتخىل" واتلخيل :يُراد به
ابلعد عن األلفاظ
َ
ُ
ُّ
ُ
اتلغوط ،حتت األشجار المنتفع بها ،ويدخل فيه لك ما فيه نفع للناس.
حتريم ابلول أو
َّ ُ
َّ
َّ
ُ
ُّ
ُ
ُ
َّ
ُ
َّ
فيصل إىل فرو ِعها
احرتام األطعمة واألرشبة ،فال جيوز إهانتها بانلجاسات ،وال تقذير أصول الشجر بانلجاسة؛ ألنه يتحلل فتمتصه جذورهاِ ،
ُ
َّ
ْ َ
جاسة ولو استحالَ ْ
بانلجاسةَّ ،
فتتغذى َّ
ت فيه مكروهة ُم ْستَقذرة.
وانل
وثمارها؛
ِ
َّ
َّ
ِّ
َّ
ُ
ْ
َّ
ْ
َ
ْ
َ
َّ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ًّ
ً
كنة اليت جيب بعدهم عنها.
شمول الرشيعة؛ فإنها لم ترتك خريا إال دعت إيله ،وال رشا إال حذرت منه ،حىت يف أمور اتلخيل فقد بينت هلم األم ِ
ِّ
راعية الرشيعة اإلسالمية حلفظ حقوق انلاس؛ ذللك َمنَعت من اتلخيل فيما هلم فيه َحق.

262

املصادر واملراجع:

ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش.
َ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10050( :
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َْ ُ َََْ ُ
ْ َ
ك ْم ،إين ُأ ْط َعمُ
ال .قالوا :إنك تواصل؟ قال :إين لست كهيئتِ
نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن ال ِوص ُِ
ْ َ
َوأسىق

ْ َ
ال ،قالوا:
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن ال ِوص ِ
ُ
ُْ َ
َ ْ ُ َ َْ ُ
ت ك َهيئ ِتك ْم ،إين أ ْط َع ُم َوأسىق».
إنك تواصل؟ قال :إين لس
َ َ ُّ ُ
َ
ْ
َّ
ويف رواية أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه« :-فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إىل السح ِر».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ َ
ال رمحة بهم وإشفاقا عليهم ،ولكن الصحابة ملحبتهم للفضل وحرصهم
نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه عن ال ِوص ِ
ً
ْ َ
ال تأسيا بانليب يف كونه يواصل وقالوا :إنك تواصل ،فأخربهم بأنه هل ُمط ِعم يطعمه وساق
ىلع ما يقرب من اهلل رغبوا يف ال ِوص ِ
الس َ
يسقيه بما يعوضه عن الطعام والرشاب ،ولكن من أراد منكم الوصال ،فله أن يواصل إىل َّ
ح ِر.
ت فيها وال مشقة ،وال ٌغلُ ُّو وال تعمق؛ ألن يف ذلك تعذيبا ً للنفس وإرهاقا ً هلاَ ،
فالرشيعة اإلسالمية سمحة ُميَ َّرسة ال َع َن َ
واَّلل
ً
ال يكلف نفسا إال وسعها.
ً

وألن اتليسري والتسهيل أبىق للعمل وأسلم من السأم وامللل ،وفيه العدل اذلي وضعه اهلل يف األرض ،وهو إعطاء اهلل ما طلبه

من العبادة ،وإعطاء انلفس حاجتها من مقوماتها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما يكره للصائم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصوم
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
الو َصال  :وصال الصائم بني يومني ال يفطر بينهما.
• ِ
كهيئتكم ُ :كصفتكم.
•
ُْ َ ُ َ ْ َ
ُ
ُ
• إين أطعم وأسىق  :والمطعم والمسيق هل هو :اهلل -تعاىل ،-واملراد بالطعم والسيق :ما يعطيه اهلل -تعاىل -هل من قوة الطاعم والشارب؛ الستغنائه
عن الطعام والرشاب بما يف قلبه من ذكر اهلل تعاىل واألنس بمناجاته ،وفيه بيان الفرق بينه وبينهم.
الس َ
• َّ
حر  :آخر الليل.

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

اتلحذير من املواصلة يف الصوم إىل ما بعد السحر؛ ملا فيه من الرضر احلاصل أو املتوقع.
الس َ
جواز الْو َصال إىل َّ
ح ِر ملن قدر عليه ،وتركه أوىل.
ِ ِ
َّ
رمحة الشارع احلكيم الرحيم باألمة ،إذ حرم عليهم ما يرضهم.
األصل اتلأيس بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -حىت يقوم ديلل خصوصية احلكم به.
الو َصال من خصائص انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ِ
َّ
أن الصحابة اكنوا يرجعون إىل فعله املعلوم صفته ويبادرون إىل اتلأيس به إال فيما نهاهم عنه.
حرص الصحابة ـريض اهلل عنهم -ىلع اخلري.
حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث بني للصحابة سبب الفرق بينه وبينهم لزيادوا طمأنينة يف احلكم .
ً
أن غروب الشمس وقت لإلفطار ،وال حيصل به اإلفطار ،وإال ملا اكن للوصال معىن إذا صار مفطرا بغروب الشمس.
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عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن اجلاللة يف اإلبل :أن يركب عليها ،أو يرشب من أبلانها

َّ َ
ْ
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما ،-قال" :نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن اجلَاللة يف اإلبِل :أن
َْ
يُ ْر َك َ
ب عليها ،أو ي ُ ْ َ
رشب ِمن أ َبلانِها".

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
أفاد احلديث َّ
انليه عن ركوب اجلاللة من اإلبل ،وانليه عن رشب بلنها- ،وهو متضمن للنيه عن أكل حلومها كما ورد يف
ًّ
خاصا جبنس اإلبل بل هو اعم يف لك ما يتغذى ىلع انلجاسات والعذرات من
األحاديث األخرى ،-وانليه يف احلديث ليس
َّ
احليوان والطيور املأكولة -إن اكن أكرث علفها من ذلك -؛ ألن حلمها وبلنها وعرقها صارت متودلات من انلجاسة ،فيه ُنسة،

إال إذا غذيت بعد ذلك بطاهر ثالثة أيام فأكرث ،فريتفع املنع حينئذ.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
َّ
الض َ
حايَا.
اجل َهاد -
موضواعت احلديث الفرعية األخرىِ :
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

َ َّ
اللة  :يه احليوان َّاذلي يأكل اجلَلرة- ،واجللة بفتح اجليم :يه ابلعرة ،-فما يتغذى ىلع العذراتَّ ،
وانلجاسات من اإلبل أو ابلقر أو الغنم أو
• اجل
َّ
َ َّ
ادلجاج أو غري ذلك من احليوان والطري املأكول يسىم جاللة ،وال تكون كذلك إال إذا غلب ىلع علفها انلجاسة.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
ً
متودلا من انلجاسة ،إىل أن حتبس وتطعم من العلف الطاهر
 .1حتريم أكل حلوم اجلاللة ،ورشب بلنها؛ ألن حلمها وبلنها وعرقها يصري بذلك
ثالثة أيام فأكرث.
 .2انليه عن الركوب ىلع اجلاللة؛ والعلة يف ذلك أنها قد تعرق فتلوث ما عليها بعرقها.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّالس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
 سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة اثلانية،1395ه.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىسابلايب احلليب.
َ
ر
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة 1423 ،ـه 2003م.تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه ُ2006 -م.فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبةاإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه1431 -ه.نيل األوطار ،حممد بن يلع بن حممد بن عبد اهلل الشواكين ايلمين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،دار احلديث ،مرص ،الطبعة األوىل 1413 ،ـه-1993م.
فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ،انلارش :رئاسة إدارةابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض.
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود ،حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،العظيم آبادي ،دار الكتبالعلمية – بريوت ،الطبعة اثلانية1415 ،ه.
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نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن الفضة بالفضة ،واذلهب باذلهب ،إال سواء بسواء ،وأمرنا أن
نشرتي الفضة باذلهب ،كيف شئنا ،ونشرتي اذلهب بالفضة كيف شئنا

احلديث :عن أيب بكرة -ريض اهلل عنه -قال« :نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن الفضة بالفضة ،واذلهب
اء َ
باذلهب ،إال َس َو ً
بسواءٍ ،وأمرنا أن نشرتي الفضة باذلهب ،كيف شئنا .ونشرتي اذلهب بالفضة كيف شئنا ،قال :فسأهل
رجل فقال :يدا بيد؟ فقال :هكذا سمعت».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ملا اكن بيع اذلهب باذلهب ،والفضة بالفضة ،متفاضال ً
ربا ،نىه عنه ما لم يكونا متساويني ،وزنا بوزن ،أما بيع اذلهب

بالفضة ،أو الفضة باذلهب ،فال بأس به ،وإن اكنا متفاضلني ،ىلع أنه البد يف صحة ذلك من اتلقابض يف جملس العقد ،وإال

اكن ربا النسيئة املحرم ،ألنه ملا اختلف اجلنس جاز اتلفاضل ،وبيق رشط اتلقابض ،لعلة الربا اجلامعة بينهما.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الربا
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الصحابة – تبليغ العلم.
َُ
راوي احلديث :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• عن الفضة بالفضة  :عن بيع الفضة بالفضة.
• واذلهب باذلهب  :وعن بيع اذلهب باذلهب.
• إال سواء بسواء  :متساويني.
• كيف شئنا  :بالنسبة إىل اتلفاضل والتساوي ال إىل احللول واتلأجيل ،فيجوز أن يبيع دينار ذهب بعرشة دراهم فضة ،وال يشرتط التساوي،
ولكن يشرتط اتلقابض؛ حلديث" :فإذا اختلفت األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا اكن يدا بيد".
• قال  :عبد الرمحن بن أيب بكرة راوي احلديث عن أبيه.

فوائد احلديث:

 .1حتريم بيع اذلهب باذلهب ،والفضة بالفضة ،متفاضلني ،الجتماع اثلمن واملثمن ،يف جنس واحد من األجناس الربوية.
 .2إباحة بيع اذلهب باذلهب ،والفضة بالفضة ،برشطني :األول :اتلماثل منهما ،فال يزيد أحدهما ىلع اآلخر .واثلاين :اتلقابض يف جملس العقد
بينهما.وما يقال يف اذلهب والفضة ،يقال يف جنس واحد من األجناس الربوية ،حينما يباع بعضه ببعض ،اكلرب بالشعري.
 .3جواز بيع اذلهب بالفضة ،أو الفضة باذلهب متفاضلني ،لكون لك واحد منهما من جنس غر جنس اآلخر ،وإنما يشرتط اتلقابض.وكذا يقال
يف لك جنس بيع بغري جنسه من األجناس الربوية ،فال بأس من اتلفاضل بينهما .ولكن يشرتط اتلقابض عند انفاق العلة.
 .4البد يف بيع اذلهب بالفضة ،أو الفضة باذلهب ،من اتلقابض بينهما يف جملس العقد .فإن تفرقا قبل القبض ،بطل العقد ،الجتماعهما يف العلة
الربوية.وكذا لك جنسني اتفقا يف العلة الربوية ،ويه الكيل يف األشياء املطعومة ،أو الوزن يف األشياء املطعومة ،فالبد من اتلقابض بينهما
يف جملس العقد.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية 1392ه. -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.
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َ
نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن الق َزع

َ
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما ،-قال :نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن الق َزع.

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم أن حيلق بعض رأس الصيب ويرتك بعض ،وهو اعم يف لك أحد.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم املولود
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ْ
َّ
َ
• الق َزع َ :حلق بعض الشعر وترك بعضه.

فوائد احلديث:
.1

انليه عن حلق بعض الرأس وترك بعضه.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
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نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن املزابنة :أن يبيع ثمر حائطه إن اكن خنال :بتمر كيال ،وإن اكن
كرما :أن يبيعه بزبيب كيال ،أو اكن زراع :أن يبيعه بكيل طعام ،نىه عن ذلك لكه

ُ َ
الم َز َابن ِة :أن يبيع
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -قال« :نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
ًَْ
ْ ًَْ
ًَْ
َ
َ
َْ
ث َم َر َحائِ ِط ِه إن اكن خنال :بتَم ٍر كيال ،وإن اكن ك ْر ًما :أن يبيعه بزبيب كيال ،أو اكن َز ْر ًاع :أن يبيعه بكي ِل طعام ،نىه
عن ذلك لكه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن املزابنة ،اليت يه بيع املعلوم باملجهول من جنسه ،ملا يف هذا ابليع من الرضر ،وملا فيه
من اجلهالة بتساوي املبيعني املفضية إىل الربا وقد ُرضبت هلا أمثلة توضحها وتبينها.

وذلك ،كأن يبيع ثمر بستانه إن اكن خنال ،بتمر كيال ،وإن اكن عنبا أن يبيعه بزبيب كيال ،أو إن اكن ً
زراع أن يبيعه بكيل

طعام من جنسه ،نىه عن ذلك لكه ،ملا فيه من املفاسد ،واألرضار.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

املزابنة  :من الزبن وهو :ادلفع ،وحقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنسه وما ذكر يف احلديث هلا أمثلة.
ثمر  :بفتح اثلاء وامليم :الرطب.
كيال  :الكيل تقدير احلجم ،وذكر الكيل ليس بقيد يف هذه الصورة ،وإنما هو صورة املبايعة اليت وقعت حينئذ.
كرما - :بفتح الاكف وسكون الراء :-شجر العنب ،واملراد منه هنا نفس العنب.
حائطه  :احلائط :البستان.

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

انليه عن املزابنة.
تعريفها بهذه الصور ،اليت توضح أصلها.
أن بيواعتها فاسدة؛ ألن انليه يقتيض الفساد.
حكمة انليه عنها ،ما فيها من املخاطرة والقمار؛ ألنها بيع معلوم بمجهول ،وملا فيها من بيع انلوعني الربويني املجهولني؛ ألنه البد يف صحة
بيعهما من العلم بالتساوي ،فأما مع اجلهل بتساويهما ،فهو مظنة الربا ،فيحرم.
حتريم بيع الرطب باتلمر ،لعدم العل م بالتساوي ولو حترى يف تساويهما ،بل يدل ىلع حتريم بيع لك نوعني ربويني ،جهل تساويهما إما لكونهما
ً
اختلفا يف الرطوبة ،أو ايلبوسة ،و إما لكون أحدهما ًّ
حبا واآلخر طحينا ،أو أحدهما مطبوخا واآلخر نيئا ،أو غري ذلك مما ال يعلم معه التساوي
بينهما.
ً
جواز تسمية العنب كرما ،وحديث انليه عن تسميته بذلك للتزنيه والكراهة.
مرااعة جتنب الربا ولو ىلع وجه بعيد؛ ألنه حرم بيع الرطب باتلمر ،والزبيب بالعنب ،وكذلك الزرع باحلب.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري ،مطبعة السعادة ،الطبعة اثلانية 1392ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة 1426ه.
خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412 ،ـه1992 -م.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َ ً
نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن بيع اذلهب بالورق دينا

احلديث :عن أيب املنهال قال« :سألت الرباء بن اعزب ،وزيد بن أرقم ،عن َّ ْ
الرص ِف؟ فلك واحد يقول :هذا خري مين.
َ ًََْ
بالو ِر ِق دينا».
والكهما يقول :نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن بيع اذلهب
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

سأل أبو املنهال ،الرباء بن اعزب ،وزيد ين أرقم ،عن حكم الرصف ،اذلي هو بيع األثمان بعضها ببعض.

فمن ورعهما -ريض اهلل عنهما ،-أخذا يتدافعان الفتوى ،وحيتقر لك واحد منهما نفسه جبانب صاحبه.
َ ً
ولكنهما اتفقا ىلع حفظهما :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن بيع اذلهب بالفضة دينا ،الجتماعهما يف علة الربا،
فحينئذ البد فيهما من اتلقابض يف جملس العقد ،وإال ملا صح الرصف ،وصار ربا بالنسيئة.

تنبيه:
ً
الربا معاملة مايلة حمرمة ،وتنقسم إىل قسمني :األول ربا ادليون ،ويه أن يزيد يف مقدار ادلين اثلابت مسبقا مقابلة الزيادة
يف األجل ،واثلاين ربا ابليوع ،ويه الزيادة أو اتلأجيل يف أصناف معينة ،تسىم األصناف الربوية ،مثل اذلهب باذلهب والرب

بالرب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الربا
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل الصحابة  -الفتوى.
راوي احلديث :ال ْ َ َ
ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
َْ
أرقم -ريض اهلل عنه-
زيد بن
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• الرصف  :بيع ادلراهم باذلهب أو عكسه.
• الورق  :الفضة.
فوائد احلديث:

 .1انليه عن بيع اذلهب بالفضة ،أو الفضة باذلهب ،مع تأجيلهما أو تأجيل أحدهما ،فالبد من اتلقابض يف جملس العقد.
 .2صحة بيع أحد انلقدين باآلخر مع اتلقابض يف جملس العقد ،ألنه رصف.
 .3ما اكن عليه السلف -رىض اهلل عنهم -من الورع ،وتفضيل بعضهم ً
بعضا.
 .4استظهار العالم يف الفتيا بنظريه يف العلم.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1428 -َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي -مكة املكرمة -الطبعة اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م. اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية1392 ،ه. -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة  -الطبعة العارشة.1426 -
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َّ
ْ َ
الص َّماءِ ،وأن َحيْ َت َ
يب
ال
م
نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن صوم يومني :الفطر وانلحر ،وعن اشتِ
ِ
ِ
َّ ُ
الرجل يف اثلوب الواحد ،وعن الصالة بعد الصبح والعرص
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال« :نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن صوم يومني :الفطر
ْ
اشت َمال َّ
الص َّماءِ ،وأن َحيْ َت َ
يب الرجل يف اثلوب الواحد ،وعن الصالة بعد الصبح والعرص».
وانلحر ،وعن ِ ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث ،عن صيام يومني ،وعن لبستني ،وعن صالتني.

فأما ايلومان املحرم صومهما ،فيوم الفطر ،ويوم انلحر ،وحكمة حتريم الصيام فيهما أنه ال يناسب الصوم يف يوم األكل

والرسور.
ْ
َّ َّ
واالح ِتبَاء بثوب واحد ،وهو أن يقعد الرجل ىلع إيلتيه وينصب ساقيه ويشدهما بيديه أو
وأما اللبستان ،فاشتمال الصماءِِ ،
ُ
بثوب واحد ،وأما اشتمال الصماء فهو أن يرتدي الرجل ً
ثوبا ليس هل منافذ ،وقد قيد يف رواية ابلخاري " :إذا لم يكن ىلع

فرجه منه يشء".

وأما الصالتان ،فالصالة بعد صالة الصبح ،والصالة بعد صالة العرص؛ لسد اذلريعة عن التشبه بالكفار اذلين يسجدون

للشمس عند طلوعها وعند غروبها ،ولكن جيوز أن يصيل فيهما الفريضة إذا لم يصلها وكذلك ذوات األسباب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما حيرم ىلع الصائم
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• الفطر وانلحر  :أي :يويم عيد الفطر وانلحر.
• اثلوب الواحد  :أي :اذلي ليس عليه غريه.
ْ
• االح ِتبَاء  :هو أن يقعد الرجل ىلع إيلتيه وينصب ساقيه ويشدهما بيديه أو بثوب واحد.
• َّ
الص َّماء  :هو أن يرتدي الرجل ً
ثوبا ليس هل منافذ.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

انليه عن هذه األشياء األربعة اليت جاء بها احلديث.
انليه عن صيام العيدين ،وعن الصالة بعد الصبح والعرص ،من باب اتلحريم.
انليه عن اللبستني ،للكراهة ،ما لم تنكشف معه العورة فيحرم.
انليه عن اتلطوع بالصالة بعد صاليت الظهر والعرص ،مالم تكن من ذوات األسباب ،كتحية املسجد وحنوها.
مرااعة الشارع مصالح العباد يف لك يشء.
احلكمة يف الترشيع اإلساليم.
حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ابلعد عن مشابهة الكفار.
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املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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هذا أبوك ،وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت

ُ
احلديث :عن أيب ميمونة سلىم موىل من أهل املدينة رجل ِصدق ،قال :بينما أنا جالس مع أيب هريرة ،جاءته امرأة
َّ
َ َ
فاد َع َياه ،وقد طلَّ َقها ُ
فار َس رية معها ٌ
ور َطنت هل بالفارسية ،زويج يريد أن يذهب بابين،
زوجها ،فقالت :يا أبا هريرة،
ابن هلا
ِ
َ ُ ُّ
ْ
َ
َ
َ
َ
فقال أبو هريرة :است ِهما عليه ورطن هلا بذلك ،فجاء زوجها ،فقال :من حياقين يف ودلي ،فقال أبو هريرة :امهلل إين ال
ً
أقول هذا إال أين سمعت امرأة جاءت إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأنا قاعد عنده ،فقالت :يا رسول اهلل ،إن
ْ
َ
زويج يريد أن يذهب بابين ،وقد سقاين من بِرئ أيب ِعنبَة ،وقد نفعين ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -استَ ِهما
ُ ْ
ُ َ ُّ
بيد أيِّهما
عليه ،فقال زوجها :من حياق ِين يف ودلي؟ فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-هذا أبوك ،وهذه أمك فخذ ِ
ِّ
ِشئت» ،فأخذ بيد أمه ،فانطلقت به.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان وجوب حتقيق مصالح الطفل؛ وذلك أن هذه املرأة قد فارقت زوجها وبيق معها الطفل ،وكأنه قد صار
منها مانع يمنع استمرار الطفل يف حضانتها مع حاجتها هل ،وهو ً
أيضا حيتاج إىل راعيتها وحفظها مع عدم قدرة الوادل عل فعل
َّ
ذلك ،فأخرب حينئذ أبو هريرة بما سمعه من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حق مثل هذه املرأة ،فإن احلضانة والية يقصد
َّ
بها تربية الطفل ،والقيام بمصاحله ،فالصيب قبل سن اتلميزي يكون عند أمه ،ما لم تزتوج ،فإذا بلغ سن اتلميزي ،واستقل

فحينئذ يستوي حق األم واألب يف حضانته؛ فيخري بني أبيه وأمه،
ببعض شئونه ،وصار يستغين بنفسه يف كثري من األمور
ٍ
فأيُهما ذهب إيله أخذه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > احلضانة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

فار َسيرة  :بكرس الراء ،أي :عجمية.
• امرأة ِ
ٌّ
َّ
َّ َ
• فادعيَاه  :أي :فادىع لك منهما االبن.
َ
• َ
ور َطنت هل بالفارسية  :الرطانة بفتح الراء وكرسها ،والرتاطن :الكم ال يفهمه اجلمهور ،وإنما هو مواضعة بني اثنني أو مجاعة ،والعرب ختص بها
اغبلا الكم العجم ،واملعىن :أنها تكلمت هل بالفارسية.
• ْ
استَ ِهما عليه  :أي :ىلع االبن واملعىن اقرتيع أنت وأبوه.
ُ ُّ
• من حياقين  :من ينازعين؟
َ
• سقاين من بِرئ أيب ِعنبَة  :أي أنها أظهرت حاجتها إىل الودل ،ولعل حممل احلديث تعدي مدة احلضانة مع ظهور حاجة األم إىل الودل واستغناء
األب عنه مع إرادته إصالح الودل.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن الصيب بعد استغنائه بنفسه خيري بني األم واألب.
أنه إذا تنازع األب واألم يف ابن هلما اكن الواجب هو ختيريه فمن اختاره ذهب به ،وهو اختيار اللجنة ادلائمة.
أن القرعة طريق رشعية عند تساوي األمرين وأنه جيوز الرجوع إيلها كما جيوز الرجوع إىل اتلخيري.
ً
أن املديع يمكنه إبداء األسباب املوجبة لكونه حمقا.
ِّ
أن اتلميزي ال يشرتط هل سن؛ ألنه هنا ُعلق بفهم الطفل واختياره.
جواز تكلم املرأة مع من ليس من حمارمها للحاجة بدون خضوع.
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود  ،حتقيق :حممد ميح ادلين ،املكتبة العرصية . سنن الرتمذي ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب ،الطبعة اثلانية1395 ،ه. سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،الطبعة اثلانية1406 ،ه. سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية. مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1421 ،ه. صحيح أيب داود  -األم لألبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل1423 ،ه. بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م. نيل األوطار للشواكين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،دار احلديث ،الطبعة األوىل1413 ،ه. سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث. مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل1422 ،ه.ر
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل1427 ،ه. عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة اثلانية1415 ،ه. انلهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى وحممود حممد الطنايح ،املكتبة العلمية  -بريوت1399 ،ه. فتاوى اللجنة ادلائمة ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش. -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
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هذا يشء كتبه اهلل ىلع بنات آدم ،افعيل ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بابليت حىت تطهري

َْ ُ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :خرجنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ال نذك ُر إال احلج ،حىت
ْ ُ
ُْ
ْ
جئْنَا َرسف َف َطمثْ ُ
ت ،فدخل َّ
كيك؟» فقلت :واهللَ ،لو ِددت
كي ،فقال« :ما يب ِ
يلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأنا أب ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
ُ
َ َ َّ َ
َ
ْ
َ
ت؟» قلت :نعم ،قال« :هذا يشء كتبه اهلل ىلع بنات آدم ،افعيل ما
أين لم أكن خرجت العام ،قال« :ما لك؟ لعل ِك ن ِفس ِ
َ
َ
َّ
يفعل احلاج غري أن ال ت ُطويف بابليت حىت ت ْط ُهري» قالت :فلما قدمت مكة ،قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ ُ
َ َّ
َ ْ
َ ْ
الهدي مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
الهدي ،قالت :فاكن
فأحل انلاس إال من اكن معه
ألصحابه «اج َعلوها ُعمرة»
َ
َ
انلحر َط َه ْرتَ ،
أهلُّوا حني ُ
راحوا ،قالتَّ :
وذوي اليَ َس َ
فلما اكن يوم َّ
فأم َرين رسول اهلل -صىل اهلل
ارة ،ثم
وأيب بكر وعمر
ِ
َُ ََ َ
ََ
َََ ْ
َْ َ
ُ
عليه وسلم -فأفضت ،قالت :فأتِينا بِلحم بقر ،فقلت :ما هذا؟ فقالوا :أهدى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
فلما اكنت يللة احل َ ْصبَة ،قلت :يا رسول اهلل ،يرجع انلاس ِبجة ُ
ن َسائه ابلقرَّ ،
وعمرة وأرجع ِِبَ َّجة؟ قالت :فأمر عبد
ِ
ِ
ْ ُ
ََََْ
َ َ ُ ِّ َ ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
وجيه ُم ْؤ ِخرةَ
الرمحن بن أيب بكر ،فأردف ِين َىلع مج ِله ،قالت :فإين ألذكر ،وأنا جارية ح ِديثة السن ،أنعس في ِصيب ِ
ْ
َّ ْ
َْ
اتلنْعيم ،فَأ ْهلَلْ ُ
ت منها بِ ُع ْمرة؛ جزاء بِ ُع ْم َرة انلاس اليت اعتَ َم ُروا.
الرحل ،حىت ِجئنا إىل َّ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َْ ُ
معىن حديث اعئشة -ريض اهلل عنها" :-خرجنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ال نذك ُر إال احلج".
السبت خلمس يلال َب َق ْ َ
أي :من املدينة واكن خروجه -صىل اهلل عليه وسلم -يوم َ
ني من ذي ال ِقعدة بعد أن صىل بها الظهر أربع
ٍ
َ
ركعات ،ثم َسار إىل ذي احلليفة ف َصىل بها العرص ركعتني.
َْ ُ
"ال نذك ُر إال احلج".
َ َ َّ
َ َّ
َ َّ
َ
َّ
َّ
ويف رواية ":ال ن َرى إال احلج" .لكن جاء عنها يف حديث آخر صحيح" :فمنا من أهل بِعمرة ،ومنا من أهل ِبج ،وكنت ممن أهل
َْ
َ
بِعمرة" ،وىلع هذا يكون قوهلا -ريض اهلل عنها" :-ال نذكر إال احلج" ،وقوهلا" :ال نرى إال احلج" ال خيلو من األحوال اتلايلة:
ُّ
احلال األوىل :تريد بذلك فريضة احلج من حيث األصل ،ال بيان نوع النسك اذلي أحرموا به.
احلال اثلانية :تريد بذلك عند خروجهم وقبل وصوهلم إىل امليقات ،وادلخول يف اإلحرام.

احلال اثلاثلة  :تريد بذلك حال غريها من الصحابة ،ولم تقصد نفسها.
َْ َ
رسف".
"حىت ِجئنا ِ
َ ُ
ُ
"رسف" ،وهو َموضع قريب من مكة.
يعين :حىت وصلوا ِ
موضعا يقال هلِ :
َ
"ف َطمثْ ُ
ت" يعين :حاضت -ريض اهلل عنها.-
ِ
َ ْ ُ َّ
ُ
ُْ
ْ
أكن خرجت َ
"فدخل َّ
العام".
ت أين لم
كيك؟» فقلت :واهلل ،لو ِدد
كي ،فقال« :ما يب ِ
يلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأنا أب ِ
َ
َ
وت َم َّنت أنها لم حتج معهم هذه َّ
السنة؛ ظنا منها أنها ملا حاضت قد تنقطع
ملا حصل معها ما حصل بَكت -ريض اهلل عنها-

عن أعمال احلج ،ويفوتها بذلك اخلري.
َ َ َّ َ ْ
ت؟»".
" قال« :ما لك؟ لعل ِك ن ِفس ِ
ْ
أيِ :حضت .
َ
" قلت :نعم ،قال« :هذا يشء كتَبه اهلل ىلع َبنَات آدم»".
ْ
أمر ُم َق َّدر ومكتوب ىلع بنات آدم ،فليس ً
خاصا بك وليس بيدك؛ فال دايع للباكء.
أي :أن احليض
َ
َ
ُ
ْ
ُ
"افعيل ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بابليت حىت تطهري".
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ُ ُّ
خيل بإحرامها ،وأنها تفعل ما يفعله
فأخربها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأن احليض ال يمنعها من امليض يف نسكها ،وال ِ
َْ
احلاج :من الوقوف بعرفة ومىن ومزدلفة وريم اجلماروسائر أفعال احلج غري الطواف ،فإنها تمتنع منه حىت تطهر من حيضها

وتغتسل.
ْ َُ
َّ َ
ُ
"قالت :فلما قدمت مكة ،قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ألصحابه «اجعلوها عمرة»".
تعين ملا قَدم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مكة َ
أمر من لم يسوقوا اهلدي أن جيعلوا إحرامهم عمرة ،فمن أحرم باحلج ولم
ِ
َ َّ
َْ
يكن ساق اهلدي فإنه يقلب إحرامه باحلج عمرة ،فيطوف ويسىع ويقرص ،ثم هو قد حل من إحرامه ،ويف رواية أخرى ملسلم:
ُّ ُ ُّ
ُّ
َ َّ َّ
حلل لكه".
حيل منا من لم يكن معه هدى ،قال :فقلناِ :حل ماذا؟ قال" :ا ِ
"فأمرنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن ِ
َ َّ
َ
َ ْ
َ ْ
الهدي ،قالت :فاكن الهدي مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأيب بكر وعمر وذ ِوي
فأحل انلاس إال من اكن معه
"قالت:
اليَ َس َ
ارة".
ُّ
تعين أن من لم يكن معه اهلدي حلوا من إحرامهم بعد أن طافوا وسعوا وقرصوا ،وبيق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأبو
بكر وعمر -ريض اهلل عنهما -ومن ساق اهلدي ممن َّ
وس َع اهلل عليهم بقوا ىلع إحرامهم؛ ألنهم ساقوا اهلدي ومن ساق اهلدي
َ
ُ ْ ُ َ ْ
َ ُ
أم ْرتكم به".
الهدي ،لفعلت مثل اذلي
لم جيز هل فسخ إحرامه إىل عمرة؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-لوال أين سقت
َ
أهلُّوا حني ُ
راحوا".
"قالت :ثم
ُ
حلجة.
تعين أن اذلين طافوا وسعوا وقرصوا ،أهلوا باحلج حني راحوا إىل مىن وذلك يوم الرتوية ،وهو ايلوم اثلامن من ذي ا ِ
"قالتَّ :
فلما اكن يوم َّ
انلحر َط َه ْرت".
َ
حل َّجةُ ،سيم بذلك؛ نلَحر األضايح فيه.
أي :أنها َطهرت من حيضها يوم انلحر ،وهو يوم العارش من ِذي ا ِ
َ
"فأم َرين رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فَأَفَ ْض ُ
ت".
ََ
انلحر َ
أي :بعد أن َط َهرت من حيضها -ريض اهلل عنها -يوم َّ
أم َرها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأداء طواف اإلفاضة فف َعلت.
َُ
َ
َ
"قالت :فأتِيَ َنا بِلحم َبقر ،فقلت :ما هذا؟".
ُ
يعين :أرسل هلا وملن معها من النساء حلم بقر ،ثم إنها َسألت عنه.
َ
"فقالوا :أ ْه َدى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن ن ِ َسائه َ
ابلقر".
أي :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ َ -
حنر عن لك واحدة من نسائه بقرة.
ْ
َّ
"فلما اكنت يللة احلَصبَ ِة".
الم َ
يعين َّ
لما اكنت يللة الزنول من مىن ،ويه الليلة اليت بعد أيام الترشيق وسميت بذلك؛ ألنهم َن َفروا من مىن فزنلوا يف ُ
ح َّصب
َ
الم َّ
حصب ،ثم رك َ
رقد رقْ َد ًة يف ُ
ب إىل ابليت فطاف به".
وباتوا به ،ويف ابلخاري " :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ِ
"قلت :يا رسول اهلل ،يرجع انلاس ِبَ َّجة ُ
وعمرة وأرجع ِِبَ َّجة؟".
ِ
أي يرجعون ِبج منفرد وعمرة منفردة؛ ألنهم اكنوا متمتعني ،وأرجع أنا وليس يل عمرة منفردة؛ ألنها اكنت قارنة ،والعمرة يف

القران داخلة يف احلج بانلية ،ويف روا ية ملسلم "أيرجع انلاس بأجرين وأرجع بأجر؟" ،فيه أرادت أن يكون هلا عمرة منفردة
عن احلج ،كما حصل لسائر أمهات املؤمنني وغريهن من الصحابة اذلين فسخوا احلج إىل العمرة ،وأتموا العمرة وحتللوا منها

قبل يوم الرتوية ،ثم أحرموا باحلج من مكة يوم الرتوية ،فحصل هلم عمرة منفردة وحجة منفردة ،وأما اعئشة فإنما حصل هلا

عمرة مندرجة يف حجة بالقران ،فقال هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم انلفر يسعك طوافك حلجك وعمرتك ،أي :وقد

تما وحسبا لك مجيعا ،فأبت وأرادت عمرة منفردة كما حصل بلايق انلاس.
"قالت :فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر ،فَأَ ْر َد َفين ىلع َ َ
مج ِله".
ِ
َّ ْ
أي  :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر أخاها عبد الرمحن بن أيب بكر -ريض اهلل عنهما -بأن خيرج بها إىل اتلن ِعيم؛ تلأيت
َ
َ
منه بعمرة ،حىت تكون مثل بقية انلاس ،فأردفها -ريض اهلل عنه -خلفه كما يف رواية مسلم األخرى.
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ْ
ْ ُ ْ َ َّ ْ
السن ،أَ ْن َع ُس ُ
ألذ ُكر ،وأنا َجارية َحديثَ ُة ِّ
الرحل".
في ِصيب وج ِيه مؤ ِخرة
"قالت :فإين
ِ

َْ
أي :عندما أردفها عبد الرمحن بن أيب بكر -ريض اهلل عنه -خلفه ،وسار بها إىل اتلنعيم اكنت تن َعس حىت أنها رأسها يسقط
َّ ْ
من ِش َّدة ُّ
الرحل.
انلعاس ،فيرضب يف مؤخرة
ْ
ْ
ْ
اتلنْعيم ،فَأَ ْهلَلْ ُ
"حىت جئْنَا إىل َّ
ت منها بِ ُعمرة؛ جزاء بِ ُعم َرة انلاس اليت اعتَ َم ُروا".
ِ
ِ
أي ملا وصال إىل اتلنعيم ،أهلت -ريض اهلل عنها -بعمرة مستقلة بأعماهلا مقام عمرة انلاس اليت اعتمروها أوال.
َّ
ويف رواية يف الصحيحني أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال هلا بعد أن أدت العمرة " :هذه ماكن عمرتك" أي :هذه العمرة
ماكن العمرة اليت كنت تريدين حصوهلا منفردة غري مندرجة مع احلج ،فمنعك احليض من القيام بها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فقه :احليض وانلفاس  -مناسك احلج  -اإلحرام  -الطواف.
عقيدة :القضاء والقدر :الكتابة.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

َ
يبعد عن َ
• َرسف  :هو واد ُ
ح ِّد احلَرم من جهة َّ
اتلنعيم بنحو عرش كيلو مرتات ،وعن املسجد احلرام بثمانية عرش كيلو مرت ،ي ُم ُّر به طريق (مكة
ٍ
ِ
َ
ُ
َّ
َ
املدينة) ،فهو بني مكة وبني وادي اجلموم (مر الظهران) ،وهو ما يعرف اآلن بانلوارية.
ْ
ْ
• َط ِمثت ِ :حضت.
َ
َّ
ْ ُ
• َو ِددت  :ت َمنيْت.
ْ
َ ْ
ت ِ :حضت.
• ن ِفس ِ
• اليَ َس َ
ارة  :ال ِغىن.
َ ُّ
َّ
لبيَة.
• أهلوا  :رفعوا أصواتهم باتل ِ
• يوم َّ
حر  :هو يوم العارش من ِذي احل َِّجةُ ،سيم بذلك؛ نلَحر األضايح فيه.
انل
َ َ ََ ْ
َ
ُ
َّ
يعين دفعت للطواف بابليت.
• فأمرين فأفضت :
َ َِّ
ِّ ْ
َّ ْ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
• يللة احلَصبَة ِ :يه الليلة اليت يزنل انلاس فيها المحصب عند انرصافهم من مىن إىل مكة ،واتلح ِصيب :إقامتهم بالمحصب ،وهو الشعب اذلي
خمرجه إىل ْ
األب َطح.
ِ
َّ ْ
َّ ْ
ُ ْ َ َّ ْ
َ
َ
ُ
• مؤ ِخرة الرحل  :اخلشبة اليت تكون يف آخر الرحل ،يستند إيلها الراكب ،ويه حنو ثليث اذلراع.والرحل :ما يوضع ىلع ظهر ابلعري للركوب عليه.
َّ ْ
اتلن ِعيم  :موضع قريب من مكة ،وهو أقرب أطراف احلِل إىل مكة ،وفيه مسجد اعئشة -ريض اهلل تعاىل عنها .-وهذا اكن فيما مىض ،أما اآلن
•
ِّ
فقد اتصلت به بيوت مكة وجتاوزته ،حىت صار اتلنعيم داخل مكة ،لكنه من احلِل.
ْ
• أَ ْهلَلْ ُ
اإله َالل :رفع الصوت َّ
باتللبية.
ت:

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10

مرشوعية خروج النساء للحج مىت ما توفرت رشوطه ،ومنها املحرم.
جواز السفر يوم السبت ،واكنت أكرث أسفاره -صىل اهلل عليه وسلم -يوم اخلميس.
جواز استعمال" :لو" إذا لم يرتتب عليها حمذور رشيع ،ويؤكده قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-لو استقبلت من أمري ما استدبرت" احلديث.
ًّ
حرص اعئشة -ريض اهلل عنها -ىلع إكمال الطاعة ىلع أفضل وجه ،وهلذا تمنت أنها لم حتج معهم تلك َّ
السنة ،ظنا منها أنها لن تكمل نسكها؛
بسبب حيضها.
ً
تسمية احليض نفاسا.
ُ
أنه ينبيغ ت َ ْسلية ُ
الم َصاب بذكر ما اكن مثل مصيبته أو أشد.
ِ
َ
أن دم احليض دم طبيعة خبالف من قال أنه دم عقوبة ُعوقبت به نساء بين إرسائيل ،واحلديث يرده؛ ألنه قال" :كتبه اهلل ىلع بنات آدم".
ُّ
ُ ِّ
أن ما قدر ىلع بَين آدم رجاهلم ون ِ َسائهم ال يمكن ختلفه ِبال من األحوال.
صحة مجيع أعمال احلج من احلائض وانلفساء :من الوقوف بعرفة ،واملبيت بمزدلفة ،وريم اجلمار ،واملبيت بمىن ،والسيع بني الصفا واملروة.
َ
حاضت ُمنعت من الطواف ألداء العمرة؛ فأدخلت احلج ىلع
إدخال احلج ىلع العمرة؛ ألن اعئشة -ريض اهلل عنها -أحرمت بعمرة وعندما
العمرة ،فصارت قارنة.
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.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

ُ
أن مجيع أعمال احلج ال تشرتط هلا الطهارة من احل َ َدث األكرب عدا الطواف بابليت.
اشرتاط الطهارة من احلدث األكرب للطواف؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-غري أن ال تطويف بابليت حىت تطهري) فدل ذلك ىلع أن الطهارة
رشط لصحة الطواف.
ال تشرتط الطهارة لإلحرام ،فيصح أن حيرم اإلنسان وهو ىلع غري طهارة ،واألفضل أن يكون ىلع طهارة إن أمكن ذلك.
أن احلائض ممنوعة من دخول املسجد.
َْ
ْ َُ
ُ
ً
قلب اإلحرام باحلج إىل عمرة؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-اجعلوها عمرة) واكن ذلك واجبا ىلع الصحابة -ريض اهلل عنهم -يف ذلك العام.
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن قارنا يف َح َّجته.
الميْ ُسورين منهم قَ َرنوا بني احلج ُ
أن أبا بَكر وعمر ومجع من الصحابة -ريض اهلل عنهمَ -
والعمرة.
ِ
ُ
َ
أن األفضل يف حق من اكن بمكة أن ُحيرم باحلج يوم الرتوية وال يق ِّدمه عليه؛ لقوهلا -ريض اهلل عنها" :-أحرموا حني ُ
راحوا" ،ورواحهم اكن
يوم اثلامن ،وهو يوم الرتوية.
انل َ
استحباب ُ
المبادرة بطواف اإلفاضة يوم َّ
حر.
َّ َ
عما خ ِيف أمره؛ ألن اعئشة -ريض اهلل عنها -سألت عن اللحم اذلي أرسل هلا؛ جلهلها ِباهل.
ال حرج يف السؤال
جواز إهداء ابلقر.
َ
وجوب َ
الهدي ىلع القارن؛ ألن اعئشة -ريض اهلل عنهاَ -ح َّجت قارنة وأهدى عنها -عليه الصالة والسالم.-
ال يلزم الزوج أن يهدي زوجته ،وما فعله -صىل اهلل عليه وسلم -مع نسائه ،فهذا من كريم خلقه ،وحسن عرشته.
الم َ
نزوهل -صىل اهلل عليه وسلمُ -
ح َّصب؛ لكونه أسمح خلروجه ،وال عالقة هل باملناسك إال من جهة اتلخفيف ىلع احلجيج.
َْ
ُ
َّ
اإلرداف إذا اكنت ادلابة مطيقة ،وقد تظاهرت األحاديث الصحيحة بذلك .
ديلل ىلع جواز
َ
جواز إرداف الرجل املرأة إذا اكنت من حمارمه واخللوة بها.
وجوب خروج امليك ومن أخذ حكمه من مكة ،إذا أراد أن حيرم بعمرة ،فيخرج إىل أدىن احلِل ،سواء اكن اتلنعيم أو غريه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األنصاري ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1414ه.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،مجال ادلين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن ،الرياض.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ،انلارش :املكتبة العلمية ،بريوت.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى ،حممود حممد الطنايح ،نرش :املكتبة العلمية،
بريوت ،الطبعة1399 :ه1979 ،م.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه.
إكمال املعلم بفوائد مسلم ،عياض بن موىس ايلحصيب السبيت ،املحقق :حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة:
األوىل1419 ،ه1998 ،م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
َ
ر
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة 1423ه2003 ،م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة :األوىل 1427ه.
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َ
َ َ
َ ُ ْ
ْ ُ ْ
هذان يومان نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن ِصيام ِِهما :يوم ف ِط ِركم من ِصيامِكم ،وايلوم اآلخ ُر:
َْ ُ ُ َ
ُُ
ُ ْ
تأكلون فيه من نسكِكم
احلديث :عن أيب عبيد ،موىل ابن أزهر ،قال :شهدت العيد مع عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-فقال :هذان يومان
ُ
ُُ
ككم.
نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن صيامهما :يوم فطركم من صيامكم ،وايلوم اآلخر تأكلون فيه من نس ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جعل اهلل -عز وجل -للمسلمني يومني عيدين للمسلمني ،ولك منهما مرتبط بشعرية دينية ،فيوم عيد الفطر مرتبط بتمام
ً
ً
الصيام ،فاكن الواجب ىلع املسلم أن يفطر هذا ايلوم شكرا هلل عز وجل ىلع تمام نعمة الصوم وإظهارا نلعمة الفطر اليت أمر
َ ُ ْ ُ ْ َّ َ َ ُ َ ِّ ُ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ
ك ْم تشك ُرون) ،وأما ايلوم اثلاين فهو
اهلل بها بعد الصوم ،قال -تعاىل( :-و ِتلك ِملوا ال ِعدة و ِتلكربوا اَّلل ىلع ما هداكم ولعل
يوم عيد األضىح وهو مرتبط بشعرية اهلدايا واألضايح ،فإن انلاس يهدون ويضحون ويظهرون شعائر اهلل -تعاىل -باألكل
من ذلك فوجب ىلع املسلم إفطار هذين ايلومني وحرم عليه صومهما.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما حيرم ىلع الصائم
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ ْ ُ
ش ِهدت  :حرضت.
العيد  :أي :صالة العيد ،ويه :صالة عيد األضىح ،كما يف صحيح ابلخاري.
ُ
فِ ْطرك ْم  :أي فطركم من رمضان ،وهو أول يوم من شوال.
َ
ايلوم اآلخ ُر  :أي ايلوم اثلاين ،وهو العارش من ذي احلجة.
ْ
ْ
ُ
ُ
نسكك ْم  :ذبيحتكم اليت تتعبدون هلل -تعاىل -بها ،ويه األضحية وال َهد ُي.

.1
.2
.3
.4
.5

حتريم صوم يَ ْو َ ْ
يم عيد الفطر واألضىح.
َْ
َْ
أن الصوم فيهما ال ينعقد ،فال يصح ،سواء اكن لقضاء أو نف ٍل أو نذ ٍر.
أن حكمة انليه عن ذلك :األكل من النسك يف عيد األضىح ،وتمزي الصوم من الفطر يف عيد الفطر.
يستحب للخطيب أن يذكر يف خطبته ما يتعلق بوقته من األحاكم ويتحرى املناسبات.
ُّ
مرشوعية األكل من النسك.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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هذه وهذه سواء ،يعِن اخلنرص واإلبهام

ْْ
ٌ
اخلن َرص
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :هذه وهذه
سواء» .يعينِ :
َ ْ
اإل ْب َهام.
و ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ايلدان فيهما عرشة أصابع ،لك أصبع إذا قطعها اجلاين ففيها ُعرش ادلية من اإلبل ،ال فرق بينها يف ذلك ،فاخلنرص الصغري اذلي

يف طرف الكف ،واإلبهام الكبري اذلي عليه االعتماد يف القبض ،وابلطش وغري ذلك ،الكهما ىلع حد سواء يف قدر ادلية،

وجمموع األصابع العرشة يف ايلدين فيها ادلية اكملة.
ً
والرجالن مثل ايلدين واألصابع ،وإن اختلفت ،فلك واحد منها يؤدي دورا ال يقوم به األصبع اآلخر ،ولكن ديتها سواء،
واهلل حكيم خبري.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
ْ
• اخلِن ِرص  :هو أصغر األصابع.
• اإلبهام  :اإلصبع الغليظة الكبرية اخلامسة من أصابع ايلد ِّ
والرجل.
َّ
• سواء - :بفتح السني وضمها ممدودة وتقرص -وهو املثل وانلظري ،واملعىن :أن دية لك واحدة ،من األصابع واحدة.
فوائد احلديث:

 .1األصابع لكها سواء يف ادلية.
 .2ال يقال ادلية ىلع قدر انلفع؛ فاهلل حكيم خبري.
ََ
دل يف ادلية.
اجل
اكلشاب
 .3ادليات ال جمال فيها للتقويم فالشيخ الكبري
ِ
 .4توحيد ادلية يف األصابع من حكمة الشارع؛ محاية للمسلم من اتلعدي ،وقطعا للزناع واخلالف لو اكنت ادليات خمتلفة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه.
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة
اإلسالمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي  -انلارش :دار الفلق  -الرياض -
الطبعة :السابعة 1424 ،ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
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هكذا الوضوء فمن زاد ىلع هذا أو نقص فقد أساء وظلم

ََ
َّ
انليب صىل اهلل عليه وسلم فقال« :يا رسول اهلل،
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما :-أن رجال أىت
ْ
َ
َّ
َْ
َ
ْ
كفيْه ثالثا ،ثم َغ َسل َ
كيف ُّ
وجهه ثالثا ،ثم غ َسل ذراعيه ثالثا ،ثم مسح ِب َرأسه فأدخل
الطهور فداع بماء يف إناء فغ َسل
َّ رَ َ َ ْ
َ ْ َّ َّ َ ْ
ُ ْ
َْ َْ
ُ ْ
باط َن أذنيه ،ثم غسل رجليه ثالثا ثالثا»،
ِإصبعيه السباحتني يف أذنيه ،ومسح ِبإبهاميه ىلع ظا ِهر أذنيه ،وبالسباحتني ِ
َ َ َ
ْ َ َ َ َ
ََ
َ
ثم قال« :هكذا الوضوء َ
ساء وظلم -أو ظلم وأ َساء.»-
فم ْن زاد ىلع هذا أو نق َص فقد أ

درجة احلديث :صحيح ،غري قوهل" :أو نقص" فهو شاذ.

املعىن اإلمجايل:

ً
يذكر عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -يف هذا احلديث أن رجال سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن صفة الوضوء،
ً
ً
فمن كمال تعليمه -صىل اهلل عليه وسلم -أراد أن يبني ذلك تطبيقا وفعال يلكون أبلغ يف اتلعليم وابليان ،فداع بإناء من ماء

فغسل كفيه ثال ث مرات ،ثم غسل وجهه ثالث مرات ،ثم كذلك فعل مع ذراعيه ،ثم مسح رأسه ،وأدخل أنامل إصبعيه
السبابتني يف أذنيه فمسح صماخيهما ،ومسح بإبهاميه ظاهرهما ،ثم غسل رجليه ثالث مرات ،ثم َّ
بني أن هذا هو الوضوء
ُّ ر
السنة ،واتلأدب بآداب الرشع ،وظلم نفسه
الرشيع فمن زاد عليه -ويف الرواية الشاذة :أو نقص -فقد أساء يف األدب ،برتكه

بما نقصها من اثلواب برتداد املرات يف الوضوء.
ُ
وقيل :إن اإلساءة ترجع إىل الزيادة ،والظلم يرجع إىل انلقصان؛ واستشلك كونه ظاملا يف انلقصان ،وقد ورد يف األحاديث
ً

األخرى الوضوء مرة مرة ،ومرتني مرتني ،واجلواب :أن هذه الزيادة شاذة ،وال تصح.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > صفة الوضوء
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ
اسم للماء َّ
• ُّ
الطهور  :بضم الطاء للفعل وهو الوضوء ،وبفتحها ٌ
املطهر لغريه.
الطاهر بذاته
• إصبعيه  :تثنية إصبع ،واإلصبع أحد أطراف الكف أو القدم ،مجعه أصابع ،واملراد هنا أطراف الكف ،واملراد األنملة ،رأس اإلصبع ،من باب
ِّ
إطالق اللك ىلع اجلزء.
سباحة ،يه اإلصبع اليت بني اإلبهام والوسطىُ ،س ِّميَ ْ
• السباحتني  :تثنية َّ
ت بذلك؛ ألنَّه ي ُ َ
شار بها عند تسبيح اهلل -تعاىل ،-واملراد األنملة منها،
ِ
وتسىم ً
أيضا السبابة لإلشارة بها عند السب.
ُ ُ َْ
• ظاهر أذنيه  :أعالهما ،واجلزء الظاهر منهما.
• أذنيه  :تثنية أذن ،عضو السمع يف اإلنسان واحليوان مؤنثة ،واجلمع آذان.
• إ ْب َه َ
اميْ ِه  :تثنية اإلبهام ،واإلبهام يه اإلصبع الغليظة اخلامسة من أصابع ايلد ِّ
والرجل ،ويه ذات أنملتني.
ِ
ِ

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

مرشوعية الوضوء ىلع الصفة الواردة يف هذا احلديث.
َّ
ٌ
َّ
َّ
َّ
َ
أن مسح الرأس م َّرة واحدة ،وأن املسح ال يُك َّرر ،كما يكرر الغسل؛ ألن املسح أخف من الغسل ،خمفف يف كيفيته ويف كميته ،ولعل احلكمة
َّ
ً
الر َّب َّ
مسحا وال يغسل وأن مسحه َّ
َّ
مرة واحدة فال يكرر :هو اتليسري ىلع األمة؛ فإن ال َّرأس
انية يف اتلخفيف يف الرأس ،من كونه يمسح
ً
َّ
ً
فص ُّ
موطن الشعرَ ،
ومرضا ،فخفف اهلل -تعاىل -عن عباده.
ب املاء عليه وتكريره ُر َّبما سبَّب أذيَّة
مرشوعية مسح األذنني يف الوضوء وأنهما ال يغسالن؛ ألنهما تابعان للرأس.
كيفية مسح األذنني بأن يدخل اإلنسان السبابتني يف صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.
عدم مرشوعية تكرار مسح األذنني؛ ألنهما تابعان للرأس يف املسح وعدد مرات املسح.
احلكمة يف ختصيص األذنني باملسح ،هو كمال طهارتهما من ظاهرهما وباطنهما ،ويستخرج منهما اذلنوب اليت اكتسبتها ،كما خترج اذلنوب
َّ
ً
َّ
َّ
فإن األذنني أداتا َّ
حسية بمسحهما باملاء ،وطهارة معنوية من اذلنوب.
فيطهران طهارة
حاسة السمع،
من سائر أعضاء الوضوء؛
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ُّ ر
السنة ،واتلأدب بآداب الرشع ،وظلم نفسه بما
 .7أن الوضوء املبني يف احلديث هو الوضوء الرشيع فمن زاد عليه فقد أساء يف األدب ،برتكه
نقصها من اثلواب برتداد املرات يف الوضوء.
 .8مرشوعية اتلعليم بالفعل.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق ِّ
الس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب.
صحيح أيب داود – األم ،أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىلُ 1427 ،ه 2006 ،م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل 1427 ،ه 1431 ،ه
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ،حممد أرشف بن أمري أبو عبد الرمحن رشف
احلق العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.
رشح سنن أيب داود ،أبو حممد حممود بن أمحد الغيتاىب احلنىف بدر ادلين العيىن ،املحقق :أبو املنذر خادل بن إبراهيم املرصي ،مكتبة الرشد  -الرياض،
الطبعة :األوىل  1420 ،ـه 1999-م.
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هل اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصيل الضىح؟ قالت :ال ،إال أن ييجء من مغيبه

ُ
َ
ِّ ُّ
احلديث :عن عبد اهلل بن شقيق ،قال :قلت لعائشة :هل اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يُصيل الض َىح؟ قالت« :ال،
َ
َ
يبه».
إال أن ي ِيجء من م ِغ ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ِّ
ُّ
سئلت اعئشة -ريض اهلل عنها -يف هذا احلديث عن صالته -صىل اهلل عليه وسلم -للضىح ،هل اكن يصليها أم ال؟ فأجابت
ِّ ُّ
بأنه -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن يصيل الضىح إال يف حال رجوعه من َسفره ،وهذا يدل ىلع أنه -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ
َّ
لم يكن يواظب ىلع صالة الضىح ،بل يصليها يف أحوال دون أحوال ،وعدم مواظبته عليها اكنت خشية منه أن تفرض ىلع
ُ
أ َّمته ،كما دلت عليه األحاديث األخرى ،وجيوز للمسلم أن يواظب عليها ألحاديث أخرى أيضا.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > صالة الضىح
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
يبه  :من َسفره.
• م ِغ ِ

فوائد احلديث:

ُ
ُّ
 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن يواظب ىلع صالة الضىح ،وحيمل ذلك ىلع أنه شغل عنها ،أو خاف أن تفرض ىلع أمته ،مجعا بني
األحاديث.
 .2استفتاء اعئشة -ريض اهلل عنها-؛ ألنها أعلم النساء بأحواهل ابليتية -صىل اهلل عليه وسلم.-
َّ
 .3أنه -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصيل الضىح إذا قدم من سفر.
 .4جواز استفتاء الرجل للمرأة ومرشوعية أخذه العلم عنها.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
ر
املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة 1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه2006 -م.
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هل هو إال مضغة منه

َ
احلديث :عن طلق بن يلع -ريض اهلل عنه -قال :قَ ِد ْمنَا ىلع نَ ِّ
يب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فجاء َر ُجل كأنه بَدوي،
ِ
َ َ
َ ْ ٌَ
ُ ْ ٌَ
يب اهلل ،ما ترى يف َم ِّس َّ
فقال :يا نَ َّ
الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال« :هل هو إال مضغة منه» ،أو قال « :بضعة منه».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ َ
الرجل َذ َكره بعد ما يتوضأ"يعين ما اذلي أوجبه الرشع فيما إذا َم َّس َّ
معىن احلديث" :ما ترى يف َم ِّس َّ
الر ُجل ذكره بعد الوضوء

 ،هل عليه يشء؟
َّ ُ َ َ ُّ َ َ
ُ ْ ٌَ
ْ
َ
ويف رواية عند أمحد" :الرجل يمس ذكره يف الصالة عليه الوضوء؟ قال" :ال إنما هو ِمنك" قوهل" :هل هو إال مضغة منه أو قال:
ْ ٌ
َّ
ْ
جلَه أو أنفه أو َ
رأسه لم ينتقض وضوؤه بذلك،
بَض َعة منه" أي :أن اذلكر كسائر أعضاء اجلَ َسد ،فإذا َم َّس املتوضئ يَده أو ِر
َّ َ َ
مس ذك َره ،وهذا احلديث إما منسوخ أو حممول ىلع مس اذلكر من وراء حائل ،أما مبارشة اذلكر بايلد فينقض
كذلك إذا
الوضوء؛ ألحاديث أخرى.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > نواقض الوضوء
راوي احلديث :أبو يلع طلق بن يلع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

بالم ِّس هناَ :
الرجل  :املراد َ
• يف َم ِّس َّ
الم ُّس بايلَد مبارشة أي من غري حائل.
ْ ٌَ
ُ ْ َ
المضغة  :ال ِق ْطعة من اللحم.
• ُمضغة منه :
ْ ٌ
َ ْ
ابلض َعة :ال ِق ْط َعة من اللحم.
• بَض َعة منه :

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

َّ َّ
مس اذلكر ال ينقض الوضوء ،ولكن احلديث منسوخ أو حممول ىلع املس من وراء حائل.
فيه أن
َ
ُْ َ ْ
َ
َ
جواز السؤال عما يستحيا منه إذا دعت احلاجة إىل ذلك.
َّ
ْ ٌ
َ
ُحسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث ذكر احلُكم بِ ِعلته ،وذلك يف قوهل" :إنما هو بَض َعة منه".
فيه إثبات القياس وهو أحد أدلة الرتجيح عند العلماء.
حرص ذلك الصحايب ىلع إصالح عبادته.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل1421 ،ه.
السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه.
سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ه.
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
َ
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق:
طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.
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هو الطهور ماؤه احلل ميتته
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سأل رجل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل ،إنا نركب
ابلحر ،وحنمل معنا القليل من املاء ،فإن توضأنا به عطشنا ،أفنتوضأ بماء ابلحر؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ ُّ ْ َ ُ
« :هو َّ
الط ُه ُ
احلل َميتتُه».
ور ماؤه ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني الرسول صىل اهلل عليه وسلم طهورية ماء ابلحر وجواز اتلطهر منه ،وحل ما مات فيه من دوابه اكلسمك وغريه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > أحاكم املياه
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنسايئ ومالك وادلاريم وأمحد.
مصدر منت احلديث :أول حديث من بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• َّ
الطهور : .صيغة مبالغة ،أي :طاهر مطهر.
• احلل  : .احلالل.
ً
• ميتته : .ما لم تلحقه اذلاكة الرشعية ،واملراد هنا ما مات فيه من دوابه ،مما ال يعيش فيه ،ال ما مات فيه مطلقا.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

أن ماء ابلحر طاهر مطهر.
أن ميتة حيوان ابلحر حالل ،واملراد بميتته :ما مات فيه من دوابه مما ال يعيش إال فيه.
ً
جواز إجابة السائل بأكرث مما سأل تتميما للفائدة.
ً
أن املاء إذا تغري طعمه أو لونه أو رحيه بيشء طاهر ،فهو باق ىلع طهوريته ما دام ً
ماء باقيا ىلع حقيقته ،ولو اشتدت ملوحته أو حرارته أو برودته
وحنوها.
ماء ابلحر يرفع احلدث األكرب واألصغر ،ويزيل انلجاسة الطارئة ىلع طاهر ،من بدن ،أو ثوب ،أو بقعة ،أو غري ذلك.

املصادر واملراجع:

 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428 فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل.1427
َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م. -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل :حممد نارص ادلين األبلاين -املكتب اإلساليم  -بريوت  -الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.
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هو رزق أخرجه اهلل لكم فهل معكم من حلمه يشء فتطعمونا؟ فأرسلنا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم منه فأكله

َّ
احلديث :عن أيب عبد اهلل جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :بعثنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأمر علينا
أبا عبيدة ريض اهلل عنه نتلىق ِع ً
ريا لقريش ،وزودنا ِج َرابًا من تمر لم جيد نلا غريه ،فاكن أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة،
فقيل :كيف كنتم تصنعون بها؟ قالَ :
نمصها كما يمص الصيب ثم نرشب عليها من املاء ،فتكفينا يومنا إىل الليل ،وكنا
ْ
نرضب بعصينا اخلَبَ َط ثم نبله باملاء فنأكله .قال :وانطلقنا ىلع ساحل ابلحر ،فرفع نلا ىلع ساحل ابلحر كهيئة الكثيب
الضخم ،فأتيناه فإذا يه دابة تدىع الْ َعنْ َ َ
رب ،فقال أبو عبيدة :ميتة ،ثم قال :ال ،بل حنن رسل رسول اهلل صىل اهلل عليه
َْ
َ َّ
ً
ب
وسلم ويف سبيل اهلل وقد اضطررتم فَكوا ،فأقمنا عليه شهرا ،وحنن ثالثمئة حىت س ِمنا ،ولقد رأيتنا نغرتف من وق ِ
ْ
ً
ْ َ
عينه بال ِقال ِل ادلهن ونقطع منه ال ِف َد َر اكثلور أو كقدر اثلور ،ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثالثة عرش رجال فأقعدهم يف
َ
ً
ضلعا من أضالعه فأقامها ثم رحل أعظم بعري معنا فمر من حتتها وتزودنا من حلمه َوشائِ َق ،فلما قدمنا
وقب عينه وأخذ

املدينة أتينا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فذكرنا ذلك هل ،فقال« :هو رزق أخرجه اهلل لكم فهل معكم من حلمه

يشء فتطعمونا؟» فأرسلنا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم منه فأكله.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

بعث انليب صىل اهلل عليه وسلم رسية َّ
وأمر عليهم أبا عبيدة أي :جعله عليهم أمريا ألخذ قافلة حتمل الرب والطعام لقريش

وأعطاهم واعء من جدل فيه تمر فاكن أمريهم يعطي للك واحد منهم تمرة لقلة الزاد اذلي معهم فاكنوا يمصونها ويرشبون

عليها املاء واكنوا يرضبون بعصيهم ورق الشجر اذلي تأكله اإلبل ثم يبلونه باملاء إلذهاب خشونته فلما وصلوا شاطئ ابلحر
رأوا مثل اتلل من الرمل فأتوه فإذا يه سمكة كبرية تسىم العنرب فنهاهم أمريهم أبوعبيدة أن يأكلوا منها ألنها ميتة وامليتة

حمرمة بنص الكتاب ثم تغري اجتهاده وأجاز هلم أن يأكلوا منها وذلك أن امليتة جيوز األكل منها حال الرضورة وال سيما أنهم
يف سفر طاعة هلل سبحانه ،وخيف عليهم أن ميتة ابلحر حالل ،ثم احتجوا باالضطرار فأكلوا منه ومحلوا معهم فلما قدموا

املدينة أخربوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأقرهم ىلع فعلهم وأكل منه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• جرابا من تمر  :اجلراب هو واعء من جدل معروف.
• اخلبط  :ورق شجر معروف تأكله اإلبل.
• الكثيب  :اتلل من الرمل.
• وقب عينه  :هو نقرة العني.
• القالل  :اجلرار.
• الفدر  :القطع.
• رحل ابلعري  :أي جعل عليه الرحل.
• الوشائق  :اللحم اذلي اقتطع يلقدد منه.
• العنرب  :سمكة ِبرية كبرية.
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فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

بيان ملا اكن عليه الصحابة ريض اهلل عنهم من الزهد يف ادلنيا واتلقلل منها والصرب ىلع اجلوع وخشونة العيش.
حتمل الصحابة املشاق من أجل نرش اإلسالم واجلهاد يف سبيل اهلل لرفع رايته.
جواز االجتهاد ثم جواز تغيريه فقد نهاهم أبو عبيدة عن أكل السمكة ثم غري اجتهاده.
ً
ً
عناية اهلل سبحانه وراعيته لصحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وإكرامه هلم حيث ساق هلم رزقا حسنا ملا علم حاجتهم وإخالصهم.
ميتة ابلحر حالل حيث أكل منها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
ما اكن عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من تطييب نفوس أصحابه ،ومن ذلك طلبه اللحم وأكله منه.
مرشوعية املواساة عند وقوع املجاعة.
أن االجتماع ىلع الطعام يستديع الربكة فيه.

املصادر واملراجع:

املسند الصحيح (صحيح مسلم) ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
رياض الصاحلني ،انلووي ،تعليق وحتقيق :ادلكتور ماهر ياسني الفحل -انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت-الطبعة:
األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق ،عناية :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة ،ط  4اعم 1425ه.

الرقم املوحد)5856( :
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َ َ َ ُ َ َ َ ً َ ْ َ َّ َ
َ
َّ
اءة قد غلها.
ار ،فذهبوا ينظرون إيل ِه ،فوجدوا عب
هو يف انل ِ

ُ
ٌ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -قال :اكن ىلع َث َقل رَ
انل ِّ
يب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ر ُجل يُقال هل
ِ
ِ
ُ
َ
ْ ٌ
َ
اء ًة قَ ْد َغلَّهاَ
ينظرون إيل ِه ،فَ َو َج ُدوا َعبَ َ
َّ
ار» .فذهبوا
ِكر ِك َرة ،فمات ،فقال رسول ا ِ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-هو يف انل ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن املسؤول عن أمتعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجل اسمه كركرة فمات؛ فأخرب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه
يف انلار يعذب ىلع معصيته ،أو أنه يف انلار إن لم يعف اهلل عنه ،فذهب الصحابة يبحثون عن السبب يف ذلك؛ فوجدوا عباءة

قد رسقها من الغنيمة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ
ََ
• ثقل  :اثلَّقل :ما يثقل محله من األمتعة والعيال.
• ِك َ
ركرة  :اسم رجل اكن أسود يمسك دابة انليب -صىل اهلل عليه سلم -يف القتال.
• عباءة  :كساء فيه خطوط سود
َّ
• غلها  :من الغلول ،وهو األخذ من الغنائم قبل قسمتها ىلع وجه الرسقة.
فوائد احلديث:
 .1اخليانة يف األموال العامة من الكبائر اليت يعاقب مرتكبها يف انلار.
 .2حتريم قليل الغلول وكثريه.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)4945( :
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هو لك يا عبد بن زمعة ،الودل للفراش وللعاهر احلجر ،واحتجيب منه يا سودة ،فلم ير سودة قط

ْ َ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :اختصم سعد بن أيب وقاص ،وعبد بن َزم َعة يف غالم :فقال سعد :يا
ْ َ
ُْ
رسول اهلل ،هذا ابن أيخ عتبَة بن أيب وقاص ،عهد إيل أنه ابنه ،انظر إىل شبهه .وقال عبد بن َزم َعة :هذا أيخ يا رسول
ُْ
بعتبَة ،فقال :هو
اهلل ،ودل ىلع فراش أيب من ويلدته ،فنظر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل شبهه ،فرأى شبها بينا
ْ َ
َ
َ
لك يا عبد بن َزم َعة ،الودل للفراش وللعاهر احلجر .واحتجيب منه يا َس ْودة .فلم ير َس ْودة قط».

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكنوا يف اجلاهلية يرضبون ىلع اإلماء رضائب يكتسبنها من فجورهن ،ويلحقون الودل بالزاين إذا اداعه.

فزنا عتبة بن أيب وقاص يف اجلاهلية بأمة لزمعة بن األسود ،فجاءت بغالم ،فأوىص (عتبة) إىل أخيه سعد بأن يلحق هذا

الغالم بنسبه.
َّ
فلما جاء فتح مكة ،ورأى سعد الغالم ،عرفه بشبهه بأخيه ،فأراد استلحاقه.

فاختصم عليه هو وعبد بن زمعة ،فأدىل سعد ِبجته ويه :أن أخاه أقر بأنه ابنه ،وبما بينهما من شبَه.

فقال عبد بن زمعة :هو أيخ ،ودل من ويلدة أيب.

ً

فنظر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل الغالم ،فرأى فيه شبها بينا بعتبة.
َّ
ولكن قىض به لزمعه ألن األصل أنه تابع ملالك األمة ،وقال :الودل منسوب للفراش ،وللعاهر الزاين اخليبة واخلسار ،فهو بعيد

عن الودل.

ولكن ملا رأى شبه الغالم بعتبة ،تورع -صىل اهلل عليه وسلم -أن يستبيح انلظر إىل أخته سودة بنت زمعة بهذا النسب،
ُ ً
وتوراع.
فأمرها باالحتجاب منه ،احتياطا

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء > حجاب املرأة املسلمة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفرائض  -الرضاع  -احلدود  -اللباس.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• سعد بن أيب وقاص  :الزهري الصحايب املشهور خال انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
• يف غالم  :اسمه عبد الرمحن.
• هو لك  :أخوك.
• الودل للفراش  :تابع للفراش أو حمكوم به للفراش.
• وللعاهر احلجر  :للزاين اخليبة مما اداعه وطلبه.
• فاحتجيب منه  :ىلع سبيل االحتياط.
• وللعاهر احلجر  :للزاين اخليبة مما اداعه وطلبه ،وتفسري هذه الَكمة بالرجم يرده أنه ليس لك اعهر يستحق الرجم ،وإنما يستحقه املحصن.
• فاحتجيب منه  :ىلع سبيل االحتياط واحلجاب ما يغطي مجيع بدن املرأة بالنسبة لزوجات انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
• يا سودة  :بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية أم املؤمنني تزوجها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد خدجية وهو بمكة،
وماتت سنة مخس ومخسني ىلع الصحيح.

فوائد احلديث:

 .1أن الودل للفراش ،برشط إماكن اإلحلاق بصاحب الفراش.فاحلديث أصل يف إحلاق الودل بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء حمرم.
ً
 .2أن الزوجة تكون فراشا بعقد انلاكح وادلخول املحقق ،وأن األمة فراش ،لكن ال تعترب إال بوطء السيد ،فال يكىف جمرد امللك.
 .3أن االستلحاق ال خيتص باألب ،بل جيوز من األخ وغريه من األقارب.
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 .4أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه ،إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه اكلفراش.
 .5أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم زوجته سودة باالحتجاب من الغالم ىلع سبيل االحتياط والورع ملا رأى الشبه قويا بينه وبني عتبة بن أيب
وقاص.
 .6تنفيذ األحاكم الالزمة ،والعمل باحليطة يف مسائل االشتباه وأمهات املؤمنني هلن شأن يف وجوب احلفاظ ىلع حرمتهن ،وبعدهن عن أسباب
ِّ
الريب وعن لك ما قد يتزنه عنه؛ ألنهن خري النساء.
ً

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
 صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم -عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز-حققه واعتىن به وخرج أحاديثه :د .سعيد بن يلع بن وهف القحطاين -توزيعمؤسسة اجلرييس

الرقم املوحد)5858( :
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َ َّ َ ْ
ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ٌّ َ َ ْ َ َ َ ْ
َ
َ
َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ
َ ُْ َ َ َ ْ ُ َ
اب اهلل ،الو ِيلدة والغنم رد عليك وىلع ابنِك جدل مِائ ٍة وتغ ِريب اعمٍ .
كت
َواذلِي نف ِِس بِي ِده ِ ألق ِضني بينكما ب ِ ِ
ِ
ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
ْ ُ َ َُْ ُ
ُ
رتفت فارمجها
َواغد يا أنيس -ل َِرج ٍل مِن أسلم -ىلع امرأةِ هذا ،فإِن اع

احلديث :عن أيب هريرة ،وزيد بن خادل اجلهين -ريض اهلل عنهما ،-أنهما قاال« :إن رجال من األعراب أىت رسول -صىل
ْ
ْ
َ
اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل ،أَن ْ ُش ُد َك َ
قضيت بيننا بكتاب اهلل .فقال اخلَص ُم اآلخر -وهو أفقه منه:-
اهلل إال
ْ
ً
َْ ْ
َّ
نعم ،فاق ِض بيننا بكتاب اهلل ،وأذن يل .فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-قل .فقال :إن ابين اكن َع ِسيفا ىلع هذا فزىن
ُ
ْ
َّ ْ
ُ
وويل َدة ،فسأ ُ
ََْْ ُ
لت أهل العلم فأخربوين أنما ىلع ابين َج ُدل
بامرأته ،وإين أخربت أن ىلع ابين
الرج َم ،فافتديت منه بمائة شاة َ ِ ٍ
َ
َّ
ألقْض َ َّ
َْ ُ
رَ ْ َ
ني بينكما
مائة وتغ ِريب اعم ،وأن ىلع امرأة هذا الرجم .فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-واذلي نفيس بيده ِ
ْ
َْ َ
ْ
َ
َُْ
ٌّ
َ َُ
وت ْغر ُ
يب اعم .واغ ُد يا أني ُس -لرجل ِمن أسلم -ىلع امرأة
الو ِيلدة والغنم َرد عليك ،وىلع ابنك َج ُدل مائة
بكتاب اهلل،
ِ
َ
َ
مج ْ
ْ
ْ َُْْ َ َ
َ
فر َ
ت».
هذا ،فإن اعرتفت فارمجها ،فغدا عليها فاعرتفت ،فأم َر بها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ ُ -

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
أجريا عند آخر فزىن بامرأته ،وسمع وادل الزاين أن لك من زىن فعليه الرجم ،فافتدى من زوج املرأة
أفاد احلديث أن رجال اكن
بمائة شاة وأمة ،ثم سأل بعض أهل العلم فأخربوه أنه ليس ىلع ابنه الرجم ،بل الرجم ىلع املرأة ،وىلع ابنه جدل مائة وتغريب

اعم ،فذللك ذهب زوج الزانية ووادل الزاين إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يلقيض بينهم بكتاب اهلل ،فرد رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -املائة شاة واألمة ىلع وادل الزاين ،وأخربه أن ىلع ابنه جدل مائة وتغريب اعم؛ ألنه بكر لم يزتوج ،وأمرباتلأكد من الزانية ،فاعرتفت باجلريمة فرمجها؛ ألنها حمصنة أي مزتوجة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد الزنا
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
زيد بن خادل اجلُهين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين َاملفردات:
ُْ
َ
• أنش ُد َك اهلل  :أسألك باهلل.
• َعسيفا  :العسيف هو األجري ،مشتق من العسف ،وهو اجلور.
• قضيْ َ
ت  :حكمت.
ٌّ
• َرد  :مردودة.
ُ ْ
• اغ ُد  :اذهب.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

جفاء األعراب ،بلعدهم عن العلم واألحاكم واآلداب ،حيث ناشد من ال ينطق عن اهلوى أن ال حيكم إال بكتاب اهلل -تعاىل.-
حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث لم يعنفه ىلع سوء أدبه معه.
أن حد الزاين املحصن ،الرجم باحلجارة حىت يموت ،واملحصن :هو من جامع يف نكاح صحيح ،وهو حر مَكف.
أن حد الزاين اذلي لم حيصن مائة جدلة وتغريب اعم.
أنه ال جيوز أخذ العوض تلعطيل احلدود ،وإن أخذت فهو من أكل األموال بابلاطل.
ً
َّ
ً
أن من أقدم ىلع حمرم ،جهال أو نسيانا ،ال يؤدب ،بل يُعلم ،فهذا افتدى احلد عن ابنه بمائة شاة وويلدة ،ظانا إباحته وفائدته ،فلم يكن من
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إال أن أعلمه باحلكم ،ورد عليه شياهه وويلدته.
أنه جيوز اتلوكيل يف إثبات احلدود واستيفائها.
أن احلدود مرجعها اإلمام األعظم أو نائبه ،وال جيوز ألحد استيفاؤها غريهم.

291

ً
 .9احلكمة يف رجم املحصن وجدل غري املحصن ،أن األول قد تمت عليه انلعمة بالزوجة ،فإقدامه ىلع الزنا يعد ديلال ىلع أن الرش متأصل يف
نفسه ،وأن عالجه عن تركه صعب ،وأنه ليس هل عذر يف اإلقدام عليه ،وأما غري املحصن فلعل دايع الشهوة غلبه ىلع ذلك ،فخفف عنه
احلد ،مرااعة حلاهل وعذره.
 .10حسن األدب مع أهل الفضل والعلم والكبار ،وأن ذلك من الفقه.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،دار طوق انلجاة ط 1422ه. صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب .حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.
 اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط مكتبة السعادة ،الطبعة اثلانية. -تأسيس األحاكم للنجيم ،ط دار املنهاج 1427ه.

الرقم املوحد)6760( :

292

َّ
َوضأت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف غزوة تبوك ،مسح أىلع اخلفني وأسفلهما

َّ ْ ُ
احلديث :عن املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -قالَ « :وضأت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف غزوة تبوكَ ،م َس َح أىلع
َ َ
اخلفني وأسفل ُه َما».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ينقل املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث أنه يف غزوة تبوك قال:
َّ ُ
(وضأت انليب -صىل اهلل عليه وسلم )-أي :سكبت الوضوء ىلع يديه.

قوهل -ريض اهلل عنه( : -فمسح أىلع اخلف وأسفله) فيه بيان حمل املسح ىلع اخلف وأنه أعاله وأسفله ،لكن احلديث فيه

ضعف ،وامل سح ىلع ظاهر اخلف وباطنه لم يثبت فيه حديث مرفوع صحيح ،وقد ثبت عن يلع واملغرية -ريض اهلل عنهما-
ً
مرفواع بإسناد جيد مسح اخلفني ىلع ظاهرهما فقط.
فالراجح أن حمل املسح هو أىلع اخلف دون أسفله.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > املسح ىلع اخلفني وحنوهما
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األدب.
راوي احلديث :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنسايئ ومالك وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
• اخلفني  :تثنية خف ،وهو ما يلبس يف الرجل من جدل ساتر للكعبني ،وقد يسرت ما فوقهما ،مجعه :خفاف ،وأخفاف.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

هذا أحد أدلة جواز املسح ىلع اخلفني.
اشرتاط كمال الطهارة جلواز املسح ىلع اخلفني ،فلو غسل إحدى رجليه ،ثم أدخلها اخلف ،قبل غسل األخرى ،لم جيزئ املسح.
ً
من رشوط املسح ىلع اخلفني أن يكون اخلف ساترا ملحل العضو املفروض ،وهذا مأخوذ من مسىم اخلف.
الوضوء أمام انلاس ال ينايف اآلداب العامة ،ال سيما مع األصحاب واملستخدمني األتباع.
ترشف املغرية بن شعبة خبدمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-مع كونه من أكرب بيت يف قبيلة ثقيف.
جواز إاعنة املتوىضء ىلع وضوئه بتقريب املاء أو الصب عليه وحنو ذلك.
يف احلديث بيان حمل املسح وهو أىلع اخلف وأسفله ،وهذه الرواية ضعيفة ،والصحيح املسح ىلع أىلع اخلف فقط.
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املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه.
ُسبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث.
تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه.
سنن أيب داود ،لسليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب -مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
سنن ابن ماجه ،البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حممد حنبل الشيباين ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
السنن الكربى للنسايئ ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة،
بريوت الطبعة :األوىل   1421ـه 2001 -م.
مشاكة املصابيح ملحمد بن عبد اهلل اخلطيب العمري أبو عبد اهلل وِل ادلين اتلربيزي ،املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين املكتب اإلساليم  -بريوت-
الطبعة :اثلاثلة.1985 ،

الرقم املوحد)8389( :
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َ ًّ
ً َ ًّ
ُ
َ
واذلي نفِس بيده ،ما لقيك الشيطان قط سالاك فجا إال سلك فجا غري فجك
احلديث :عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه ،-قال :استأذن ُ
عمر ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعنده
ُ
ً
َ
َ
ُْ ْ
ُ َ ِّ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ
َ
ٌ
احلجاب ،فأ ِذن هل رسول اهلل -
رثنه ،اعيلة أصواتهن ،فلما استأذن عمر قم َن يَبتَ ِد ْرن
نساء من قريش يكلمنه ويستك ِ
َ
ْ
ْ َ َ ُ َّ
يض َ
اهلل ِسنك يا رسول اهلل ،قال:
حك ،فقال عمر :أضحك
صىل اهلل عليه وسلم -ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
َ
َ ََْ ْ َ
ْ
ُ
َ
ك َّن عنديَّ ،
كنت أحقَّ
رسول اهلل َ
« َعج ُ
فلما َس ِمع َن صوتك ابتدرن احلجاب» قال عمر :فأنت يا
بت من هؤالء الاليت
ِ
َ
ََْ
ْ ََْ
َ َ ُّ
ُ
ََََْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َّ
أنفسهن ،أتهبنين وال تهنب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قلن :نعم ،أنت أفظ وأغلظ
ات ِ
أن يهنب ،ثم قال :أي عدو ِ
َ َ َ
ُ
ْ
بيده ،ما ل ِقيك الشيطان
ِمن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-واذلي نفيس ِ
ً َ َّ َ َ َ
َ
َ َ ِّ َ
جك».
ق ُّط سالاك ف ًّجا إال َسلك ف ًّجا غري ف

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

استأذن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -لدلخول ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعند الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-
ِّ
ً
ً
كثريا من العطاء وانلفقة ،وقد
كثريا من الكمه وجوابه ،أو يطلنب
نساء من قريش يكلمنه -عليه الصالة والسالم -ويطلنب
ْ
علت أصواتهن ،فلما استأذن عمر يف ادلخول سمعن صوته فسارع َن إىل احلجاب ،فأذن هل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ َّ
اهلل ِسنك يا رسول اهلل» أي:
أن يدخل ،فدخل ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يضحك من ترصفهن ،فقال عمر« :أضحك
أدام اهلل لك الرسور اذلي َّ
سبب ضحكك ،فأخربه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه ضحك من فعل هؤالء النسوة ،حيث كن
ً
وتوقريا هل .فقال عمر :فأنت يا رسول
يتَكمن بصوت مرتفع قبل أن ييجء عمر ،فلما جاء عمر سارعن إىل احلجاب هيبة منه
ِّ
أنفسهن أتوقرنين وال توقرن رسول
اهلل كنت أحق أن يوقرن وحيرتمن .ثم قال عمر -ريض اهلل عنه -هلؤالء النسوة :يا عدوات ِ

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقلن :نعم ،فإنك تتصف بشدة اخللق والغلظة خبالف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم .-فحينئذ
ً
ً
ً
أقسم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن الشيطان ال يلىق َ
عمر سالاك طريقا إال هرب منه وسلك طريقا آخر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :االستئذان  -احلجاب  -األخالق  -فضائل الصحابة.
َّ
راوي احلديث :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َ
ً
ً
كثريا من العطاء وانلفقة.
كثريا من الكمه وجوابه ،أو يطلنب
يستكرثنه  :يطلنب
•
ِ
ْ َ
يبتدرن  :يتسارعن.
• ِ
ِّ
• َي َه ْ َ
نب  :من اهليبة ،أي :يوقرن.
َ ُ َّ
اهلل ِسنك  :أدام اهلل لك الرسور اذلي سبَّب ضحكك.
• أضحك
َ
َُْ
• أفظ وأغلظ  :الفظاظة والغلظ بمعىن واحد ،ويه عبارة عن شدة اخللق وخشونة اجلانب ،ولم يأت أفعل هاهنا للمبالغة واملفاضلة بينه وبني
ٌ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-بل بمعىن :أنت فظ غليظ.
َ
• ًّ
فجا  :الف رج الطريق الواسع.

فوائد احلديث:

 .1أنه ال ينبيغ ادلخول ىلع أحد إال بعد االستئذان.
 .2فضل عمر -ريض اهلل عنه -وعظيم مزنتله.
ً
ً
ً
ً
 .3أن الشيطان إذا رأى عمر -ريض اهلل عنه -سالاك طريقا هرب خوفا منه وهيبة ،وفارق ذلك الطريق إىل طريق آخر.
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 .4فضل لني اجلانب والرفق.
 .5عظم ِحلم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحسن خلقه.
ً
ً
 .6أن املؤمنني قد يكونون خمتليف األحوال ،ففيهم الرفيق وفيهم الشديد ،وأن عمر -ريض اهلل عنه -اكن قويا شديدا يف اهلل -عز وجل.-

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه.مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش:1417ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه.مطالع األنوار ىلع صحاح اآلثار ،إبراهيم بن يوسف ابن قرقول الوهراين ،حتقيق :دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث ،وزارة األوقافوالشؤون اإلسالمية  -دولة قطر ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.
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وجهوا هذه ابليوت عن املسجد ،فإين ال أحل املسجد حلائض وال جنب

ٌ
َ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :جاء رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمُ ُ ُ ُ ُ -
ار َعة يف
ووجوه بي ِ
وت أصحابه ش ِ
ْ َ َ
ِّ
وج ُهوا هذه ُ
ابليوت عن املسجد» ،ثم دخل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولم يَصنع القوم شيئا َر َجاء أن
املسجد ،فقال« :
ُ ُّ
ْ
ِّ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
تزنل فيهم ُر ْخ َصة ،فخرج إيلهم بعد فقال« :وجهوا هذه ُ
ابليوت عن املسجد ،فإين ال أ ِحل املسجد حلائض وال جنب».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ً

َ
ُ
اكنت بيوت أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تفتح إىل املسجد ،خيرجون منها إىل املسجد ،ويكون املسجد طريقا إىل
ِّ
بيوتهم فقال« :وج ُهوا هذه ابليوت عن املسجد» أي ارصفوا وحولوا أبوابها إىل جانب آخر من املسجدِ ،بيث ال يكون دخوهلا

أو الوصول إيلها من طريق املسجد ،وإنما يكون من طريق آخر من غري ِجهة املسجد.
ْ
ْ
"ثم دخل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولم يَصنَع القوم شيئا َر َجاء أن تزنل فيهم ُرخ َصة " يعين  :أنهم -ريض اهلل عنهم -أبقوا
ْ
األمر ىلع ما هو عليه؛ رجاء أن حتصل هلم ُرخصة ،وأن يبىق األمر ىلع ما هو عليه.
ثم إنه -صىل اهلل عليه وسلم -ملا رأى أن الصحابة -ريض اهلل عنهم -لم يمتثلوا إىل ما أمرهم به أكد الكمه السابقِّ :
"وج ُهوا
ُ ِّ
ابليوت عن املسجد" وقال" :فإين ال أُح ُّل املسجد حلَائض وال ُجنُ
هذه ُ
للحائض واجل ُ
نب دخول املسجد.
ص
رخ
أ
ال
أي:
ب"
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ ْ
ُ ْ
للمجتَاز وملن
للمكث فيه أو اجتيازه أو دخوهل حلاجة من غري ُمكث ،ولكن جيوز دخول املسجد
وظاهره ،سواء اكن دخوهل
َ
ُ
هل حاجة يف املسجد يريد أخذها ككتاب أو السؤال عن شخص من غري مكث فال بأس ،إال إذا خافت احلائض تلويث

املسجد يف حال املرور ،فتمنع ،وديلل جوازه قوهل تعاىل ( :يا أيها اذلين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم ساكرى حىت تعلموا ما
ً
تقولون ،وال جنبا إال اعبِري َسبيل) [النساء.]43 :

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :رشوط الصالة  -احليض.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ ٌ
ْ
َ
َْ ُْ
ار َعة  :أي َمفتُوحة إيله ،يُقال :رشعت ابلاب إىل الطريق ،أي أنفذته إيله.
ش ِ
ووجوه بيوت أصحابه  :وجوه ابليوت أبوابها.
أن تزنل فيهم رخصة  :أي :يرجون نزول الرخصة.
رجاء
ُ ُّ
فإين ال أ ِحل  :من اإلحالل بمعىن احلل اذلي هو ضد احلرام.

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

ُ
فيه قرب بيوت بعض الصحابة -ريض اهلل عنهم -من املسجد.
إضافة اتلحليل واتلحريم إىل الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنه املبلغ عن اهلل -تعاىل.-
ُ ْ
المكث فيها.
تعظيم املساجد وذلك بمنع احلائض واجلُنُب من
ُ ْ
ُْ
ٌ
سواء خيش تلويث املسجد أم ال.
حتريم ُمكث احلائض يف املسجدَ ،و ِمثلها انلفساء،
حتريم بلُث اجلُنب يف املسجد إال إذا توضأَّ ،
املرور يف املسجد للجنب واحلائض وانلفساء فجائز دلاللة القرآن ُّ
ُ
ُ
والسنة.
أما
ُ ْ
ُ َ ِّ
َ
فيه ُحسن أخالقه -صىل اهلل عليه وسلم -فإنه لم يعنف عليهم عندما لم يمتثلوا ألمره أوال ،بل تباطؤوا لعلهم جيدون رخصة.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة -
1404ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.
َ
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
فتاوى اللجنة ادلائمة  -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش
رشح سنن أيب داود ،بدر ادلين العيىن ،املحقق :أبو املنذر خادل بن إبراهيم املرصي ،انلارش :مكتبة الرشد  -الرياض الطبعة :األوىل  1420 ،ـه1999 -م.
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وضعت لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وضوء اجلنابة ،فأكفأ بيمينه ىلع يساره مرتني -أو ثالثا -ثم
غسل فرجه ،ثم ْضب يده باألرض

َ ُ َ َ
احلديث :عن ميمونة بنت احلارث -ريض اهلل عنها -قالتُ َ َ :
وء اجلَنابَة،
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وض
"وضعت ل ِ
ِ
ََ َ
َ ْ َ
َ
كفأ بيَمينه ىلع يساره مرتني -أو ثالثا -ثم َغ َسل فَ َ
رجهُ ،ث َّم َ َ
باألرض أو احلائِ ِط مرتني -أو ثالثا -ثم ت َمض َمض
رضب يَد ُه
فأ
ِ
ِ ِ ِِ
َْْ َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ َ َ َ ُ رَ َ َ َّ َ َ
َ َََ
َ َ ُ َّ َ َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
خبرقة فلم
أسه املاء ،ثم غسل جسده ،ثم تنىح ،فغسل ِرجليه ،فأتيته ِ ِ
واستنشق ،وغسل وجهه و ِذراعيه ،ثم أفاض ىلع ر ِ
ْ َ َ
ُ ُ
يُ ِردها ،ف َج َعل يَنفض املاء بِيَده".
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث تبني أم املؤمنني ميمونة -ريض اهلل عنها -بنت احلارث كيفية من كيفيات غسل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

من اجلنابة حيث وضعت هل يف املاكن املعد لغسله ماء يلغتسل به ،فصب بيده ايلمىن ىلع اليرسى فغسلهما مرتني أو ثالثا،
ثم غسل فرجه تلنظيفه مما علق به من أثر اجلنابة ،ثم رضب األرض أو احلائط بيده ودلكها مرتني أو ثالثا ،ثم تمضمض

واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ،ثم أفاض املاء ىلع رأسه ،ثم غسل بقية جسده ،ثم حتول من ماكنه فغسل قدميه يف ماكن
ثان حيث لم يغسلهما من قبل ،ثم أتته خبرقة يلتنشف بها ،فلم يأخذها وجعل يسلت املاء عن جسده بيده.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم.
راوي احلديث :ميمونة بنت احلارث -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
وء اجلنابة  :ماء غسل اجلنابة.
• َو َ ُض
َ
َ ْ
َ ََ
َ
• فأكفأ ِبيَ ِمي ِن ِه  َ:أماهل َوقلبه ىلع وجهه.
ْ
َ
• َ َ
رض َب يَد ُه بِاأل ْر ِض ،أ ْو احلَائِ ِط  :مسح يده بأحدهما إلزالة اللزوجة بعد االستنجاء.
َ ْ َ
• ت َمض َمض  :أدار املاء يف فمه وأخرجه.
َ
ْ ْ َ
استَنش َق  :جذب املاء بنَفسه إىل باطن أنفه ،أو أدخله بادلفع.
•
• أفاض املاء  :إفاضة املاء إفراغه عليه وإساتله فوقه.
َ
• تنَ َّىح  :حتول من ماكنه إىل ناحية أخرى.
ْ
• فلم يُ ِردها  :لم يأخذها.
ُ
• ينفض املاء  :يمسحه ويسلته من جسده.
فوائد احلديث:
.1

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

مرشوعية غسل اجلنابة ىلع هذه الكيفية اقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فيغسل كفيه مرتني أو ثالثا ،فإن اكن املاء يف إناء فإنه يصب
وال يغرتف ،فيغسل فرجه فينظفه ،ثم يغسل يده بيشء ينظفه مثال يدلك يده ىلع األرض أو اجلدار مرتني أو ثالثا ،ثم يتوضأ وضوءا اكمال
غري رجليه ،ثم يفيض املاء ىلع رأسه ،ثم يغسل بايق جسده ،ثم يغسل قدميه يف ماكن آخر إذا اكنت األرض ال ترصف املاء.
يف هذا احلديث جاء ذكر غسل ايلدين مرتني أو ثالثا.
يف هذا احلديث جاء بعد غسل ايلدين غسل فرجه ثم مسح يديه باألرض مرتني أو ثالثا وقد ذكر العلماء أنه يعىف عن أثر الراحئة يف ايلد بعد
دلكها باألرض أو غسلها بمطهر آخر.
يف هذا احلديث أن ميمونة جاءته خبرقة يلنشف بها أعضاءه ،فلم يقبلها وإنما نفض يديه من املاء.
َ ُ
ُ
َّ
ال جيب دلك اجلسد يف الغسل ،وهو اكدللك يف الوضوء ُسنة.
أنه ال يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها يف الوضوء.
ً
أن غسل اجلسد يكون مرة واحدة ،وال يتكرر ثالثا مثل الوضوء.
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 .8فضل ميمونة -ريض اهلل عنها -بإكرامها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وخدمتها هل.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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وقت الظهر إذا زالت الشمس وَكن ظل الرجل كطوهل ،ما لم حيرض العرص ،ووقت العرص ما لم تصفر

الشمس ،ووقت صالة املغرب ما لم يغب الشفق ،ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط ،ووقت صالة
الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس

احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-قال«:وقت الظهر إذا زالت
َ ْ َ
ْ
الشمس واكن ظل الرجل كطوهل ،ما لم حيرض العرص ،ووقت العرص ما لم تصف َّر الشمس ،ووقت صالة املغرب ما لم يَ ِغب
الشفق ،ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط ،ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ،فإذا
طلعت الشمس فأمسك عن الصالة ،فإنها تطلع بني قرين شيطان».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حييك حديث عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -مواقيت الصالة ،عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-

أوال( :و قت الظهر) :وسميت به لفعلها وقت الظهرية ،وهو األظهر ،واملعىن أول وقته (إذا زالت الشمس) أي :مالت عن وسط
السماء إىل جهة املغرب ،ويكون ظهوره نلا بزيادة ظل االستواء إىل جهة املرشق( ،واكن) أي :وصار (ظل الرجل كطوهل) :أي:

قريبا منه ،إىل وقت العرص.
ثانيًا :قال -عليه الصالة والسالم( :-ووقت العرص) أي :يدخل بما ذكر من ظل الرجل كطوهل ،ويستمر من غري كراهة (ما لم
ر ْ َ
تصف َّر الشمس) املراد بهذا وقت االختيار؛ لقوهل -عليه الصالة والسالم -يف الصحيحني« :ومن أدرك ركعة من العرص قبل
أن تغرب الشمس فقد أدرك العرص» أي :مؤداة ،ويف رواية" :وقت العرص ما لم تغرب الشمس" ويف رواية ملسلم" :ما لم تصفر

الشمس ،وسقط قرنها األول".
ثاثلًا( :وقت صالة املغرب) ذكر الصالة يف مواضع ،وحذفها يف آخر داللة ىلع جواز اإلطالقني (ما لم يغب) ما لم يسقط

(الشفق) وهو احلمرة اليت تيل الشمس بعد الغروب ،وهذا يدل ىلع امتداد وقت املغرب إىل سقوط الشفق ،فلو سقط بعضه ال

يدخل وقت العشاء ،كما ال يدخل وقت املغرب بغروب بعض القرص.
ً
رابعا( :ووقت صالة العشاء) :أي :من عقيب الشفق إمجااع إىل نصف الليل األوسط ،واملراد به :وقت االختيار أيضا ،وأما
وقت اجلواز فيمتد إىل طلوع الفجر.
ً
خامسا( :ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر) :أي :الصبح الصادق (ما لم تطلع الشمس) :أي :يشء منها (فإذا طلعت)
أي :أرادت الطلوع (فأمسك عن الصالة) أي :اتركها (فإنها) أي :الشمس (تطلع بني قرين الشيطان) أي :جانيب رأسه؛ وذلك

ألن الشيطان يرصد وقت طلوع الشمس ،فينتصب قائما يف وجه الشمس مستقبال ملن سجد للشمس ،يلنقلب سجود الكفار
َ
للشمس عبادة هل ،فنىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته عن الصالة يف ذلك الوقت؛ تلكون صالة َم ْن عبد اهلل يف غري وقت

عبادة من عبد الشيطان.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• زالت الشمس  :أي :مالت عن وسط السماء إىل جانب الغروب.
ُّ
َُْ
• واكن ظل الرجل كطوهل  :أي :ويمتد وقت الظهر حىت يصري ِظل الرجل ِمثله.
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تصفر الشمس  :الصفرة :لون دون احلمرة ،والشمس تكون صفراء عند قربها من الغروب؛ ذلهاب بياضها وضعف نورها.
الشفق  :هو بقية ضوء الشمس ومحرتها بعد غروبها.
نصف الليل  :الليل يف اللغة :من مغرب الشمس إىل طلوع الفجر الصادق ،أو إىل طلوع الشمس ،وانلصف املنتصف.
بيضاء نقية  :أي :صافية لم تصفر.

•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

بيان األوقات اليت عينها اهلل -تعاىل -ألداء الصلوات اخلمس املكتوبة.
أن الصلوات اخلمس ال تصح قبل هذه األوقات املحددة ،وال تؤخر عنها إال لعذر.
أن وقت صالة الظهر من زوال الشمس إىل أن يصري ظل لك يشء طوهل بعد الظل اذلي زالت عليه الشمس ،وبه يبدأ وقت العرص حىت
الغروب.
أنه ال فاصل بني وقت الظهر والعرص ،وال اشرتاك بينهما.
أن وقت املغرب من مغيب الشمس ويمتد إىل مغيب الشفق ،ويه احلمرة يف األفق ،ويقدر وقته ما بني :ساعة وربع إىل ساعة ونصف.
احلديث ديلل ىلع أن وقت العشاء يبدأ بعد مغيب الشفق إىل نصف الليل ،فإذا انتصف الليل خرج وقت العشاء.
وقت الصبح من طلوع الفجر اثلاين حىت تطلع الشمس.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10596( :
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ويل لألعقاب من انلار
احلديث :عن أيب هريرة وعبد اهلل بن عمرو واعئشة -ريض اهلل عنهم -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أنه قال:
ٌ
ْ
لألع َقاب من َّ
انلار).
(ويل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حيذر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اتلهاون بأمر الوضوء واتلقصري فيه ،وحيث ىلع االعتناء بإتمامه ،وملا اكن مؤخر القدم
 ًاغبلا -ال يصل إيله ماء الوضوء ،فيكون اخللل يف الطهارة والصالة منه ،أخرب أن العذاب منصب عليه وىلع صاحبه املتهاون
يف طهارته الرشعية.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > أراكن الوضوء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :عقيدة :ذكر انلار.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص :متفق عليه.
حديث أيب هريرة :متفق عليه.
حديث اعئشة :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• الويل  :العذاب واهلالك.
• األعقاب  :مجع َ
"ع ِقب" وهو مؤخر القدم.
• انلار  :نار اآلخرة.
فوائد احلديث:
.1

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

الواجب يف الرجلني الغسل يف الوضوء ،وهو ما تضافرت عليه األدلة الصحيحة ،وإمجاع األمة ،خالفا لشذوذ الشيعة اذلين خالفوا به األحاديث
اثلابتة واإلمجاع والقياس املستقيم.
وجوب االعتناء بأعضاء الوضوء ،وعدم اإلخالل بيشء منها ،وقد نص احلديث ىلع القدمني وبقية األعضاء مقيسة عليهما ،مع وجود نصوص
هلا.
الوعيد الشديد للمخل بوضوئه.
وجوب استيعاب أعضاء الوضوء باتلطهري.
اتلقصري يف يشء من أعضاء الطهارة يعترب كبرية من كبائر اذلنوب.
وجوب غسل الرجلني إذا اكنتا مكشوفتني.
إثبات اجلزاء ىلع األعمال ،وأن اجلزاء من جنس العمل.
العقب حمل للتطهري يف الوضوء ،فيبطل قول من يكتيف بغسل بعض القدم.
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املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.
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َّ َ َ َ َ ُّ
َّ ْ َ َّ ُ َ ٌ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ
َ َ ُّ َ َّ ُ َ ْ ُ
َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
يا أيها انلاس ،أفشوا السالم و ِصلوا األرحام ،وأط ِعموا الطعام ،وصلوا بِاللي ِل وانلاس نِيام ،تدخلوا اجلنة
َ َ
بِسالمٍ

َ
انل ُ
احلديث :عن عبد اهلل بن سالم -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :يَا أ ُّي َها َّ
اس،
ُ َْ
َّ ْ َ َّ ُ َ ٌ َ ْ ُ ُ ْ َّ َ َ
َّ َ
ُّ
َْ ُ
الط َع َ
األ ْر َح َ
امَ ،وأَ ْطع ُموا َّ
ام ،تدخلوا اجلَنة ب ِ َسالمٍ ».
امَ ،و َصلوا بِاللي ِل وانلاس ِني
السال َم َو ِصلوا
أفشوا
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث احلث واتلنبيه ىلع أربع خالل محيدة وصفات مجيلة من اتصف بها دخل اجلنة بسالم.

وهذه الصفات يه :إفشاء السالم ،وصلة األرحام ،وإطعام الطعام ،و الصالة بالليل وانلاس نيام.

أفشوا السالم يعين :أظهروا وأعلنوا وأكرثوا من السالم ،وأطعموا الطعام ملن حيتاج إيله ،كأهلك من الزوجات واألوالد بنني

أو بنات ومن يف بيتك ،وإذا قام اإلنسان يف الليل هلل عز وجل يتهجد ،يتقرب إيله بكالمه وبداعء خاشع بني يديه ،وانلاس
نائمون فهذا من أفضل األعمال اليت تدخل اجلنة بسالم بال عقاب وال عذاب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -الزاكة  -السالم.
راوي احلديث :عبد اهلل بن سالم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أفشوا  :أي أشيعوا وأظهروا السالم.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

احلث ىلع إفشاء السالم بني املؤمنني.
أن إفشاء السالم سبب من أسباب دخول اجلنة.
احلث ىلع صلة األرحام ،وأنها من أسباب دخول اجلنة.
احلرص ىلع إطعام الطعام؛ ألنه من أسباب دخول اجلنة.
يف احلديث فضل إحياء الليل بالصالة.
فضل قيام اإلنسان بالعبادة حني يغفل انلاس عنها.
ً
جواز السجع يف الالكم (السالم  -األرحام  -الطعام  -نيام  -بسالم) برشط أال يكون متَكفا.
يف احلديث إثبات العمل باألسباب ألجل دخول اجلنة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،أبو عيىس ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،ط رشكة
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،ط املكتب اإلساليم.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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ََ َ
َ َ ُّ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُّ ْ َ ْ ُ
يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ،ال دِية لك

َ ُ
َََ َ َ
َّ َ
زنع يَد ُه من ِفي ِه؛ فوقعت ثنِ َّيتُه؛ فاختصما
احلديث :عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما« -أن رجال َعض يَد رجل؛ ف
َ
َ ُّ َ ْ ُ
إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقالَ :ي َع ُّض ُ
أحدكم أخاه كما ي َعض الفحل؛ ال ِديَة لك».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ٌ
ِّ
َ ْ ُ ُ َ
َ َّ َ
ََْ
َ
فاختصما إىل انليب -صىل اهلل عليه
فم العاض؛ فسقطت ثنيتاه؛
اعتدى رجل ىلع آخر فعض يده؛ فانزتع املعضوض يده من ِ

وسلم.-
َ
َّ
ُّ
ُ ُ
ُ
َّ
ُ
العاض يطالب بدي ِة ثنيتيه الساقطتني ،واملعضوض يدافع عن نفسه بأنه يريد إنقاذ يده من أسنانه.
ِّ
ُّ
َّ
العاض ،كيف يفعل مثل ما يفعله غ ُ
يعض ُ
أحدكم
الظ احليوانات؟ وقال:
فأنكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع املد ِيع
ِ
املعتدي.
أخاه ،ثم بعد هذا يأيت يلُطا ِلب بدي ِة أسنانه اجلانية؟! ليس لك دية؛ فابلادي هو
ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
ُ
راوي احلديث :أبو ُنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• ِم ْن ِفي ِه  :من ف ِم ِه.
َ ُّ ْ َ ْ ُ
َّ
ادل َوابِّ.
ُ
اذل َك َر م َن اإلبلُ ،
ويطلق ىلع غريه من ُذ ُكور َّ
• ي َعض الفحل  :يُريد بِ ِه
ِ
ِ
فوائد احلديث:
َ

.1
.2
.3

.4
.5
.6

ْ
َ ْ
مرشوعية َرف ُع اجلناية إىل احلاكم من أجل الفصل.
َّ
َ َ
يد إنسان فانزتعها منه؛ فسقطت أسنانُه أو ُ
أن َم ْن َع َّض َ
بعضها ،فال قود عليه وال ِديَة.
َ
ِّ
لك من َص َال عليه إنسان أو حيوان؛ فدافَع عن نفسه ،أو عن عرضه ،أو عن حرمه ،أو ماهل؛ َ
احلكم ٌّ
ُ
فجرح الصائل ،أو قتله ،فال
اعم يف
هذا
ِ
يشء عليه؛ ألنه يدافع َّ
عما ُ
جتب عليه محايته ،وذلك هو املعتدي ابلايغ.
ِ
َ َّ
َّ
ُ
َ
ُ
يدافع عن نفسه باألسهل فاألسهل من وسائل ادلفاع.
حكم هذا احلديث وأمثاهل ،بأنه
العلماء
قيد
ً
ُ
الفعل.
فعل اآلديم بفعل ابلهيمة؛ تنفريا عن مثل ذلك
ِ
تشبيه ِ
دفع الصائل.

املصادر واملراجع:

 -1صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد
فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
 -2صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
 -3اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه.
 -4عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
 -5تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.
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َ ٌ
َُ َ ْ
َ َ
ُْ َ
َْ ُ
رضب ىلع لك عقد ٍة :عليك يلل طويل
ي
،
د
ق
ع
ثالث
نام،
هو
إذا
كم،
د
أح
رأس
ة
ِي
ف
ا
ق
ىلع
الشيطان
د
يع ِق
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ ُْْ
فارقد

َُ
ً َْ ُ
َ َ
أحدكم ،إذا هو نام ،ثالث عق ٍد،
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :يع ِقد الشيطان ىلع قا ِفي ِة ِ
رأس ِ
َ ٌ
َ ُْْ
َ ْ
ٌَ
َّ ْ ُ ْ َ ٌ
َ ِّ ْ ر ْ
ُْ َ
ارقد ،فإن استيقظ ،فذكر اهلل -تعاىل -احنَلت عقدة ،فإن توضأ ،احنَلت ُعقدة،
رضب ىلع لك عقد ٍة :عليك يلل طويل ف
ي
ِ
َ ْ َ
ْ َ َّ ْ ُ َ ُ ُ ُ ُّ
َ َ َّ ْ
ِّ
َ
َ
فإن صىل ،احنلت عقده لكها ،فأصبح نشيطا طيب انلفس ،وإال أصبح خ ِبيث انلفس كسالن».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َْ
َْ
والعقد :ىلع حقيقته وأنه كما يع ِقد الساحر من يسحره
معىن احلديث :يربط الشيطان ىلع مؤخرة رأس لك نائم ثالث عقد،
َ
فيأخذ خيطا َي ْعقد منه ُعقدة ويتَكم فيه بالسحر فيتأثر َ
المسحور عند ذلك ،ويف رواية البن ماجة  " :ىلع قا ِفيَة رأس أحدكم
بالليل َحبْ ٌل فيه ثالث ُع َقد " وإنما يربط ىلع مؤخرة الرأس خاصة؛ ألنها مركز القوى ،وجمال تَ َرصفها ويه ْ
أط َوع القوى
ِ
للشيطان وأرسعها إجابة دلعوته ،فإذا َر َب َط عليها أمكنه السيطرة ىلع ُروح االنسان ،وإلقاء انلوم عليه.
ْ
َ ْ
ً
تأكيدا وإحاكما ماكن لك ُعقدة َعقدها هذا القول وهو" :عليك يلل طويل " ،أي:
رضب ىلع لك ُعق َد ٍة " ،أي :يَرضب بيده
"ي ِ
َ
َ ُْْ
َْ
ارقد " أي  :ارجع إىل
بيق قد ٌر طويل من الليل ،فنَ ْم ما شئت ،فإنك إذا استيقظت وجدت الوقت الاكيف ألداء صالة الليل " ،ف
نومك.

" فإذا استيقظ وذكر اهلل احنلت عقدة " بسبب ذكر اهلل تعاىل  " ،فإذا توضأ احنلت عقدة " أي :عقدة ثانية بربكة الوضوء ،ويف

رواية ملسلم  " :فإن توضأ احنلت عقدتان ".

ويشمله ما إذا اغتسل للطهارة من احلدث األكرب.
ُ
" فإن صىل " ولو ركعة " احنلت عقده " انفكت العقدة اثلاثلة  ،ويف رواية ابلخاري " احنلت عقده لكها "
َ
َ
َ
" فأ َصبح ن ِشيطا " لرسوره بما وفقه اهلل هل من الطاعة وما و ِعد به من اثلواب وما زال عنه من ُعقد الشيطان.
ُ
" َطيِّ َ
ب انلفس " ملا بارك اهلل هل يف نفسه من هذا اتلرصف احلسن " وإال " أي  :وإن لم يأت بما ذ ِكر من األمور اثلالثة " أصبح
َ َ
َ َ َّ ْ
َ
ً
متغريا حاهل؛ بسبب خذالن الشيطان هل مما اكن قد اعتاده أو نواه من فعل اخلري.
انلفس ك ْسالن " أي:
خ ِبيث
قال احلافظ ابن حجر ـ رمحه اهلل ـ واذلي يظهر أن يف صالة الليل رً
رسا يف طيب انلفس وإن لم يستحرض املصيل شيئا مما ذكر
وكذا عكسه وإىل ذلك اإلشارة بقوهل تعاىل إن ناشئة الليل يه أشد وطئا وأقوم قيال " انتىه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > فضل الوضوء
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يعقد  :من العقد وهو الربط ،واتلوثيق.
• قافية رأس أحدكم  :قافية الرأس :آخره.
• يرضب  :أي :يرضب ىلع لك عقدة ،تأكيدا وإحاكما.
• ارقد  :أمره بالرجوع إىل انلوم.
• طيب انلفس  :راضيًا.
• خبيت انلفس  :ثقيل انلفس كريه احلال.
ً
• كسالن  :متثاقال عن اخلريات.
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فوائد احلديث:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

َ
أن الشيطان يَسىع َح ِثيَثا يلُثبِّط املؤمن عن فعل اخلري.
احلث ىلع اذلكر وادلاعء والصالة يف الليل.
َ
َ
ْ
َْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ذكر اهلل تعاىل وعبادته تورث النشاط يف انلفس وان ِرشاح الصدر ،وتطرد الكسل ،واخلمول  ،وتذهب الكرب والمقت؛ ألنها تطرد الشيطان
وهذا من وسوسته.
َ ْ
َ
املؤمن ي ُ َ ُّ
رس بتوفيق اهلل تعاىل هل للقيام بطاعته ،ويكتئِب تلقصريه يف درجات الفضل والكمال.
الغفلة والركون عن الطااعت هو من فعل الشيطان وتزيينه.
من صىل يف الليل ،ثم اعد إىل انلوم ال يعود عليه الشيطان بالعقد املذكورة ثانيا.
فيه أن هذه األمور اثلالثة ـ ذكر اهلل  ،والوضوء  ،والصالة ـ تطرد الشيطان.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه . ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة  -بريوت،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز.
طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب املؤلف :أبو الفضل زين ادلين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العرايق وأكمله ابنه:
أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني  ،أبو زرعة وِل ادلين ،ابن العرايق  -الطبعة املرصية القديمة  -وصورتها دور عدة منها (دار إحياء الرتاث العريب،
ومؤسسة اتلاريخ العريب ،ودار الفكر العريب).
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ُ َّ
َْ
َّ
لك يشء إال َّ
ادلين
يغ ِف ُر اهلل للشهيد
ٍ

َْ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :يغ ِف ُر اهلل
ُ َ ِّ َّ
ُ َّ
َّ
َْ
لك يش ٍء إال َّ
لك يش ٍء إال َّ
ادلين».
ادلين» .ويف رواية هل« :القتل يف َس ِبيل اهلل يكفر
للشهيد
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ َ ِّ
َ
ُ َ
ك ِّفر مجيع اذلنوب صغريها وكبريها ،ما عدا َّ
ادلين ،فإن الشهادة ال تكفره وذلك ل ِعظم حق
معىن احلديث :أن الشهادة ت
َ ْ
َ
َّ
ُّ
املخلوقني ال سيما األموال ،فإنها أعز يشء عندهم ،ويلحق بادلين ما يتعلق بذمته من حقوق املسلمني ،من رسقة وغصب
ُ َ ِّ
َّ ُ
الرب ال تكفر حقوق اآلدميني وإنما تكفر حقوق اهلل -تعاىل.-
وخيانة ،فإن اجلهاد والشهادة وغريهما من أعمال ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• يكفر  :يسرت ويمحو.
فوائد احلديث:

ُ َ ِّ ُ
اذلنوب إال َّ
ادلين وما يلحق به من حقوق اآلدميني.
 .1أن القتل يف سبيل اهلل -تعاىل -يكفر
 .2اتلحذير من التساهل يف أمر َّ
ادلين.
 .3تعظيم حقوق اآلدميني.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي  ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت1392 ،ه
الاكشف عن حقائق السنن(رشح املشاكة) للطييب ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،مكتبة ابلاز ،مكة1417 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم اهلل فيمن بىغ من هذه األمة؟
احلديث :عن ابن عمر أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال :يا ابن أم عبد ،هل تدري كيف حكم اهلل فيمن بىغ من
ُْ
هذه األمة؟ قال :اهلل ورسوهل أعلم .قال :ال جي َه ُز ىلع جرحيها ،وال يقتل أسريها ،وال يطلب هاربها ،وال يقسم فيئها.

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث الضعيف أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سأل ابن مسعود -ريض اهلل عنه -عن حكم اهلل -تعاىل -يف أهل

ابليغ من أمة اإلسالم ،وهم اخلارجون ىلع اإلمام بتأويل سائغ واذلين محلوا السالح وفارقوا اجلماعة ،فأجابه -ريض اهلل عنه-
َّ
بأنه ال يعلم حكمهم ،فبني هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن أهل ابليغ من هذه األمة إنما جاز قتاهلم دلفع رشهم ،وأن ثمة
َّ
ً
أن جرحيهم ال يعجل عليه بالقتل وال يُ َّ
تم ُم بل يُرتك ،وكذلك ال يقتل األسري بل يستبىق ،ومن هرب
أحاكما ختصهم ،منها
منهم فإنه ال يتبع وال يلحق ،وإذا أخذت أمواهلم فإنها ال تقسم وتغنم كما تغنم أموال الكفار ،بل تبىق حمرمة ال حيل أخذها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
الفقه وأصوهل > احلدود > أحاكم أهل ابليغ
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلنايات  -اتلعليم بالسؤال.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الزبار واحلاكم وابليهيق.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ابن أم عبد  :هو عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -وأم عبد يه وادلته ،بنت عبد بن سواء بن قريم بن صاهك اهلذيلة ،من قبيلة هذيل.
ُْ
• ال جي َه ُز  :من أجهز ىلع اجلريح ،أي :أرسع يف قتله ،وأتمه.
• هاربها  :املنهزم عن ساحة القتال.
• فيؤها  :اليفء يف األصل مصدر فاء ييفء إذا رجع ،ثم أطلق ىلع ما أخذ من مال الكفار ِبق الكفر ،بال قتال؛ كجزية ،وخراج ،وعرش مال
جتارة حريب ،وما تركوه فزاع منا ،ومال املرتد إذا مات ىلع ردته ،فيرصف ماهل يف مصالح املسلمني.

فوائد احلديث:

ً
كفارا ،وإنما هم بُغاة ،جيب ىلع اإلمام مراسلتهم ،وإزالة ما يدعون من مظلمة ،وكشف ما لبس عليهم
 .1اخلارجون ىلع اإلمام بتأويل سائغ ليسوا
من أمر ،فإن أرصوا وتمردوا ،قاتلهم اإلمام ،ووجب ىلع رعيته معاونته ىلع قتاهلم ،حىت يفيئوا ويرجعوا إىل الطاعة ،ولزوم اجلماعة.
 .2ادليلل ىلع عدم كفرهم ما رشعه اهلل من هذه األحاكم يف حقهم ويه ختالف أحاكم قتال الكفار ،فمن ذلك أال يتم ىلع قتل جرحيهم ،وال
يقتل أسريهم ،وال يطلب هاربهم ،وال يقسم فيؤهم ،فال يعاملون معاملة الكفار.
 .3اإلشارة إىل أنه ال ضمان بني أهل العدل وابليغ فيما تلف من نفس ومال.
 .4أن اتلأويل هل شأن يف تغيري احلكم.
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املصادر واملراجع:

السنن الكربى ،للبيهيق ،املحقق :حممد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -م.
مسند الزبار املنشور باسم ابلحر الزخار ،أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق املعروف بالزبار املحقق :حمفوظ الرمحن زين اهلل ،ومجاعة-انلارش:
مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة الطبعة :األوىل ،بدأت 1988م ،وانتهت 2009م.
املستدرك ىلع الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم انليسابوري املعروف بابن ابليع حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا -انلارش :دار الكتب العلمية -
بريوت الطبعة :األوىل.1990 - 1411 ،
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم ،الطبعة األوىل
.1427
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،حتقيق :سمري بن أمني الزهري ،دار الفلق  -ط :السابعة 1424 ،ه.
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يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأيب بكر وعمر وعثمان ويلع هاهنا
بالكوفةً ،
حنوا من مخس سنني ،فاكنوا يقنتون يف الفجر؟ فقال :أي بِن ُمدث
احلديث :عن أيب مالك األشجيع سعد بن طارق -ريض اهلل عنه -قال :قلت أليب :يا أبت إنك قد صليت خلف رسول
َْ َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأيب بكر وعمر وعثمان ويلع هاهنا بالكوفةً ،
حنوا من مخس سنني« ،فاكنوا يقنُتُون يف
َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ٌ
ين حمدث.
الفجر؟» فقال :أي ب

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن القنوت يف صالة الفجر إن لم يكن بسبب نازلة معينة فهو بدعة حمدثة.
َّ
ٍّ
قال شيخ اإلسالم :ال يقنت يف غري الوتر ،اال أن تزنل باملسلمني نازلة ،فيقنت لك مصل يف مجيع الصلوات ،لكنه يف الفجر
ًّ َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يقنت ً
واملغرب آكد بما يناسب تلك انلازلة ،ومن تدبر السنة ،علم ً
َّ
دائما يف
قطعيا أن
علما

يشء من الصلوات.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :طارق بن أشيم األشجيع وادل أيب مالك سعد -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

معان منها :دوام الطاعة ،وطول القيام ،والسكوت ،وادلاعء ،وهو أشهرها.وعند الفقهاء :القنوت :ادلاعء يف
• القنوت  :يف اللغة يطلق ىلع عدة
ٍ
ً
الصالة قائما ،وهذا معىن (قنت) هنا.
ٌ
ٌ
• حمدث  :أي :أمر خمرتع ومبتدع يف ادلين ،لم يرد يف الرشع.
• أي بين  :منادى بـ (أي) ،واألصل أنها نلداء ابلعيد ،لكن قد يزنل القريب مزنلة ابلعيد؛ لإلشعار بأنه رفيع القدر ذو ماكنة اعيلة.

فوائد احلديث:

 .1احلديث فيه ديلل ىلع أن االستمرار يف القنوت يف صالة الفجر حمدث وليس بمرشوع ،وإنما يفعل ذلك عند احلاجة يف بعض األحيان؛ ألن
ً
ر
ر
ر
ر
أباه قد صىل خلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ابن عرش سنني ،وصىل وراء اخللفاء الراشدين -ريض اهلل عنهم -ولم يسمع أحدا منهم
يقنت يف الفجر بغري سبب ،ولو اكن سنة راتبة لاكنت اهلمم وادلوايع متوفرة ىلع نقله ،ولم يرتكه الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-وال سيما
اخللفاء الراشدون اذلين يؤمون انلاس ،فمثل ذلك ال خيىف.
 .2استحباب القنوت يف الفرائض إذا نزل باملسلمني نازلة.
ر
ر
 .3املتتبع للسنة جيد أن أكرث األحاديث تدل ىلع أنه صىل اهلل عليه وسلم اكن يقنت عند احلاجة ،وانلازلة يف صالة الفجر.

املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعةمصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م.
 سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبداملحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة1423 ،ه 2003 ،م. بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1435ه 2014 ،م.
 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه،1985م.
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يا أم حارثة إنها جنان يف اجلنة ،وإن ابنك أصاب الفردوس األىلع
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن أم الربيع بنت الرباء ويه أم حارثة بن رساقة ،أتت انليب -صىل اهلل عليه
ُ ِّ ُ
َ َْ ُ
ربت ،وإن اكن غري ذلك
وسلم -فقالت :يا رسول اهلل ،أال حتَدثين عن حارثة -واكن قتل يوم بدر -فإن اكن يف اجلنة ص
اجتهدت عليه يف ابلاكء ،فقال« :يا أم حارثة إنها جنان يف اجلنة ،وإن ابنك أصاب الفردوس األىلع».

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
َ
األجر
واحتسبت
جاءت أم حارثة -ريض اهلل عنها -تسأل عن حال ابنها بعد أن انتىه القتال فإن اكن قد أصاب اجلنة صربت
ُ
عند اهلل ،وإن اكن غري ذلك اجتهدت عليه يف ابلاكء كما يفعل اغلب النساء ،فبرشها انليب -عليه الصالة والسالم -بأنه يف
اجلنة ،وأنه أصاب الفردوس األىلع منها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :السري  -تفسري القرآن  -اتلوحيد  -املناقب.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أال حتدثين عن حارثة  :أي :عن حاهل ومآهل.
• يوم بدر  :غزوة بدر اليت اكنت بني املسلمني وقريش يف رمضان 2ه.
• فإن اكن يف اجلنة صربت  :أي :يسليين عنه عليم برشف مصريه
• وإن اكن غري ذلك  :أي :وإن اكن يف انلار
• اجتهدت عليه يف ابلاكء  :أكرثت ابلاكء عليه.
• جنان  :جنات كثرية.
َّ
ٌ
• الفردوس  :البستان اذلي جيمع لك يشء ،واملراد به أنه حمل خمصوص يف اجلنة ،وهو أعالها.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

َّ
َّ
أن اجلنة جنان ومنازل ،وأن الشهداء يف أعالها.
فضيلة حارثة –ريض اهلل عنه ،-وأنه أصاب الفردوس األىلع.
معرفة ما أعد اهلل للمتقني تُ ِّ
هون مصائب ادلنيا ىلع املؤمنني.
من صفات ادلاعية اتلبشري واتللطف بمن أصيب بمصيبة.
جواز ابلاكء ىلع امليت وإن اكن قتيل املعركة يظن هل الشهادة.
إذا رأى املسلم أمرا ال خيالف الرشيعة عند أهل امليت لم ينكره ويسكت عنه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي1418 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل القاري ،دار الفكر – بريوت.
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يا أهل القرآن ،أوتروا؛ فإن اهلل وتر ،حيب الوتر
احلديث :عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يا أهل القرآن ،أوتروا؛
فإن اهلل وتر ،حيب الوتر».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث الرشيف أمر ألهل القرآن اذلين هم أهل اهلل وخاصته بأن يصلوا صالة الوتر ،وذلك ألن اهلل واحد فرد يف ذاته

وصفاته وأفعاهل حيب الوتر سبحانه.

املراد بأهل القرآن :املؤمنون اعمة ،من قرأ ومن لم يقرأ ،وإن اكن من قرأ أوىل باخلطاب حلفظه إياه ،وقال اخلطايب :املراد بهم:

القراء واحلفاظ ،وخصوا باذلكر ،ملزيد رشفهم واالهتمام بهم ،فينبيغ أن يكون ألهل القرآن عناية بالوتر ،وإن اكن مطلوبا

من اجلميع ،لكن ألهل القرآن مزية ىلع غريهم؛ ألنهم قدوة ،وألن عندهم من العلم ما يدعوهم إىل املسارعة إىل فعل

الطااعت والقربات ما ليس عند غريهم ،فيكون األمر يف حقهم آكد.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
َّ
• فإن اهلل وتر  :الوتر هو الفرد ،فاهلل تعاىل واحد يف ذاته ،واحد يف صفاته ،فال شبه هل وال مثل ،واحد يف أفعاهل ،فال رشيك هل وال معني.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

َّ
استحباب الوتر واإلتيان به ،وعدم اتلهاون به؛ ألنه من الصلوات املؤكدات.
َّ
َّ
َ
نُد َب ْ
اإلتيان بالوتر ،ولكن يتأكد ىلع محلة القرآن وحفاظه ،وأهل العلم أكرث مما يتأكد يف حق غريهم.
املس ِل ُمون لكهم إىل
ِ
ِ
َّ
أن صالة الوتر حمبوبة إىل اهلل تعاىل ،فيه أفضل الصلوات بعد الصلوات املكتوبات.
َّ
ً
ً
ًّ
حقيقيا يليق جبالهل ،بال تكييف ،وال تمثيل ،وال تشبيه ،فكما نثبت أن هل تعاىل ذاتا ال تشبه اذلوات،
إثبات صفة املحبة هلل تعاىل ،إثباتا
ْ
َ
َ
َ
َّ
فنثبت ً
أن هل صفات ال تشبه الصفات{ :ليْ َس كمثْله ْ ٌ َ ُ َ َّ ُ
ُ
ابلص ُ
ري ( })11الشورى.
أيضا-
ِ ِِ
يشء وهو الس ِميع َ ِ
قال شيخ اإلسالم :الوتر سنة مؤكدة باتفاق املسلمني ،ومنهم من أوجبه ،وال ينبيغ ألحد تركه ،ومن َّ
أرص ىلع تركه ردت شهادته.
الوتر من أسماء اهلل تعاىل ،وهو تعاىل حيب ما وافق أسماءه وصفاته ،فهو عليم حيب العلم والعلماء العاملني ،وهكذا يف لك ما يوافق أسماءه مما
ً
يناسب مقام العبد ،ومعىن الوتر :الفرد ،وهو سبحانه وتر ،ومجيع خلقه شفع ،خلقوا أزواجا ،واهلل تعاىل أعلم.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط  1427 ، 1ـه-
2006م.
َ
ْ
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس بن سورة الرتمذي ،حتقيق وتعليق ،أمحد حممد شاكر ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة:
اثلانية  1395 ،ـه1975 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،وماجة اسم أبيه يزيد ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب
العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت.
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ً

يا أيها انلاس توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا ،وبادروا باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :خطبنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :يا أيها انلاس
ُ
ُْ َ
وصلوا اذلي بينكم وبني ربكم بكرثة ِذكركم
توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا ،وبا ِدروا باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلواِ ،
ُْ
ُْ
ُ
هل ،وكرثة الصدقة يف الرس والعالنية ،ت ْرزقوا وتنرصوا وجت َربوا ،واعلموا أن اهلل قد افرتض عليكم اجلمعة يف مقايم
هذا ،يف يويم هذا ،يف شهري هذا ،من اعيم هذا إىل يوم القيامة ،فمن تركها يف حيايت أو بعدي ،وهل إمام اعدل أو جائِر،
َ
ْ
َ ْ
خفافا بها ،أو ُج ُ
حودا هلا ،فال مجع اهلل هل شمله ،وال بارك هل يف أمره ،أال وال صالة هل ،وال زاكة هل ،وال حج هل ،وال
اس ِت
ُ َّ
ُ
ُ
َ
َّ
صوم هل ،وال بِر هل حىت يتوب ،فمن تاب تاب اهلل عليه ،أال ال تؤمن امرأة رجال ،وال يؤم أعرايب مهاجرا ،وال يؤم فاجر
مؤمنا ،إال أن َي ْقهره بسلطان ،خياف سيفه َ
وس ْوطه».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

خيرب جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قام فيهم خطيبا فقال :يا أيها انلاس توبوا إىل
ُ
ُْ َ
وصلوا اذلي بينكم وبني
اهلل قبل أن تموتوا ،وسارعوا باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا عنها باملرض وكرب السن وغري ذلكِ ،
ربكم بكرثة ِذكركم هل ،وكرثة الصدقة يف الرس والعلن ،يرزقكم اهلل رزقا واسعا ،وينرصكم ىلع أعدائكم ،ويصلح حالكم
لكه ،واعلموا أن اهلل قد افرتض عليكم صالة اجلمعة يف مقايم هذا ،يف يويم هذا ،يف شهري هذا ،من اعيم هذا إىل يوم

القيامة ،فمن تركها يف حيايت أو بعدي ،وهل إمام اعدل أو ظالم ،استهانة بها ،أو إنكارا لفرضيتها ،فال مجع اهلل هل ما تفرق من
ُ
أمره ،وال بارك هل يف أمره ،ولن تقبل هل صالة ،وال زاكة ،وال حج ،وال صوم ،وال أي عمل من أعمال الرب حىت يتوب ،فمن تاب
تاب اهلل عليه ،ثم نهاهم أن تؤم امرأة رجال يف الصالة ،أو يَ ُؤم أعرايب ُمهاجرا؛ ألن من شأن األعرايب اجلهل ومن شأن املهاجر
العلم ،ونهاهم أن يؤم فاسق مؤمنا ،إال أن يغلبه بسلطان خياف منه ىلع نفسه.

وهذا احلديث ضعيف كما سبق ،وبعض مجله معناها ثابت يف القرآن والسنة ،اكألمر باتلوبة( :وتوبوا إىل اهلل مجيعا أيه

املؤمنون لعلكم تفلحون) واملبادرة بالصاحلات( :سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة )...واألمر باذلكر( :اذكروا اهلل ذكرا
كثريا) واألمر باجلمعة( :إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهلل) وتقديم األفضل لإلمامة( :يؤم القوم أقرؤهم

لكتاب اهلل).

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة > فضل صالة اجلمعة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوبة  -الصدقة  -اإلمامة  -اخلطبة  -انلار.
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابن ماجه.
مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه.

معاين املفردات:
• با ِدروا  :سارعوا.
ُْ
• جت َربوا  :يصلح حالكم.
• جائِر  :ظالم.
ْ
• اس ِتخفافا  :استهانة.
• ُج ُ
حودا  :إنكارا.
َ ْ
• مجع شمله  :مجع ما تفرق من أمره.
• أعرايب  :ساكن الصحراء من العرب.
• فاجر  :فاسق.
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َْ
• يقهره  :يغلبه.
َ ْ
اجلدل وحنوه ،يُرضب بها اإلنسان أو احليوان.
• سوط  :أداة من ِ

فوائد احلديث:

 .1األمر باتلوبة قبل املوت ،واملسارعة إىل األعمال الصاحلة قبل االنشغال ،وكرثة اذلكر ،والصدقة.
 .2اجلمعة فرض واتلحذير من تركها.
 .3انليه عن إمامة املرأة للرجل واألعرايب للمهاجر والفاسق للمؤمن.
َّ
 .4الصالة خلف الفاسق منيه عنها ،ومع هذا فإنه تصح خلفه.

املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية  1405ـه1985 -م.
حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي نور ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل – بريوت.
معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة
1423ه.
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يا أيها انلاس ،عليكم بالسكينة ،فإن الْب ليس باإليضاع

َّ
َّ
َ َ َ
ََ
ُّ
ُّ
انليب -
يوم َع َرفة ف َس ِم َع
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :دف َع
َ
َّ
َ ُ
َّ َ َ َ ُ َ ْ ً َ ً
انل ُ
ار ب َ
يدا َو َرض ًبا َو َصوتًا لإلبل ،فَأَ َش َ
وط ِه إ َيلهم ،وقال« :يَا أ ُّي َها َّ
اسَ ،عليكم
س
صىل اهلل عليه وسلم -وراءه زجرا ش ِد
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
َ
ب َّ
الرب لَ َ
السكينَة ،فَإ َّن َّ
اإليض ِ
اع».
يس ِب
ِ ِ ِ ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
ً
ً
ً
ً
ً
وزجرا لإلبل وأصواتا لإلبل ،واكن هذا
ورضبا
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أفاض من عرفة فسمع وراءه صوتا شديدا
ً
ً
عظيما
إرسااع
املشهد من انلاس نتيجة ما تعودوه زمن اجلاهلية؛ ألنهم اكنوا يف أيام اجلاهلية إذا دفعوا من عرفة أرسعوا

ً
يبادرون انلهار قبل أن يظلم اجلو ،فاكنوا يرضبون اإلبل ً
شديدا ،فأشار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إيلهم بسوطه ،وقال:
رضبا
أيها انلاس الزموا الطمأنينة واهلدوء ،فإن الرب واخلري ليس باإلرساع واإليضاع وهو نوع من السري رسيع.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه :رواه ابلخاري بلفظه تاما ،وأما مسلم فأخرج «عليكم بالسكينة».
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ََ
• دفع  :أفاض وسار من عرفات ملزدلفة.
َ ْ
ج ًرا َشد ً
يدا  :أي صيَ ً
احا حلث اإلبل.
•ز
ِ
ِ
َ ً
إلبِل  :أي من الرغو ،وهو صوت اإلبل.
ص َوتا ل ِ ِ
• ََ
َ
َ
وط ِه  :أي تأنوا ودعوا العجلة.
• فأشار بِس ِ
الرب  :الطاعة.
• ِ
َ
اإليضاع  :اإلرساع.
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

شفقة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -بأمته؛ فقد نهاهم عن اإلرساع ئلال يتعبوا أنفسهم مع بُعد املسافة.
استحباب اتلأين واخلشوع عند أداء العبادات.
أن ثواب العبادة إنما يكون بقدر اخلشوع وحضور القلب فيها.
تكلف اإلرساع يف السري ليس مما يتقرب إىل اهلل به.
َّ
أن الرب ليس بالعجلة وإنما هو باخلضوع واخلشوع واالستاكنة ملن ال خيىف عليه يشء يف األرض وال يف السماء.
اهلدوء والسكينة أعون ىلع حضور القلب.
احلكمة يف انليه عن اإلرساع يف قصد العبادة ما يفيض إيله اإلرساع من الزتاحم واتلدافع وأذية املسلمني.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع
طبعه :حمب ادلين اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،ه.
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يا بالل ،إذا أذنت فرتسل يف أذانك ،وإذا أقمت فاحدر ،واجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآللك من
أكله ،والشارب من رشبه ،واملعترص إذا دخل لقضاء حاجته

احلديث :عن جابر بن عبداهلل -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :يا بالل ،إذا أذنت َّ
فرتسل
ُ
فاحد ْر ،واجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآللك من أكله ،والشارب من رشبه ،واملعترص
يف أذانك ،وإذا أقمت

إذا دخل لقضاء حاجته ،وال تقوموا حىت تروين».
ً
درجة احلديث :ضعيف جدا.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف عدة أمور ،ويه :أنه ينبيغ اتلمهل يف األذان ،والرسعة يف اإلقامة ،وأن يكون بني األذان واإلقامة وقت
اكيف ،يكيف من اكن يأكل أو يرشب أو يف اخلالء من أن ينتيه من أمره ،وكذا ال يقوم املصلون حىت يرى اإلمام قد خرج.

واحلديث ضعيف ،ولكن اجلملة األخرية منه جاءت يف الصحيحني من حديث أيب قتادة -ريض اهلل عنه :-قال :قال رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا أقيمت الصالة ،فال تقوموا حىت تروين» ،وأما أول احلديث فقد جاء عن عمر وابنه -ريض

اهلل عنهما ،-وبعض اتلابعني ،كما رواه ابن أيب شيبة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

فرتسل ُّ :
َّ
الرتسل :اتلمهل واتلأين.
•
ُ
ْ
• وإذا أقمت فاحدر  :حدر الرجل اإلقامة :أرسع بكلماتها.
• يفرغ األكل  :انتىه من أكله.
• واملعترص  :هو من يؤذيه بول أو اغئط ،أي :يفرغ اذلي حيتاج إىل الغائط ،ويعرص بطنه وفرجه.

فوائد احلديث:

 .1احلديث ديلل ىلع أنه ينبيغ يف األذان اتلمهل واتلأين ،ويف اإلقامة اإلرساع واحلدر؛ ألن األذان دعوة للغائبني فناسب فيه اتلمهل؛ ألنه أبلغ يف
اإلعالم؛ ألن بعض انلاس قد ال ينتبه ألوهل ،فينتبه آلخره ،وأما اإلقامة فيه دعوة للحارضين فال حيتاجون فيها ما حيتاج إيله ابلعيد ،فاكن
اإلرساع بها أنسب؛ يلفرغ منها برسعة ،فيأيت باملقصود وهو الصالة.
 .2األذان :هو إعالم انلاس بدخول وقت الصالة ،ودعوتهم إىل احلضور؛ فاألفضل أن جيعل بني األذان وإقامة الصالة وقت يستعدون فيه للحضور،
ويفرغون من أعماهلم اليت بدأ األذان وهم قائمون بها من أكل ولبس وطهارة وحنوها ،مع مالحظة أن يهتم املسلم باالستعداد للصالة
واتلبكري ،وأال جيعل أعماهل يف وقت الصالة.
 .3املستحب أن ال يطيل االنتظار ما بني األذان وقبل الصالة؛ فيشق ىلع احلارضين.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه1432 -ه.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة اثلانية 1405 ،ـه-
1985م.
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يا بِن بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إيله

ُ
ْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-أن أبا ِهندَ ،ح َج َم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ايلَافوخ ،فقال انليب -
َ ََ َ َ َْ ُ ََ ْ َ ْ ُ َ
ْ
اوون به ٌ
وإن اكن يف يشء ِم َّما تَ َد ُ
خري
حوا إيلْ ِه» وقال« :
ك
كحوا أبا ِهن ٍد ،وان ِ
صىل اهلل عليه وسلم« :-يا ب ِين بياضة ،أن ِ
َ
حل َجامة».
فا ِ

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث فيه أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -احتجم عند أيب هند -ريض اهلل عنه -يف رأسه ،وهو يدل ىلع عدم اعتبار
َّ
أن َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر إحدى قبائل األنصار ،وهم القبيلة القحطانية
الكفاءة ال يف النسب ،وال يف املهنة؛ وذلك
األزدية العربية أن يُنك ُ
َّ
حوا أبا هند ،وأن خيطبوا إيله بناته ،وهو من موايل بين بياضة املذكورين ،واكن مع ما مسه من الرق
ِ
حج ً
َّ
اما ،واحلجامة عند العرب صناعة دنيئة ،فلم يعترب الكفاءة يف النسب أو املهنة ،وتدل انلصوص األخر ىلع اعتبار الكفاءة
يف ادلين واخللق.

ثم ذكر أن احلجامة من خري ما يتداوى به املرء.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > أحاكم ورشوط انلاكح
الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الطب انلبوي
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
• بين بياضة  :بنو بياضة بن اعمر :بطن من بطون اخلزرج ،إحدى قبيليت األنصار ،أصلهم من األزد من قحطان.
• أنكحوا ِّ :
زوجوه بناتكم.
ِ
َ
ً
َّ
َ
َّ
• أبا هند  :أبو هند موىل فروة بن عمرو ابليايض ،واسمه عبد اهلل ،واكن حجاما حجم انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
انكحوا إيله  :أي اخطبوا إيله بناته ،وال خترجوه منكم بسبب مهنة احلجامة.
•
ِ
• احلجامة  :مص وإخراج ادلم ألجل العالج.
• ايلافوخ  :ماكن اتلقاء عظم مقدم الرأس ومؤخره.
فوائد احلديث:
 .1عدم اعتبار الكفاءة للناكح يف النسب أو املهنة ،وأن الكفاءة املعتربة إنما تكون يف ادلين واخللق.
 .2جواز إنكاح احلجام والزتوج من بناته.
 .3احلجامة من خري ما يتداوى به املريض.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
صحيح أيب داود – األم ،أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ،حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر
الصدييق العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.
َ
ر
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىلُ 1427 ،ه  2006 -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل  1427 ،ـه.1431 -
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
فتاوى اللجنة ادلائمة -املجموعة األوىل :-اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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يا بِن ،إياك واالتلفات يف الصالة ،فإن االتلفات يف الصالة هلكة ،فإن اكن ال بد فيف اتلطوع ال يف الفريضة

َ
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يا بُ َ َّ
ين ،إِيَّاك واال ِتلفات يف الصالة،
َ َ َ
َ
َ
كة ،فإن اكن ال بُ َّد فيف َّ
اتل َط ُّو ِع ال يف الفريضة».
فإن اال ِتلفات يف الصالة هل

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َ
َ
حذر انليب -صىل اهلل عليه وسلمً -
أنسا -ريض اهلل عنه -من اال ِتلفات يف الصالة ،وأخربه أن اال ِتلفات يف الصالة هالك؛ ألنه
طاعة للشيطان ،وهو سبب اهلالك ،والصالة مع اال ِتل َفات تستحيل من الكمال إىل َّ
انلقص ،وقد يصل به األمر إىل أن خيرج
َ
َ
َ
ْ
من الصالة بال أجر ،وأما إذا اكن ال بد من االتلفات وال حميد عنه ،فليكن يف صالة اتلطوع؛ ألن أمر صالة اتلطوع أخف
من صالة الفريضة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ
َّ
اال ِتلفات َ :رصف الوجه إىل ِجهة ايلَمني أو الشمال.
َ َ َ َ
هلكة  :هالك.
إياك  :بمعىن احذر.
ال بد  :أي ال مفر وال حميد.

.1
.2
.3
.4
.5

َ
َّ
اتلحذير من اال ِتلفات يف الصالة ،وحتريمه يف الفريضة.
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
يُكره اال ِتلفات يف الصالة إال حلاجة ،ما لم يكن اال ِتلفات باستدارة مجيع ابلدن عن ال ِقبلة أو استدبارها؛ فإنه يبطل الصالة.
َّ
الصلوات املكتوبات ُّ
أهم الصلوات ،وجيب أن تكون العناية واالهتمام بهن أكرث ،وذلا فإن وقوع االتلفات يف الصالة انلافلة أخف منه يف
الفريضة ،وهكذا سائر األمور املكروهة يف الصالة ،فوقوعها يف انلافلة أخف وأسهل من الفريضة.
رمحة انليب صىل اهلل عليه وسلم بالصبيان وشفقته عليهم ،ويظهر ذلك يف قوهل ألنس :يا بين.
حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وتلطفه باملتعلم.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
1395ه.
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م.
املغين ،تأيلف :أبو حممد موفق ادلين ،الشهري بابن قدامة املقديس ،انلارش :مكتبة القاهرة ،الطبعة :بدون طبعة.
كشاف القناع عن منت اإلقناع ،تأيلف :منصور بن يونس بن صالح ادلين ابلهويت احلنبيل ،انلارش :دار الكتب العلمية.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل  1427 ،ـه1431 -ه.

الرقم املوحد)10879( :

321

َ
َ ِّ َ ُ ْ
َ َْ
ََْ َ ْ َ ً
َّ
ك بابا
يا رسول اهللِ ،إِن ِيل جاري ِن ،فإىل أي ِهما أه ِدي؟ قال :إىل أقرب ِ ِهما مِن ِ

َ
َ
َْ
ُْ
ْ
رسول اهلل ،إ َّن يل َج َ
اريْ ِن ،فإىل أيِّ ِه َما أه ِدي؟ قال« :إىل أق َربِ ِه َما ِمن ِك
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :يا
ِ ِ ِ
بَابًا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
سألت اعئشة -ريض اهلل عنها -انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-إن يل جارين وقد أمرت بإكرام اجلار مطلقا؛ وال أقدر ىلع
اإلهداء إيلهما ً
معا ،فإىل أيهما أهدي يلحصل يل ادلخول يف مجلة القائمني بإكرام اجلار؟ فقال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إىل
أقربهما منك بابًا".

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > اهلبة والعطية
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أقربهما منك بابا  :أي :اجلار القريب.
فوائد احلديث:
ً

 .1استحباب تقديم اجلار األقرب فاألقرب إذا لم يقدر ىلع اإلحسان إىل اجلميع.
 .2ينبيغ مرااعة شعور اجلار األقرب؛ ألنه يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغريها خبالف األبعد ،وكذلك هو األرسع إجابة ملا يقع جلاره.
 .3القرب املعترب هو قرب األبواب.
 .4يؤخذ من احلديث تقديم العلم ىلع العمل ،وذللك سألت اعئشة -ريض اهلل عنها -عن حكم املسألة قبل املبارشة يف الفعل.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م.
رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،ط1428 ،1ه.
رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،ط1428 ،4ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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َ
َ ََ َ َ ْ ُْ َ َ َْ ْ ََ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ُْ َ
َْ َ ْ ٌ َ
َّ
اركتِ ِهم هكذا وهكذا إنما هم ب ِِن؟ فقال:
ت
ب
ت
س
ل
و
،
م
ه
ي
ل
ع
ق
ف
ن
أ
ن
أ
ة
م
ل
س
أيب
ِن
ب
يف
ر
ج
أ
يل
ل
ه
ِ،
هلل
ا
رسول
يا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ ْ َ َْ ْ
ت علي ِهم
ك أجر ما أنفق ِ
نعم ،ل ِ

ُْ
احلديث :عن أم سلمة -ريض اهلل عنها ،-قالت :قلت :يا رسول اهلل ،هل يل ٌ
أجر يف بين أيب سلمة أن أن ِف َق عليهم،
ُ
ين؟ فقال« :نعم ،لك ُ
ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بَ َّ
أنفقت عليهم».
أجر ما
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قالت أم سلمة ريض اهلل عنها لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :هل يل ثواب أخروي يف أين أنفق ىلع عيايل من أيب سلمة

وأكفيهم ،وال أدعهم يتفرقون يف طلب القوت؟ أم أنه ال أجر يل ألين أفعل ذلك شفقة ألنهم أبنايئ؟ فأخربها انليب صىل اهلل
عليه وسلم أن هلا ً
أجرا يف إنفاقها عليهم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أجر  :أي :ثواب أخروي.
• بين أيب سلمة  :أي :أوالدها منه.
ً
• بتاركتهم هكذا وهكذا  :أي :يتفرقون يف طلب القوت يمينًا وشماال.
فوائد احلديث:

 .1بيان حصول اثلواب لألم باإلنفاق ىلع أوالدها؛ وإن اكنت تنفق عليهم بدافع الشفقة والرمحة.
 .2فضل اإلنفاق ىلع األيتام يف احلجر.
 .3شدة شفقة األم ىلع بنيها ورمحتها بهم.
 .4يستحب لوِل األمر ترغيب الرجال والنساء من املسلمني يف أفعال اخلري.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4959( :

323

ً
يا رسول اهلل أمسح ىلع اخلفني؟ قال« :نعم» قال :يوما؟ قال« :نعم» ،قال :ويومني؟ قال« :نعم» ،قال :وثالثة؟
قال« :نعم ،وما شئت»

ُ
يب بن ع َمارة -ريض اهلل عنه -أنه قال :يا رسول اهلل أمسح ىلع اخلُفني؟ قال« :نعم» قالً :
احلديث :عن أ َ ِّ
يوما؟ قال« :نعم»،
ِ
قال :ويومني؟ قال« :نعم» ،قال :وثالثة؟ قال« :نعم ،وما شئْ َ
ت».
ِ

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ُ
خيرب أ َ ر
يب بن ِع َمارة -ريض اهلل عنه -أنه َسأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن حكم املسح ىلع اخلفني  ،فأجاز هل ذلك.
ثم سأهل عن مدة املسح ،فأجاز هل انليب -صىل اهلل عليه وسلمً -
يوما أو يومني أو ثالثة أو ما شاء.

لكن هذا احلديث ضعفه أكرث العلماء ،وعليه فال حجة فيه واحلجة فيما صح عنه -صىل اهلل عليه وسلم -من مسح املقيم
ً
يوما ويللة واملسافر ثالثا بليايلها.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > املسح ىلع اخلفني وحنوهما
ُ
راوي احلديث :أ َ ر
يب بن ِع َمارة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ً
يوما؟  :هل أمسح مدة يوم؟
فوائد احلديث:
.1

توقيت يف املسح ىلع اخلفني ،سواء اكن ذلك يف السفر أو احلرض؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-وما شئت" لكن تقدم أن احلديث ال
أنه ال
ِ
يثبت ،وإذا اكن كذلك فإنه ال حجة فيه.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية.
ضعيف أيب داود – األم ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،دار النرش :مؤسسة غراس للنرش و اتلوزيع – الكويت ،الطبعة  :األوىل1423 - ،ه.
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـه 1431 -ه.
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يا رسول اهلل تزوجت امرأة ،فقال« :ما أصدقتها؟» قال :وزن نواة من ذهب قال« :بارك اهلل لك ،أولم ولو بشاة»
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رأى عبد الرمحن بن عوف ،وعليه
َ ْ َ
ْ
ردع َُزعف َران .فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-مهيَ ْم؟ فقال :يا رسول اهلل تزوجت امرأة ،فقال :ما أصدقتها؟ قال:
َ
ُ
َو ْزن نواة من ذهب قال :بارك اهلل لك ،أ ْول ِ ْم ولو بشاة».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه -شيئًا من أثر الزعفران ،واكن األوىل بالرجال أن

يتطيبوا بما يظهر رحيه ،وخييف أثره ،فسأهل -بإنكار -عن هذا اذلي عليه ،فأخربه أنه حديث عهد بزواج ،فقد يكون أصابه

من زوجه ،فرخص هل يف ذلك.

ً

وملا اكن صىل اهلل عليه وسلم َح ِفيا بهم ،عطوفا عليهم ،يتفقد أحواهلم يلقرهم ىلع احلسن منها ،وينهاهم عن القبيح ،سأهل

عن صداقه هلا.

فقال :ما يعادل وزن نواة من ذهب.

فداع هل صىل اهلل عليه وسلم بالربكة ،وأمره أن يولم من أجل زواجه ولو بشاة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > الصداق
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > ويلمة العرس
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• ردع  :هو أثر الطيب يف اجلسد
• مهيم  :بفتح امليم ،وسكون اهلاء ،بعدها ياء مفتوحة ،ثم ميم ساكنة ،اسم فعل أمر بمعىن (أخربين) ،قال اخلطايب" :لكمة يمانية ،معناها :مالك
وما شأنك؟ وكأنه أنكر عليه الصفرة اليت عليه ،والطيب اذلي يظهر أثره ،فيليق بالنساء ،فلما علم أنه أصابه من زوجهَ ،رخص هل.
• ما أصدقتها  :السؤال ب"ما" يقتيض علمه بوجود أصل الصداق ،ألنه لم يقل هل أصدقتها.
• وزن نواة من ذهب  :معيار لذلهب معروف دليهم .قالوا :إنه وزن مخسة دراهم.
• أولم  :اختذ ويلمة ،ويه الطعام اذلي يصنع عند العرس.
• ولو  :لو هنا للتقليل ال لالمتناع.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

كراهة اتلطيب بالزعفران وما يظهر أثره من الطيب ،للرجال.
تفقد الوايل والقائد ألصحابه ،وسؤاهل عن أحواهلم وأعماهلم ،.اليت تعنيه وتعنيهم.
استحباب ختفيف الصداق .فهذا عبد الرمحن بن عوف ،لم يصدق زوجته إال وزن مخسة دراهم من ذهب.
اإلشارة إىل أصل الصداق يف انلاكح ،بناء ىلع مقتىض الرشع و العادة.
ادلاعء للمزتوج بالربكة ،وقد ورد ادلاعء للمزتوج بهذا ادلاعء "بارك اهلل لك وبارك عليك ومجع بينكما خبري".
مرشوعية الويلمة من الزوج ،وأن ال تقل عن شاة إذا اكن من ذوى اليسار .قال ابن دقيق العيد :الويلمة :الطعام املتخذ ألجل العرس ،وهو من
املطلوبات رشاع ولعل من فوائده إشهار انلاكح باجتماع انلاس للويلمة.
أن يدىع إيلها أقارب الزوجني ،واجلريان ،والفقراء ،وأهل اخلري يلحصل اتلعارف واتلآلف ،والربكة ،وأن جيتنب الرسف ،واملباهاة ،واخليالء
قال شيخ اإلسالم :أمجع العلماء ىلع جواز عقد انلاكح بدون فرض الصداق ،وتستحق مهر املثل إذا دخل بها بإمجاعهم.
كراهة تكثري املهور واملغاالة فيها بقصد الرياء والسمعة وإذا حتمله حقيقة اكن فيه تكليف اإلنسان ما ال يطيق ،وهو منكر رشاعً.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة-
1426ه.
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يا رسول اهلل ،إن اهلل ال يستحيي من احلق ،فهل ىلع املرأة من غسل إذا ِه احتلمت؟ فقال رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم :-نعم ،إذا رأت املاء

ُ َ
ُّ ُ َ
يم امرأة أ ِيب َطلحة إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
احلديث :عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت« :جاءت أم سل ٍ
ُ ْ َ َ ْ َ
َّ
َْ َ
ِّ
يه احتَل َمت؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل
فقالت :يا رسول
حيي من احلَق ،فهل ىلع املرأة من غس ٍل إِذا ِ
اهلل ،إن َ اهلل ال يست ِ
َ
َ
َ
عليه وسلم :-نعمِ ،إذا رأت الماء».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جاءت أم سليم األنصارية -ريض اهلل عنها -إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لتسأهل ،وملا اكن سؤاهلا مما يتعلق بالفروج ،ويه
ً
مما يستحيا من ذكره اعدة قدمت بني يدي سؤاهلا تمهيدا إللقاء سؤاهلا؛ حىت خيف موقعه ىلع السامعني.
فقالت :إن اهلل -عز وجل -وهو احلق ،ال يمتنع من ذكر احلق اذلي يستحيا من ِذكره من أجل احلياء ،مادام يف ذكره فائدة،

فلما ذكرت أم سليم هذه املقدمة اليت لطفت بها سؤاهلا ،دخلت يف صميم املوضوع ،فقالت :هل ىلع املرأة غسل إذا يه ختيلت

يف املنام أنها جتامع؟ فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-نعم ،عليها الغسل ،إذا يه رأت نزول ماء الشهوة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العلم  -األنبياء  -األدب.
راوي احلديث :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أم سليم  :سهلة بنت ملحان األنصارية أم أنس بن مالك ،أسلمت متقدمة مع قومها من األنصار.
• امرأة أيب طلحة  :زوجته ،وهو :زيد بن سهل األنصاري ،وفيه نزلت( :لن تنالوا الرب حىت تنفقوا ما حتبون).
ْ
َّ
ْ
إن َّ َ
اَّلل ال ي َ ْستَح ِيي ِم ْن احل َ ِّق  :ال يمتنع من ذكره أو فعله حياء ،والغرض من هذه اجلملة :تقديم االعتذار عما ستسأل عنه.
•
• احلق  :لك خرب خال من الكذب ،ولك حكم خال من اجلور.
ُ
• ِم ْن غ ْس ٍل  :من اغتسال.
ْ
احتَلَ َم ْ
ت  :رأت يف املنام أنها جتامع وحنو ذلك.
• ََ
• رأت  :أبرصت.
• املاء  :املين.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9

جواز استفتاء املرأة بنفسها عن أمر دينها.
بيان ما عليه الصحابيات من االهتمام بأمر دينهن والسؤال عنه.
املرأة جيب عليها الغسل حني حتتلم ،إذا أنزلت ورأت املاء.
ُْ ُ
ُْ
زنل الرجل ،ومن ذاك يكون الشبه يف الودل ،كما أشار إىل هذا بقية احلديث.
زنل كما ي ِ
املرأة ت ِ
ر
إثبات صفة احلياء هلل -جل وعال ،-إثباتا يليق جبالهل ،ىلع أنه ال يمتنع تعاىل من قول احلق ألجل احلياء.
ُّ
أن احلياء ال ينبيغ أن يمنع من تعلم العلم ،حىت يف املسائل اليت يستحيا مهنا.
َّ
من األدب وحسن املخاطبة ،أن يقدم أمام الالكم اذلي يستحيا منه مقدمة تناسب املقام ،تمهيدا للالكمِ ،يلَ ِخف وقعه ،وئلال ينسب صاحبه
إىل اجلفاء.
فضيلة أم سليم -ريض اهلل عنهاِ -برصها ىلع الفقه يف ادلين ،وحسن أدبها؛ بتقديم ما يمهد لعذرها.
نيف صفة احلياء من احلق عن اهلل -عز وجل ،-أي االمتناع عن احلق بسبب احلياء؛ وذلك لكمال عدهل ورمحته.
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املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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يا رسول اهلل ،إين امرأة أستحاض حيضة كثرية شديدة ،فما ترى فيها قد منعتِن الصالة والصوم ،فقال :أنعت
لك الكرسف ،فإنه يذهب ادلم ،قالت :هو أكرث من ذلك

َ
ْ َ
ُْ
ََْ
احلديث :عن محنة بنت َجحش -ريض اهلل عنها -قالت :كنت أستَ َحاض َحيضة كثرية ش ِديدة ،فأتيت رسول اهلل -
َْ ْ
ُ ْ ُ َ ُْ
ربه ،فوجدته يف بيت أخيت زينب بنت َجحش فقلت :يا رسول اهلل ،إين امرأة
صىل اهلل عليه وسلم -أستَف ِتيه وأخ
ِ
ُ
أُ ْستَ َ
الك ْر ُسف ،فإنه يُذه ُ
حاض َحيْ َضة كثرية شديدة ،فما تَرى فيها ،قد َمنَ َعتْين الصالة والصوم ،فقال« :أَ ْن َع ُ
ب
ت لك
ِ
ِ
َّ
َ ُ ُّ َ ًّ
َّ
فاخت ِذي ثوبا» .فقالت :هو أكرث من ذلك إنما أثج َثا ،قال رسول اهلل -صىل اهلل
ادلم» .قالت :هو أكرث من ذلك ،قالِ « :
ََْ
َْ
َ
ْ ََ َ ْ
ْ
َ ُ
فأنت أعلم» .قال هلا« :إنما هذه
يت عليهما
ِ
ت أجزأ عن ِك من اآلخر ،وإن ق ِو ِ
عليه وسلم« :-سآم ُرك بأم َرين أيهما فعل ِ
ْ
َْ
َّ
َر ْك َض ٌة من َر َك َضات الشيطان َف َت َ
ح َّي ِيض ستة أيام أو سبعة أيَّام يف ِعلم اهلل ،ثم اغت ِس ِيل حىت إذا رأيت أنك قد َط ُه ْر ِت،
ْ ََْ ْ
ْ
ِّ
ُْ
يك ،وكذلك فاف َعيل يف لك
ز
جي
ذلك
فإن
وصويم،
وأيامها
يللة
وعرشين
عا
أرب
أو
يللة
وعرشين
ثالثا
فصيل
ت
ِ ِ
واستنقأ ِ
ُ َ َ ِّ
َ
َ
َ
ُ ِّ
ْ
شهر كما حتيض النساء ،وكما ي ْط ُه ْرن ميق ُ
ات َحيْ ِض ِه َّن َو ُطه ِر ِه َّن ،وإن ق ِويت ىلع أن ت َؤخري الظهر وتعجيل العرص
ِ
َ
ْ
َ
ِّ
ْ
َ
ُ
ني بني الصالتني الظهر والعرص ،وتُ َؤخرين املغرب وت َع ِّ
ني َوجت َمع َ
جلني العشاء ،ثم تغتسل َ
ني َو َجتْ َمع َ
َفتَ ْغتَسل َ
ني بني
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ
َ
َْ َََْ
َ
َ
ُ
الصالتني فافعيل ،وتغت ِس ِلني مع الفجر فافعيل ،وصويم إن ق ِدرت ىلع ذلك» ،قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
َ ْ َ ُ َ
ب ْاأل ْم َريْن َّ
إيل».
«وهذا أعج
ِ
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ُ
َ
َ
"كنت أُ ْستَ َ
حاض َحيْ َضة كثرية ش ِديدة" أي أن ادلم اكن يزنل منها ويستمر ملدة طويلة
معىن حديث محنة -ريض اهلل عنها-
ِّ
بشدة وقوة عند خروجه.
ََْْ
ُ ْ
خ ُ
ربه"
"فأتيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أستف ِتيه وأ ِ
َّ
ثم إنها جاءت إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-تسأهل عن احلكم الرشيع ،وما اذلي جيب عليها.
ْ
َ
"فقلت :يا رسول اهلل ،إين امرأة أُ ْستَ َ
حاض َحيْ َضة كثرية شديدة ،فما ترى فيها قد َمنَ َعت ِين الصالة والصوم"
دم حيض ،وهذا هو املتبادر هلا يف أول األمر ،ثم بَ َّ َ
يعين :أن ادلم انلازل منها جعلها تتوقف عن الصالة والصوم بناء ىلع أنه ُ
ني
َ
هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن ادلم انلازل منها بهذه الصفة إنما هو ركضة من الشيطان وليس بِ َدم حيض.
ُ
فقال« :أَ ْن َع ُ
الك ْر ُسف ،فإنه يُذهب َّ
ادلم».
ت لك
َ
َ ُّ
ُ
أي :استخديم القطن؛ وذلك بأن جتعله ىلع فرجها وتشده عليه حىت يُمسك ادلم.
"قالت :هو أكرث من ذلك"
ََ ُ
أي :أن ادلم انلازل كثري وشديد والقطن ال يمكن أن يؤدى به الغرض.
َّ
فاخت ِذي ثوبا».
قالِ « :

أي :أضييف إىل القطن ثوبا حىت يكون كثيفا يمسك به ادلم.
"فقالت :هو أكرث من ذلك إنما أَثُ ُّج َ ًّ
َثا"
ُ
أي :أن ادلم يَ ُّصب منها بكرثة وقوة ،فال ي َ ْستَ ْمسك بالقطن وال باثلياب؛ ألنه يزنل بغزارة وبكرثة.
ْ
"قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-س ُ
آم ُرك بأم َرين»"
يعىن :أحد حكمني ،وهما كما سيأيت :

األول :االغتسال للك صالة.
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واثلاين :أن جتمع بني الظهر والعرص واملغرب والعشاء وتغتسل ثالث مرات للظهر والعرص غسال واحدا ،وللمغرب والعشاء

غسال واحدا ،وللفجر غسال واحدا.
َ
نك من اآلخر"
"أيهما فعلت أجزأ ع ِ
أنت باخليار بني هذين األمرين.
يعينِ :
َْ
َ
َ
رت عليهما ،أي األول واثلاين فأنت أعلم ِبالك ،فاختاري أيهما شئت منهما.
يت عليهما ِ
"وإن ق ِو ِ
فأنت أعلم "أي :ق ِد ِ
ْ َ ٌ
َ َ
"ثم قال هلا« :إنما هذه َركضة من َركضات الشيطان »"
ْ
ْ
واملعىن :أن الشيطان قد وجد سبيال إىل َّ
اتللبيس عليها يف أم ِر دينها وطهرها وصالتها؛ حىت أن َساها اعدتها ،وصارت يف اتلقدير
ْ
رك َضة منه ،وال ينايف أن يكون ع ْرق يقال هل َ
العا ِذل كما جاء يف حديث فاطمة بنت أيب ُحبيش -ريض اهلل عنها -يف
كأنها
ِ
َ
ََ َ
ُ
ْ
قوهلا  ":إين امرأة استحاض فال أطهر أفأدع الصالة؟ قال :ال إنما ذلك ِعرق ،وليس ِبيض " فيحمل ىلع أن الشيطان ركضه
َْ
حىت انف َجر ،واألظهر أنها ركضة منه حقيقة؛ إذ ال مانع من محلها عليه.
ح َّييض َّ
ََ َ
ستة أيام أو سبعة أيَّام"
"فت ِ
َ
أي :د ِيع الصالة والصوم واعتربي نفسك حائضا مدة ستة أيام أو سبعة أيام ،فتجلسها وترتك الصالة فيها ،وهذا باعتبار أن
اغلب اعدة النساء ستة أيام أو سبعة أيام.
ْ
"يف ِعلم اهلل" أي :يف حكم اهلل ورشعه ،وقوهل ":ستة أيام أو سبعة أيام"

ْ
ْ
حيضن سبعة أيام فرتجع إىل
حيضن ستة أيام ،وبعضهن ِ
"فأو" هنا ليست للشك إنما يه للتنويع وادلاللة ىلع أن بعض النساء ِ
ْ
َ
اجها.
قريباتها من النساء من يه يف ِسنها ،وأقرب إىل ِمز ْ ِ
ِّ
ْ ََْ
َْ
واستنقأ ِت فصيل ثالثا وعرشين يللة أو أربعا وعرشين يللة وأيامها وصويم فإن
رأيت أنك قد َط ُه ْر ِت،
"ثم اغت ِس ِيل حىت إذا
ِ
ُْ
يك"
ذلك جي ِز ِ
يعين :إذا مضت ستة أو سبعة أيام وجب عليك االغتسال من احليض ،ثم ما زاد ىلع ستة أيام أو سبعة أيام ويه :إما ثالثة
وعرشون يوما أو أربعة وعرشون يوما ،فيه أيام ُطهر افعيل فيها لك ما تفعله الطاهرات من الصوم والصالة ،فإن هذا يكيف
عنك.
ِ
ْ
َ
َ
َ
يق ُ
ُ
ْ
َ
ات َحيْضه َّن َو ُط ْهرهن"َّ
ْ
"وكذلك فافعيل يف لك شهر كما حتيض النساء ،وكما يطهرن ِم
ِِ
ِ ِ

يعين :حتييض لك شهر ستة أيام أو سبعة أيام كعادة النساء ،ثم اغتسيل وصيل ،وهكذا وقت طهرك يكون بقدر ما يكون

اعدة اغلب النساء من ثالث وعرشين أو أربع وعرشين.
َ
َ
ُ ِّ
ُ ِّ
ُ
ُ
وت َع ِّ
ني َوجتْ َمع َ
وت َعجيل العرص َفتَ ْغتَسل َ
جلني
ني بني الصالتني الظهر والعرص ،وت َؤخ ِرين املغرب
"وإن ق ِويت ىلع أن ت َؤخري الظهر
ِ
ِ ِ
َ
ََْ
ََْ
َْ
َْ
َ
َ ََْ َ
ُ
رت ىلع ذلك».
العشاء ،ثم تغت ِس ِلني َوجتم ِعني بني الصالتني فافعيلَ ،وتغت ِس ِلني مع الفجر فافعيل ،وصويم إن ق ِد ِ
َ
واملعىن :إذا ق ِويت ىلع أن تؤخري الظهر إىل آخر وقتها وتصيل العرص يف أول وقتها وكذا تؤخري املغرب إىل آخر وقتها وتصيل
َ
الصور َّيَّ -
يسىم عند العلماء باجلمع ُّ
العشاء يف أول وقتها -وهذا ما َّ
وأما الفجر :فتغتسل للصالة غسال واحدا ،فإن ق ِدرت
ِ
ىلع ذلك فافعيل ،وىلع هذا  :تغتسل املستحاضة ثالث مرات للظهر والعرص غسال واحدا وللمغرب والعشاء غسال واحدا

وللفجر غسال واحدا وجتمع بني الصالتني مجعا صوريا.
َ ْ َ ُ َ
ب ْاأل ْم َر ْين َّ
إيل"
"وهذا أعج
ِ
ُّ
يعين أن هذا األمر أحب َّ
إيل ،وهو  :كونها جتمع بني الظهر والعرص واملغرب والعشاء وتغتسل ثالث مرات للظهر والعرصغسال
واحدا ،وللمغرب والعشاء غسال واحدا ،وللفجر غسال واحدا.

وأما األمر األول ،فهو الغسل للك صالة ،لكن ليس يف هذا احلديث ذكر االغتسال للك صالة ،إال أنه قد جاء يف رواية أخرى
عند أيب داود أنها تغتسل للك صالة ،ويه قوهل" :إن قَويت فاغتسيل للك صالة وإال ْ َ
فامجيع بني الصالتني بغسل واحد"
ِ
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َ
مش َّقة ظاهرة وهلذا قال -صىل اهلل عليه وسلم -يف األمر اثلاين" :وهذا أعجب األمرين َّ
إيل"
وال شك أن االغتسال للك صالة
َ
يعين :أحبهما َّ
إيل؛ ألنه أسهل وأخف من األول.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الغسل.
َ
راوي احلديث :محْنَة بنت َجحش -ريض اهلل عنها-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد والرتمذي وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ٌ
ُ
ُ
ُ
ُْ َ
ُ َْ َ
ت املرأة ،موضوع ىلع صيغة املبين للمفعول من حيث َض ُّم أوهل وسكون ثانيه ،فاملرأة يه املستحاضة.
• أستحاض  :است ِحيض ِ
• كثرية  :أي :تطول ُمدتها.
َ
َ
• َش ِديدة  :ش ِديدة يف كيفيتها ،واملعىن :أن ادلم يزنل منها بقوة.
ْ
ُ
ُ
• أَ ْستَف ِتيه  :أطلب منه الفتيا ،والفتيا يه :اإلخبار عن حكم رشيع ،واملعىن :أطلب منه أن خيربين ِبكم رشيع فيما نزل يب.
ُ
َْ ُ
أصف لك.
• أنعت ِ :
ُ
ُ
• َالك ْر ُسف  :القطن.
َ
• أثُ ُّج ًّ
َثا ُ :
أصبه َص ًّبا بكرثة.
َ
َ
• ق ِويت  :ق ِدرت.
ْ
ََّ
ُ
ٌ
ْ َ
ْ ْ
ِّ ْ
الركض َّ
• َرك َضة  :أصل َّ
(اركض بِ ِرج ِلك) [ص ،]42 :وهلا هنا معنيان :األول أنها إصابة لبس
بالرجل ىلع األرض ،ومنه قوهل تعاىل:
الرضب
َْ
َ
ْ
َ
َ
الشيطان بها ىلع هذه املرأة املؤمنة يف أمر ِدينها ،واثلاين أن يكون ىلع احلقيقة وأن الشيطان َ
رض َبها حىت فتق ِعرقها.
ْ
• يف ِعل ْم اهلل  :يف حكم اهلل ورشعه.
• ْ
انل َقاء :هو ُ
استَنْ َقأت َّ :
الطهر بانقطاع ادلم.
َ
• حتَ َّي ِيض  :اجعيل نفسك حائ ًضا ،يُقال :حتيضت املرأة أمسكت أيام حيضتها عن الصالة والصوم.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

ْ
ُ
وجود املستحاضات زمن انلَّ ِّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد ذكر بعض العلماء أن الاليت استحضن يف عهده -صىل اهلل عليه وسلم -بلغ َن تسعا
َّ
من النسوة وعدهن.
ينبيغ للجاهل أن يَسأل العالم فيما يَشتبه عليه يف عبادته ،حىت يعبد اهلل ىلع بصرية.
مفت ،وهذا أمر ال
جواز إطالق الفتيا يف سؤال انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-بمنىع أنه يصح أن نقول :إن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-
ٍ
إشاكل فيه.
َ َ ُّ
ُ َ َّ
ِّ
أن الشيطان قد يسلط ىلع بين آدم تسلطا ِحسيا؛ ألنها كونها تمرض بركضة من الشيطان يدل ىلع أن للشيطان تسلطا ىلع بين آدم.
َ
َ َُ
ٌ
عرف به دم احليض من دم االستحاضة ،فتتحيض اغلب
املستحاضة اليت ليس هلا اعدة متقررة أو اكن هلا اعدة ونسيتها ،وليس هلا تميزي صالح ت ِ
اعدة النساء ،ويه َّ
ستة أيَّام أو سبعة.
فيه استحباب َحتَ ُّفظ املستحاضة ملنع ادلم من اخلروج َّ
واتللوث به.
َّ
أن دم احليض يمنع من الصالة ،وحنوها َّ
مما يُشرتط هل الطهارة من احليض.
ُ
َّ َ
أن دم االستحاضة ال يمنع من الصالة ،وحنوها من العبادات الواجب هلا الطهارة.
ً
عدم ُمعاتبة اجلاهل إذا ترك واجبا وجاء يسأل عن احلكم الرشيع.
فيه أن اغلب اعدة النساء َّ
ستة أيام أو َّ
سبعة أيام.
َ
َْ
َ
ِّ
َ ْ
حيضن يف الشهر مرة واحدة؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم ": -فافعيل يف لك شهر كما حتيض النساء ".
فيه أن اغلب النساء ِ
جواز العمل بالظن الغالب.
َ
َّ
فيه أن محْنة -ريض اهلل عنها -لم يكن هلا اعدة سابقة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ردها إىل اعدة اغلب النساء.
وجوب االغتسال ىلع ُ
المستحاضة إذا َطهرت من حيضها.
يف احلديث مرشوعية اغتسال املستحاضة للك صالة كما يف الرواية األخرى.
َُ
فيه أن املستحاضة خم َّرية بني أمرين :االغتسال للك صالة ،وبني أن تغتسل للظهر والعرصغسال واحدا وللمغرب والعشاء غسال واحدا والفجر
غسال واحدا.
َّ
فيه اختيار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -األرفق ِباهلا ،وهلذا قال  ":وهذا أعجب األمرين إيل ".
أن األصل يف ِّ
ادلم انلازل من املرأة ،دم حيض؛ ألنها -ريض اهلل عنها -تركت الصالة والصوم بناء ىلع أن ادلم اخلارج منها دم حيض.
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 .19أن َم ْرجع الصحابة -ريض اهلل عنهم -يف االستفتاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .20جواز مجع املستحاضة بني الصالتني؛ ملشقة االغتسال للك صالة.
ْ
َ
َّ
 .21بيان تفاضل األعمال وأن بعضها أفضل من بعض؛ لقوهل" :وهو أعجب األمرين إيل ".

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421ه.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
1395ه.
سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه  ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ه.
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل   1427ـهـ  1431ه.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل 1422ه.
مشارق األنوار ىلع صحاح اآلثار ،تأيلف :عياض بن موىس بن عياض السبيت ،أبو الفضل  ،دار النرش :املكتبة العتيقة ودار الرتاث.
رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10016( :
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يا رسول اهلل ،إين أصبت أرضا خبيْب ،لم أصب ماال قط هو أنفس عندي منه ،فما تأمرين به؟ فقال :إن شئت
حبست أصلها ،وتصدقت بها

ً
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :قد أصاب عمر أرضا خبيرب .فأىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ ْ ً َ
ً
يستأمره فيها .فقال :يا رسول اهلل ،إين أصبت أرضا خبيرب ،لم أ ِصب ماال ق ُّط هو أنفس عندي منه ،فما تأمرين به؟ فقال:
ت َحبَّ ْس َ
إن شئْ َ
ت أصلها ،وتصدقت بها.
ِ
ُ
قال :فتصدق بها ،غري أنه ال يباع أصلها ،وال يوهب ،وال يورث.

قال :فتصدق عمر يف الفقراء ،ويف القرىب ،ويف الرقاب ،ويف سبيل اهلل ،وابن السبيل ،والضيف .ال جناح ىلع من ويلها
ِّ
ً
أن يأكل منها باملعروف ،أو يطعم صديقا ،غري ُمتَ َم ِّو ٍل فيه» ،ويف لفظ« :غري ُمتَأث ٍل».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أصاب عمر بن اخلطاب رىض اهلل عنه أرضا خبيرب ،قدرها مائة سهم ،يه أىلغ أمواهل عنده ،لطيبها وجودتها :وقد اكنوا -رىض
اهلل عنهم -يتسابقون إىل ابلاقيات الصاحلات ،فجاء ريض َ
اَّلل عنه إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم طمعا يف الرب املذكور يف قوهل
ً َ ً ُْ ُ
ً ُ َ
َْ ََ
حتبون} يستشريه يف صفة الصدقة بها لوجه اهلل تعاىل.
الرب حىت تن ِفقوا ِمما ِ
تعاىل{ :لن تنالوا ِ
فأشار عليه بأحسن طرق الصدقات ،وذلك بأن حيبس أصلها ويقفه ،ففعل عمر ذلك وصارت وقفا فال يترصف به ببيع ،أو
إهداء ،أو إرث أو غري ذلك من أنواع اتلرصفات ،اليت من شأنها أن تنقل امللك  ،أو تكون سببا يف نقله ،ويصدق بها يف
َُ
الفقراء واملساكني ،ويف األقارب واألرحام ،وأن يفك منها الرقاب بالعتق من الرق ،أو بتسليم ادليات عن املستوجبني ،وأن
يساعد بها املجاهدين يف سبيل اهلل إلعالء لكمته ونرص دينه ،وأن يطعم املسافر اذلي انقطعت به نفقته يف غري بدله ،ويطعم

منها الضيف أيضا ،فإكرام الضيف من اإليمان باهلل تعاىل.

بما أنها يف حاجة إىل من يقوم عليها ويتعاهدها بالري واإلصالح ،مع رفع احلرج واإلثم عمن ويلها أن يأكل منها باملعروف،
فيأكل ما حيتاجه ،ويطعم منها صديقا غري متخذ منها ماال زائدا عن حاجته ،فيه لم جتعل إال لإلنفاق يف طرق اخلري

واإلحسان ،ال للتمول والرثاء.

تنبيه:

الوقف أن يتصدق املسلم بمال هل اعئد ىلع جهة من جهات اخلري ،فيُرصف العائد ىلع تلك اجلهة ويبىق أصل املال ،مثاهل أن
يقف مزرعة ىلع الفقراء ،فاثلمار والزروع اليت تنتجها هذه املزرعة تعطى للفقراء وتبىق املزرعة حمبوسة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الوقف
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أصاب  :وجد وملك وحاز.
ً
• أرضا خبيرب  :بالد شمايل املدينة تبعد عنها 160كم ال تزال اعمرة باملزارع والساكن ،واكنت مسكنا لليهود حىت فتحها انليب صىل اهلل عليه
َ
وسلم اعم سبع فأقرهم ىلع فالحتها حىت أجالهم عمر يف خالفته .وأرض عمر هذه ،اسمها " تمغ " بفتح فسكون اشرتاها من أرض خيرب.
• يستأمره  :يستشريه يف اتلرصف بها.
• أنفس منه  :يعين أجود منه ،وانلفيس :اليشء الكريم اجليد.
• حبَّست  :بتشديد ابلاء للمبالغة.
ِّ
• وتصدقت بها  :بمنفعتها  ،لرواية عبد اهلل بن عمر :احبس أصلها وسبل ثمرتها.
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ويف القرىب  :قرىب عمر أي قرابته ريض اهلل عنه.
ويف الرقاب  :ويف فك الرقاب بأن يشرتى من غلتها رقاب فيعتقون.
ويف سبيل اهلل  :اجلهاد ،ومنهم من أدخل فيه احلج.
ً
حمتاجا.
وابن السبيل  :املسافر؛ ألنه يف الغالب يف ذلك الوقت يكون
ال جناح  :ال حرج وال إثم.
باملعروف  :بالقدر اذلي جرت به العادة.
غري متمول فيه  :غري متخذ ماال واملراد أنه ال يتملك شيئا من رقابها ،اتلمول :اختاذ املال أكرث من حاجته.
متأثل  :اختاذ أصل املال ومجعه حىت كأنه قديم عنده.

•
•
•
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

يؤخذ من قوهل" :إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" معىن الوقف اذلي هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة.
ً
يفيد أيضا أنه ال جيوز نقل امللك يف الوقف  ،وال اتلرصف اذلي يسبب نقل امللك ،ويبىق حسب رشط الواقف هل.
ماكن الوقف ،وأنه العني اليت تبىق بعد االنتفاع بها ،فأما ما يذهب باالنتفاع به ،فهو صدقة ،وليس هل موضوع الوقف وال حكمه.
مرصف الوقف الرشيع يكون يف وجوه الرب واإلحسان العام أو اخلاص ،كقرابة اإلنسان .وفك الرقاب ،واجلهاد يف سبيل اهلل ،والضيف،
والفقراء ،واملساكني وبناء املدارس واملالئج واملستشفيات وحنو ذلك.
يؤخذ من احلديث صحة رشط الواقف الرشوط اليت ال تنايف عقد الوقف وهدفه ،واليت ليس فيها إثم وال ظلم.
يفيد احلديث جواز أكل ناظر الوقف منه باملعروف ِبيث يأكل قدر كفايته وحاجته.
فيه فضيلة الوقف ،وأنه من الصدقات اجلارية واإلحسان املستمر.
ً
أن األفضل أن يكون الوقف من أطيب املال وأحسنه؛ طمعا يف فضل اهلل وإحسانه اذلي جعله لذلين ينفقون مما حيبون.
مشاورة ذوي الفضل ،وهم أهل ادلين والعلم ،وأهل اخلربة يف لك باب حيسنونه.
أن الواجب ىلع املستشار أن ينصح بما يراه األفضل واألحسن ،فادلين انلصيحة.
فضيلة اإلحسان والرب بذوي األرحام ،فإن الصدقة عليهم ،صدقة وصلة.
يؤخذ من احلدي ث أن الرشوط يف الوقف البد أن تكون صحيحة ىلع وفق أحاكم الرشع ؛ فال تكون مما خيالف مقتىض الوقف من الرب
واإلحسان ،ومن العدل وابلعد عن اجلور والظلم.
ما اكن عليه أكابر السلف من إخراج أنفس األموال عندهم هلل تعاىل.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة-
1426ه.
 خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوىف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م.
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ََ
َ ْ َ َ َْ َ ً
َ َّ
ُْ ُ ََْ ُ
َ ْ َ
ْ
َ
َ
ِ
اجلا ِهلِي ِة أن أعتكِف يللة يف املسجد احلرام ؟ قال :فأو ِف بِنذرِك
يا رسول اهلل ،إين كنت نذرت يف

ََ ُ
احلديث :عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال :قلت :يا رسول اهلل ،إين كنت نذ ْرت يف اجلَاهلية أن أعتكف يللة
ََ
َ ْ
ويف روايةً :يوما -يف املسجد احلرام ؟ قال« :فأ ْو ِف بِنذ ِر َك».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

نذر عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -يف اجلاهلية أن يَعتكف يللة يف املسجد احلرام ،فسأل انليب -عليه الصالة والسالم-
َْ
َْ
عن حكم نذ ِرهِ اذلي حصل منه يف اجلاهلية فأمره -عليه الصالة والسالم -أن يويف بِنذ ِرهِ .

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > االعتاكف
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• يف اجلاهلية  :أي :يف زمن اجلاهلية ،ويه :ما قبل اإلسالم ،سميت بذلك لغلبة اجلهل ىلع أهلها.
• اعتكف يللة ويف رواية يوما  :ال منافاة بني الروايتني؛ ألن الليل يدخل فيه ايلوم ،والعكس بالعكس.
املسجد ذي احل ُ ْر َمة ،وهو :اذلي فيه الكعبة.
• َاملسجد احلرام :
ً
ْ
َ ِّ
اكمال وافياً.
• أ ْو ِف بِنَذ ِر َك  :أي :أده
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

َّ ْ
انلذ ِر ،ويلزم الوفاء به.
االعتاكف جيب بِ
صحة نذر العبادة من الاكفر حال كفره.
ْ
وجوب الوفاء بِانلَّذ ِر إذا أسلم الاكفر ،إن لم يوف به حال كفره.
تعني ،فإن َّ
عني العتاكفه املسجد احلرام َّ
إذا َّ
عني ما دونه من املساجد أجزأه عنها ،ولك مسجد فاضل جيزئ عما دونه بالفضل.
صحة االعتاكف بدون صوم.
جواز االعتاكف يللة.
حرص عمر -ريض اهلل عنه -ىلع أخذ العلم.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم/حممد بن صالح العثيمني  -مكتبة الصحابة-الشارقة -اإلمارات العربية املتحدة -الطبعة األوىل 1426ه. -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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ُْ
ُ ُ
َ ََ َ
يا رسول اهلل ،أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مايل؟ قال :فال تع ِطه مالك
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :جاء رجل إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل،
َ َ
َ ْ
يت إن جاء ُ
يت إن َقاتَلَين؟ قال« :قَاتلْه» قال :أَ َرأَ َ
خ َذ مايل؟ قال« :فال ُت ْعطه مالك» قال :أَ َرأَ َ
أَ َرأَ َ
يت إن قتَل ِين؟
رجل يُريد أ
ِ
ِ
قال« :فأنت شهيد» قال :أَ َرأَ َ
يت إن َقتَلْتُه؟ قال« :هو يف َّ
انلار».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
جاء رجل إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :أخربين يا رسول اهلل ،ما اذلي حيق يل فعله ،لو أن رجال جاء يلأخذ مايل
ُْ
بغري وجه حق ،قال" :فال تع ِطه مالك" .قال :أخربين يا رسول اهلل ما اذلي حيق يل فعله إن قاتلين .قال :دافع عن مالك ولو أدى
ً
ً
ذلك إىل قتاهل ،لكن بعد أن تدفعه أوال باألسهل فاألسهل ،اكالستغاثة مثال أو باتلخويف بالعصا أو إطالق انلار إىل غري
جهته.

ً
شهيدا.
قال :فلو تمكن مين وقتلين ،فما هو مصريي؟ قال :لك أجر من مات
ً
قال :فلو أنين تمكنت منه وقتلته دفااع عن مايل ،فما هو مصريه؟
انلار إىل َ
خادلا ً
ً
قال :هو يف َّ
خمدلا؛ ألنه مستحل ملا هو معلوم حتريمه من ادلين
أم ٍد ما لم يستحل فعله ذلك ،فإنه يكون
بالرضورة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > مقاصد الرشيعة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أرأيت  :أخربين.
• أخذ مايل ً :
ظلما بغري حق.
فوائد احلديث:

 .1جواز القتال د ً
فااع عن املال.
ِ
 .2احلديث ديلل ىلع أن العلم قبل العمل ،حيث سأل هذا الصحايب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عما جيب عليه قبل عمله.
 .3ينبيغ اتلدرج يف دفع الصائل بالوعظ أو االستغاثة قبل الرشوع يف قتاهل ،فإن رشع يف قتاهل فليكن همه دفعه ال قتله.
َ
 .4د ُم املسلم وماهل وعرضه حرام.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ابلكري -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة للطباعة والنرشواتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
 -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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يا رسول اهلل ،أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ،ماذا عليه؟ قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
إنما املاء من املاء

احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قالَ :خ َر ْج ُ
ت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يوم االثنني إىل
َْ َ َ َ َ َ
َ َ
َ ُ َّ
خ َر َج َ ُ
جي ُّر إزاره ،فقال
رصخ بِ ِه ،ف
قباء ِإذا كنا ِيف بَ ِين َسال ِ ٍم وقف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع باب ِعتبان ف
َ ْ َ ْ َ َّ َ
َ َ َ ْ َ َّ َ ُ ْ ُ
ُْ
الر ُجل يع َجل عن امرأته ولم يم ِن،
الر ُجل» فقال عتبان :يا رسول اهلل ،أرأيت
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أعجلنا
َّ
َ
َ
َ
ُ
ماذا عليه؟ قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-إنما الماء ِمن املا ِء».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أفاد حديث أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -هذا أن االغتسال إنما يكون من اإلنزال ،فاملاء األول املعروف ،واثلاين املين،
واحلديث دال بمفهوم احلرص ىلع أنه ال غسل إال من اإلنزال ،وال غسل من جماوزة اخلتان اخلتان ،لكنه منسوخ ،والغسل

واجب من اجلماع ولو لم حيصل إنزال؛ حلديث( :إذا اتلىق اخلتانان فقد وجب الغسل).

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل > موجبات الغسل
الفقه وأصوهل > أصول الفقه > النسخ
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• املاء من املاء  :املاء األول :املراد به :ماء االغتسال ،واثلاين :املراد به :املين انلازل دفقا بذلة.
فوائد احلديث:
ً

 .1يف احلديث أسلوب من أسايلب القرص عند ابلالغيني ،وطريقه (إنما) ،ومعناه :أن االغتسال مقصور ىلع اإلنزال ،لكنه منسوخ كما تقدم.
 .2االغتسال هو إفاضة املاء ىلع عموم اجلسم ،وأمجعوا ىلع مرشوعية ادللك ،ولكنه ىلع الصحيح ال جيب.
 .3وجوب الغسل من إنزال املين ولو اكن ً
نائما.
 .4جيب االغتسال من خروج املين بذلة ،أما إذا جامع يف انلوم ولم خيرج منه يشء (االحتالم) ،فال اغتسال عليه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10040( :
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َّ ُ
َ ََْ َ ُ ُ َ َ
َّ
يا رسول اهلل ،بأيب أنت وأْم ،أرأيت سكوتك بني اتلكبري والقراءة :ما تقول؟ قال :أقول :اللهم باعد بيِن
َ ِّ
ُ َ َّ
وبني خطاياي كما باعدت بني املرشق واملغرب .امهلل نق ِِن من خطاياي كما ينىق اثلوب األبيض من
َّ
ادلن َ ِس .امهلل اغسلِن من خطاياي باملاء واثلَّلْج َوال ْ َ َ
ْب ِد
ِ

َُْ ً
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا َك َّ َ
رب يف الصالة سكت هني َهة
َّ
َ ََْ َ ُ َ َ
ت ُسكوتك بني اتلكبري والقراءة :ما تقول؟ قال :أقول :الل ُه َّم باعد
قبل أن يقرأ ،فقلت :يا رسول اهلل ،بأيب أنت وأيم ،أرأي
َّ َ
ُ
ِّ
َ َّ
َ
بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املرشق واملغرب .امهلل نق ِين من خطاياي كما ينىق اثلوب األبيض من ادلن ِس .امهلل
ْ
اغسلْين من خطاياي باملاء واثلَّلْج َوال ْ َ َ
رب ِد.
ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا كرب للصالة تكبرية اإلحرام ،خفض صوته مدة قليلة قبل أن يقرأ الفاحتة.
ً
واكن الصحابة يعلمون أنه يقول شيئا يف هذه السكتة ،إما ألن الصالة لكها ذكر ال سكوت فيها لغري استماع ،وإما حلركة من
انليب صىل اهلل عليه وسلم يعلم بها أنه يقرأ ،وحلرص أيب هريرة-ريض اهلل عنه -ىلع العلم والسنة قال :أفديك يارسول اهلل

بأيب وأيم ،ماذا تقول يف هذه السكتة اليت بني اتلكبري والقراءة؟

فقال :أقول " :امهلل باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املرشق واملغرب ،امهلل نقين من خطاياي ،كما ينىق اثلوب
األبيض من ادلنس ،امهلل اغسلين من خطاياي باملاء واثللج والربد ".

وهذا داعء يف اغية املناسبة يف هذا املقام الرشيف ،موقف املناجاة ،ألن املصيل يتوجه إىل اهلل-تعاىل -يف أن يمحو ذنوبه وأن
يبعد بينه وبينها إبعادا ً ال حيصل معه لقاء ،كما ال لقاء بني املرشق واملغرب ً
أبدا ،وأن يزيل عنه اذلنوب واخلطايا وينقيه منها،
كما يزال الوسخ من اثلوب األبيض ،وأن يغسله من خطاياه ويربد هليبها وحرها - ،بهذه املنقيات ابلاردة؛ املاء ،واثللج ،والربد.

وهذه تشبيهات ،يف اغية املطابقة.

وبهذا ادلاعء يكون متخلصا من آثار اذلنوب فيقف بني يدي اهلل عز وجل ىلع أكمل احلاالت ،واألوىل أن يعمل اإلنسان

بكل االستفتاحات الصحيحة الواردة ،يعمل بهذا تارة ،وبهذا تارة ،وإن اكن حديث أيب هريرة هذا أصحها .واهلل أعلم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اكن  :تشعر بكرثة الفعل أو املداومة عليه  ،وقد تستعمل يف جمرد الوقوع.
ر
كرب  :قال اهلل أكرب.
ُ
هنَيْ َهة  :قليل من الزمان .واملراد هنا :أن يسكت سكتة لطيفة.
بأيب أنت وأيم  :أنت َم ْف ر
دي بأيب وأيم .
َ
أرأيت سكوتك  :املراد بالسكوت ضد اجلهر ال ضد الالكم .ويدل عليه عبارة " ما تقول؟ ".
امهلل  :يا اهلل.
باعد بيين وبني خطاياي  :اجعلها بعيدة عين فال أقربها  ،واخلطايا مجع خطيئة ويه فعل املحرم أو ترك الواجب.
نقين  :نظفين وخلصين.
األبيض  :ذو ابلياض وخص األبيض ألن انلقاء فيه أبلغ ؛ ألن أقل دنس يتبني فيه .
َّ َ
ادلنس  :الوسخ.
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• اغسلين  :ر
طهرين بعد اتلنقية.
• اثللج  :املاء املتجمد
• ََ
الربد  :الربد حب املطر.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11

استحباب داعء االستفتاح يف الصالة.
أن ماكنه بعد تكبرية اإلحرام وقبل قراءة الفاحتة يف الركعة األوىل من لك صالة.
أن ي ُ َّ
رس به ولو اكنت الصالة جهرية.
ِ
أنه ال يطال فيه ادلاعء ،والسيما يف اجلماعة للصلوات املكتوبة.
حرص الصحابة ريض اهلل عنهم ىلع معرفة أحوال الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف حراكته وسكناته.
َْ
أنه ينبيغ يف مواطن ادلاعء أن يُلح اإلنسان ويكرث يف طلب اليشء ،ولو بطريق ترادف األلفاظ .فإن هذه ادلعوات تدور لكها ىلع حمو اذلنوب
واإلبعاد عنها ،ومعاين املاء واثللج ،والربد ،متقاربة .واملقصود منه متحد .وهو اإلنقاء من حرارة اذلنوب بهذه املواد ابلاردة.
أن لك أحد مفتقر إىل اهلل حىت انليب صىل اهلل عليه وسلم
حسن أدب أيب هريرة بتلطفه يف سؤال انليب صىل اهلل عليه وسلم.
َ
يف اجلمع بني املاء واثللج َ
والربد لطيفة ويه أن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -أشار باملطهرات احلسية اكملاء واثللج والربد إىل املطهرات املعنوية
 ،ويه العفو واملغفرة والرمحة  ،ومع أن هذه املطهرات قد مجعت بني اتلربيد واتلنظيف واملعايص من صفاتها احلرارة والوساخة ذللك طلب
ما يزيل هذه الصفات بأضدادها  .واهلل أعلم
جواز ادلاعء يف الصالة بما ليس يف القرآن.
جواز قول بأيب وأيم للنيب صىل اهلل عليه وسلم .

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3104( :

339

َ ُّ
َ َّ
يا رسول اهلل ،ما شأن انلاس حلوا من العمرة ولم حتِل أنت من عمرتك؟ فقال :إين بلدت رأيس ،وقدلت
َ ُّ
حل حىت أحنر
هديي ،فال أ ِ

َ ُّ
َ ُ َ َ َ َ َّ
َ َ ُ َ َّ
اَّللَ ،ما َشأن َّ
احلديث :عن َح ْف َصة َز ْوج َّ
حتل أنت
انل ِيب -ريض اهلل عنها -قالت« :يا رسول
انلاس حلوا ِمن العمرة ،ولم ِ
ِّ َ ْ ُ َ ْ
ُ ْ َ ََ
َ َ َّ ُ
ت َه ْدِيَ ،فال أَح ُّل َح َّىت أَ ْ َ
حن َر».
دل
ق
و
،
يس
ِ
ِم ْن عم َرتِك؟ فقال :إين َّبلدت رأ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أحرم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حجة الوداع بالعمرة واحلج ،وساق اهلدي وبلد رأسه بما يمسكه عن االنتشار؛ ألن
ً
متمتعا بها إىل احلج ،وأكرثهم لم يسق اهلدي،
إحرامه سيطول ،وأحرم بعض أصحابه كإحرامه ،وبعضهم أحرم بالعمرة
وبعضهم ساقه ،فلما وصلوا إىل مكة وطافوا وسعوا أمر من لم يسق اهلدي من املفردين والقارنني أن يفسخوا حجهم وجيعلوها

عمرة ويتحللوا ،أما هو -صىل اهلل عليه وسلم -ومن ساق اهلدي منهم فبقوا ىلع إحرامهم ولم حيلوا ،فسأتله زوجه حفصة -

ريض اهلل عنها -ملاذا حل انلاس ولم حتل؟ قال :ألين بلدت رأيس ،وقدلت هدِي وسقته ،وهذا مانع يل من اتلحلل حىت يبلغ
اهلدي حمله ،وهو يوم انقضاء احلج يوم انلحر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
راوي احلديث :حفصة بنت عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ُ
• ما شأن  :ما أمر وما حال؟ واالستفهام للتعجب.
ُّ
• َحلوا  :خرجوا من اإلحرام ،واملراد :من لم يسق اهلدي منهم.
َ َ
حتل  :حل انلاس ،ولم حيل انليب صىل اهلل عليه وسلم.
• ولم ِ
َ
ُ
• ِم ْن ع ْم َرتِك  :من عمرتك اليت قرنتها باحلج ،أو لعلها ظنت أن انليب صىل اهلل عليه وسلم جعل إحرامه عمرة :كما أمر أصحابه بذلك.
َ ُ
أيس  :أي :شعر رأيس ،وضعت عليه ما يلبده ،أي :يلزق بعضه ببعض من صمغ وحنوه.
• َّبلدت َر ِ
َ َّ ُ
• قدلت  :وضعت القالئد ،ويه :نعال بايلة وحنو ذلك ،جيعلونها قالدة يف عنق اهلدي ،عالمة عليه.
• َه ْدِي  :ما أهديته من بهيمة األنعام؛ يلذبح يف يوم العيد؛ تقربا إىل اهلل -تعاىل ،-واكن مائة بعري ،حنر بيده منها ثالثة وستني ً
بعريا ،وحنر يلع -
ِ
ريض اهلل عنه -بقية املائة.
َ
• أحنَر  :أحنر هدِي يوم العيد.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم.
ً
متمتعا.
إذا لم يسق القارن واملفرد اهلدي ،فيرشع هل فسخ حجه إىل عمرة ،وحيل منها ،ثم حيرم باحلج يف وقته ويكون
أكرث الصحابة اذلين حجوا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حتللوا بعمرة.
ً
كون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حج قارنا.
مرشوعية تلبيد املحرم رأسه إذا اكن سيطول زمن إحرامه؛ ئلال ترتاكم فيه األوساخ فيتأذى بذلك.
مرشوعية سوق اهلدي من األماكن ابلعيدة ،وأنه سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
مرشوعية تقليد اهلدي  ،وذلك بأن يوضع يف رقابها قالئد من األشياء اليت لم جير اعدة بتقليدها بها ،واحلكمة يف ذلك إعالمها؛ تلحرتم فال
يتعرض هلا.
سوق اهلدي من احلل يمنع املحرم من اتلحلل حىت ينحر هديه يوم انلحر.
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املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)3496( :
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يا رسول اهلل ،ما كدت أصيل العرص حىت اكدت الشمس تغرب ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-واهلل ما
صليتها ،قال :فقمنا إىل بطحان ،فتوضأ للصالة ،وتوضأنا هلا ،فصىل العرص بعد ما غربت الشمس ،ثم صىل
بعدها املغرب

َّ
َ
َ
أن عمر بن اخل َ َطاب -ريض اهلل عنه -جاء يَ َ
وم اخلَند ِق بَعد َما
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما« -
ُ
ِّ
َّ ُ َ ُ ُ ََ
ََ
ُّ
دت أ َصيل َ
َََ
الع َ
َّ ُ َ َ َ َ ُ ُّ ُ َّ ُ َ
رص َح َّىت اكدت الشمس تغرب ،فقال
يش ،وقال :يا رسول اهللَ ،ما ِك
غربت الشمس فجعل يسب كفار قر ٍ
َُ َ َ
َّ
َّ َ
َ َّ
الة ،وتَ َو َضأنَا ل َ َها ،فَ َص َّىل َ
إىل بُ َ
انلَ ُّ
العرص بعد
طحان ،فتَ َوضأ للص
يب -صىل اهلل عليه وسلم :-واهلل َما َصليتُ َها ،قال :فقمنا
ِ
َّ ُ ُ رَ َ َّ َ
بعدها َ
َما َغ َر َ
غرب».
الم
ىل
ص
م
ث
،
مس
الش
ت
ب
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جاء عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم اخلندق بعد أن غربت الشمس وهو يسب كفار

قريش؛ ألنهم شغلوه عن صالة العرص؛ فلم يصلها حىت قربت الشمس من الغروب ،فأقسم انليب -صىل اهلل عليه وسلم- -
وهو الصادق -أنه لم يصلها حىت اآلن؛ يلطمِئ عمر -ريض اهلل عنه -اذلي َّ
شق عليه األمر.

ثم قام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فتوضأ وتوضأ معه الصحابة ،فصىل العرص بعد أن غربت الشمس ،وبعد صالة العرص،

صىل املغرب.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة أهل األعذار
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األذان  -صالة اخلوف  -املغازي.
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

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

يوم اخلندق  :غزوة األحزاب اليت قدم فيها كفار قريش مع قبائل من ُند فحارصوا املدينة ،ويطلق ايلوم ىلع الوقعة ولو استمرت ً
أياما.
َّ
َما كدت أصيل العرص  :ما صليت العرص حىت قربت الشمس من الغروب.
ْ ُ
َما ِكدت  :اكد تدل ىلع قرب حصول اليشء اذلي لم حيصل.
َ َ
َح َّىت اكدت  :حىت قاربت ،واملعىن :أن أصيل العرص حىت قاربت الشمس الغروب.
َّ
َ َ َّ
َّلل َما َصليْتُ َها  :يعين نفسه الرشيفة -صىل اهلل عليه وسلم.-
وا ِ
قال  :أي :جابر -ريض اهلل عنه.-
بُ َ
طحان  :وا ٍد باملدينة.
َّ
فصىل العرص  :أي انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-والظاهر أن الصحابة معه.

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

ً
الظاهر أن تأخري الصالة يف هذه القضية اكن اشتغاال بالقتال ،قبل أن ترشع صالة اخلوف كما رجحه العلماء.
جواز ادلاعء ىلع الظالم؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم ينكر ذلك.
جواز حلف الصادق ،ولو لم يُستحلف.
عدم كراهية قول القائل" :ما صلينا".
مرشوعية تهوين املصائب ىلع املصابني.
وجوب قضاء الفوائت من الصلوات اخلمس.
ديلل ىلع تقديم الغائبة ىلع احلارضة يف القضاء ما لم يضق وقت احلارضة ،فعند ذلك تقدم؛ كيال تكرث الفوائت.
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 .8مرشوعية اجلماعة يف قضاء الفوائت.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه.
تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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َ ْ َ َ ََُ
ُ ْ َ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
َ
َ َ ُ ِّ ْ َ
اإلمارة؛ فإِنك إن أع ِطيتها عن مسأل ٍة ولكت إيلها
يا عبد الرِح ِن بن سمرة ،ال تسأل ِ

َ
الر ْ َ
احلديث :عن َعبْد َّ
مح ِن بْن َس ُم َرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال هل« :يا عبد الرمحن بن
ت إيلها ،وإن أُ ْعطيتَ َها عن غري َم ْسأَلَة أُعنْ َ
ار َة؛ فإنك إن أُ ْعطيتَها عن َم ْسأَلَة ُولك ْ َ
َس ُم َرة ،ال ت َ ْسأَل اإل َم َ
ت عليها ،وإذا
ٍ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
َ َ ِّ
َ
َ َْ َ
ْ
ً
َ
يمني فرأيت غريها خريا منها ،فكفر عن يمينك ،وأ ِت اذلي هو خري».
حلفت ىلع ٍ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
َّ
ُ َ ُ
نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن سؤال اإلمارة؛ ألن َمن أعطيها عن مسأل ٍة خ ِذل وت ِر َك ل ِ َرغبَ ِته يف ادلنيا وتفضيلها
َُ ُ َ
َّ
ُ ْ َ َ ْ َْ
وأن احلَلف ىلع يشء ال يكون ً
مانعا عن اخلري ،فإن رأى
اهلل عليها،
ري مسأل ٍة أاعنه
ىلع اآلخرة ،وأن من أع ِطيها عن غ ِ
َ َّ َ ُ
ُ
َ
غري احللف فله اتلخلص من احللف بالكفارة ثم يأت اخلري.
احلالف اخلري يف ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإلمارة.
َ
الر ْ َ
راوي احلديثَ :عبْ ُد َّ
مح ِن ْب ُن َس ُم َرة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• ال تسأل  :ال تطلب.
َ
الواليَة.
• اإلمارة ِ :
• مسألة ُ :س َؤال.
َ ْ َ
ْ
َ
َ
• ُ ُولكت إيلها  :أسلمت لها ،ولم يكن معك إاعنة.
• أعنْ َ
ت عليها  :أاعنك اهلل ىلع أثقاهلا ،فتصيب الصواب واحلق يف قولك وفعلك.
ِ
فوائد احلديث:

ُ َ َ
اإل َمارة والوالية.
ب
 .1كراهة طل
ِ
ِ
َ َ
َّ َ ْ َ َ ْ
ْ ْ
َ َ َُ ُ
َ
َ
اف ،فسيعان عليها.
 .2أن من جاءته الوالية ب
ب َوال َ استِرش ٍ
ال طل ٍ
َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ َ َ ْ ِ َ َ
َ
ْ َ ِّ
ْ
َ
أت اذلي هو خري ،ويلكفر عن
 .3أن من حلف أن ال يفعل كذا ،أو أن يفعله ،ثم رأى اخلري يف غري اذلي حلف عليه :إما الفعل وإما الرتك ،فلي ِ
يمينه.
ْْ
 .4ج ُ
واز َّ
ث.
اتلكفري قبل احلن ِ

املصادر واملراجع:

 -1صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد
فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
 -2صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
 -3اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل  1381ه.
 -4تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة  1426ه.
 -5تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.
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يا عبد اهلل ،ال تكن مثل فالن اكن يقوم الليل ،فرتك قيام الليل
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -قال :قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يا عبد
اهلل ،ال تكن مثل فالن اكن يقوم الليل ،فرتك قيام الليل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

حذر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عبد اهلل بن عمرو أن يرتك صالة الليل كما فعل فالن من انلاس ،ولم يُذكر اسمه سرتا
عليه.
َََ
ِّ
وينبيغ للمسلم أن حيذر من التشدد يف العبادة وتكليفه انلفس ما ال تطيق من الطااعت ،ومن فعل ذلك غلبه ادلين لكرثة

األعمال والطااعت ،فيكون آخر أمره العجز واالنقطاع؛ ألن اهلل تعاىل أوجب ىلع عباده وظائف من الطااعت يف وقت دون
حق اهلل تعاىلِّ ،
وقت ،تيسريا ً ورمحة ،وألن اإلنسان إذا أخذ بالقصد دام عمله ،وتمكن من أداء احلقوق لكهاِّ ،
وحق انلفس،
ر
ر
ِّ
وحق األهل واألصحاب برفق وسهولة ،وقد قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن أحب األعمال إىل اهلل أدومها وإن قل»،
فينبيغ لإلنسان أن يكون هل ورد بالليل قدر استطاعته.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
• مثل فالن  :لم يدر من هو ،والظاهر أن اإلبهام من أحد الرواة؛ لقصد السرت عليه ،والقصد هو تنفري عبد اهلل من الغفلة ،وترغيبه بقيام
الليل.
• من الليل  :املراد :يف جزء من أجزائه.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

فضيلة قيام الليل ،وأنَّه ال ينبيغ تركه؛ ملا فيه من الفضل العظيم ،فصالة الليل أفضل من صالة انلهار؛ ملا فيها من الرسيةُ ،
وابلعد عن الرياء.
قيام الليل من املغرب إىل طلوع الفجر ،فانلافلة بني املغرب والعشاء من قيامِ الليل ،وأفضل صالة الليل ثلث الليل بعد نصفه.
قال شيخ اإلسالم :الصالة إذا قام من الليل أفضل من القراءة يف غري صالة ،نص ىلع ذلك أئمة اإلسالم؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم":-اعلموا
َّ
ُ
[رواه ابن ماجه ( ،])277لكن إن حصل هل نشاط ،وتدبر ،وتفهم للقراءة دون الصالة ،فاألفضل يف حقه ما اكن
أن خري أعمالكم الصالة"
أنفع هل.
استحباب ادلوام ىلع ما اعتاده املرء من أعمال اخلري والطاعة من غري تفريط ،وأنه ال ينبيغ لإلنسان قطع العبادة؛ ألن هذا قد يشعر بالزهد
فيها والرغبة منها.
طلب السرت ىلع املسلم ،حيث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يسم الرجل اذلي ذمه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د.صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط 1427 ،1.ـه2006 -م.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط .اخلامسة1423 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط1427 ،1.ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.
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ً

ْ
يا عمر ،أما َش َع ْر َت أن َّ
عم الرجل ِصن ُو أبيه؟
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال« :بعث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عمر -ريض اهلل عنه -ىلع

الصدقة .فقيل :منع ابن مجيل وخادل بن الويلد ،والعباس عم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم .-فقال رسول اهلل -صىل
َْ
ََْ َ ََْ َُ
اعه
اهلل عليه وسلم -ما ين ِقم ابن مجيل إال أن اكن فقريا :فأغناه اهلل؟ وأما خادل :فإنكم تظلمون خادلا؛ فقد احتبس أدر
ْ
َ َْ َ
ََ ْ َ َ
ت أن َّ
اد ُه يف سبيل اهلل .وأما العباس :فيه َّ
عم الرجل ِصن ُو أبيه؟».
يلع ومثلها .ثم قال :يا عمر ،أما شعر
وأعت

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جل َبايَ ِة الزاكة ،فلما جاء عمر إىل العباس بن عبد املطلب يريد منه الزاكة
بعث انليب -صىل اهلل عليه سلم -عمر بن اخلطابِ ،
منعها ،وكذلك خادل بن الويلد وابن مجيل.
فجاء عمر إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يشتيك هؤالء اثلالثة.

فقال صىل اهلل عليه وسلم :أما ابن مجيل ،فليس هل من العذر يف منعها إال أنه اكن فقريا فأغناه اهلل وهذا اإلغناء يقتيض أن

يكون أول انلاس تسليما.

وأما خادل فإنكم تظلمونه بقولكم منع الزاكة وقد احتبس أدراعه وأعتاده يف سبيل اهلل ،فكيف يقع منع الزاكة من رجل

تقرب إىل اهلل تعاىل بإنفاق ما ال جيب عليه ثم هو يمنع ما أوجبه اهلل عليه فإن هذا بعيد .وأما العباس ،فقد حتملها صىل اهلل

عليه وسلم عنه.
ُْ
وحيتمل أن ذلك ملقامه ومزنتله .ويدل عليه قوهل" :أما علمت أن عم الرجل ِصنو أبيه؟".

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > أحاكم ومسائل الزاكة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• ما ين ِقم  :ما ينكر أو يكره.
ً
• احتَبَس  :أي أوقف أدراعه وأعتاده يف سبيل اهلل جعلها وقفا ىلع املجاهدين.
ْ
أد َر َ
اعه  :مجع درع ،وهو :قميص يُنسج من حلق احلديد يُلبس يف احلرب؛ يلُتىق به السهام.
•
ُّ
• أعتاده  :مجع عتد :وهو ما يُعد للحرب من السالح وادلواب.
• يف سبيل اهلل  :املراد به اجلهاد يف سبيل اهلل.
َ
ْ
ُ
• أما شعرت  :أما علمت وعرفت أن عم الرجل ِصنو أبيه.
ْ
ْ
الصن ُو  :ال ِمثل.
• ِ
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مرشوعية بعث اإلمام ُّ
الس َعاة جلباية الزاكة.
َُ
جواز شكوى من امتنع من الزاكة وإن كرب مقامه ،وجتب الشاكية إذا لم حيصل املقصود إال بها.
توبيخ املمتنع من الواجب بال عذر.
جواز ذكر من منع الزاكة يف غيبته.
ً
قبح من جحد نعمة اهلل عليه رشاع ،وعقال.
تنبيه الغافل ىلع ما أنعم اهلل به من نعمة الغىن بعد الفقر يلقوم ِبق اهلل عليه.
اعتذار اإلمام عن بعض رعيته بما يسوغ االعتذار به.
ْ
تعظيم حق َ
العم؛ لكونه ِصن ُو األب.
أن األشياء املوقوفة يف سبيل اهلل ،أو املعدة لالستعمال ،ليس فيها زاكة..
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.10
.11
.12
.13

جواز جعل األشياء املنقولة وقفا هلل -تعاىل -وىف سبيله.
ماكنة العباس ريض اهلل عنه عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
فضيلة خادل بن الويلد -ريض اهلل عنه.-
فضل عمر -ريض اهلل عنه-؛ حيث اكن موضع اثلقة من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه.
تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش.
تنبيه األفهام رشح عمدة اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه
خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل  1381 :ـه
صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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يا معاذ ،واهلل ،إين ألحبك ،ثم أوصيك يا معاذ ،ال تدعن يف دبر لك صالة تقول :امهلل أعِن ىلع ذكرك،
وشكرك ،وحسن عبادتك

ِّ َ ُ َ ُ
َ ُ َ
هللِ ،إين أل ِح ُّبك ،ث َّم
احلديث :عن معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :يا معاذ ،وا ِ
َّ َ
ُ
َ ْ
ُ ْ
ُ ُ ِّ
َ َ
َ
َ َُ
ُ َ ََ َ
وصيك يَا ُم َعاذ ،ال تدع َّن ِيف دبُ ِر لك َصالة تقول :الل ُه َّم أ ِع ِّين َىلع ِذك ِر َكَ ،وشك ِر َكَ ،و ُح ْس ِن ِعبَادتِك».
أ ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
ً
يُ َص ِّور حديث معاذ َم ً
َّ
انليب -صىل
علما جديدا من معالم املحبة اإلسالمية ،واليت من ثمارها انلصح واإلرشاد إىل اخلري ،فإن
َّ
اهلل عليه وسلم -قال ملعاذ ":إين أحبك" وأقسم قال" :واهلل إين ألحبك" وهذه منقبة عظيمة ملعاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -أن
َّ
َّ
نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -أقسم أنه حيبه ،واملحب ال يدخر حلبيبه إال ما هو خري هل؛ وإنما قال هذا هل؛ ألجل أن يكون
مستَ ِع ًدا ملا يلىق إيله؛ ألنه يلقيه إيله من حمب.
ثم قال هل" :ال تدعن أن تقول دبر لك صالة" أي :مكتوبة" ،امهلل أعين ىلع ذكرك وىلع شكرك وىلع حسن عبادتك" :ودبر لك
َّ
صالة يعين :يف آخر الصالة قبل السالم ،هكذا جاء يف بعض الروايات ،أنه يقوهلا قبل السالم وهو حق ،وكما هو َّ
مقرر :أن
ً
داعء فهو قبل التسليم ،وإن اكن ذكرا فهو بعد التسليم ،ويدل هلذه القاعدة أن رسول
املقيد بادلبر أي :دبر الصالة ،إن اكن
َ
َّ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال يف حديث ابن مسعود يف التشهد ملا ذكره قال :ثم يلَتخري ِمن ادلاعء ما شاء أو ما أحب أو

أعجبه إيله ،أما اذلكر فقال اهلل -تعاىل{ :-فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهلل قياما وقعودا وىلع جنوبكم}.
وقوهل " :أ ِع ِّين ىلع ذكرك" يعين :لك قول يقرب إىل اهلل ،ولك يشء يقرب إىل اهلل ،فهو من ذكر اهلل وشكره ،أي :شكر انلعم
واندفاع انلقم ،فكم من نعمة هلل ىلع خلقه ،وكم من نقمة اندفعت عنهم؛ فيشكر اهلل ىلع ذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلاعء  -فضائل الصحابة -ريض اهلل عنهم.-
راوي احلديث :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ ومالك وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ُ
• دبُر  :عقبها أو آخرها.
ُ ِّ َ َ
• لك صالة  :مفروضة.
ُ ْ
ُ َ
• شك ِر َك  :استعمالك نعم اهلل فيما خ ِلقت من أجله.
َ َ
• ُح ْس ِن ِعبَادتِك  :أن تشتمل العبادة ىلع الرشوط واألراكن واآلداب مع اخلشوع واإلخالص.
َ َ
• ال ت َدع َّن  :ال ترتكن.
َُ
• تقول  :أي :أن تقول.
ْ
• ِذك ِر َك  :الشامل للقرآن وسائر األذاكر.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

جواز أخذ الرجل بيد أخيه.
استحباب إخبار الشخص ِببه يف اهلل.
فضل معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه.-
استحباب الزتام هذا ادلاعء يف دبر لك صالة مفروضة.
استحباب طلب العون واتلوفيق من اهلل يلؤدي عبودية ربه ىلع وجهها.
ذكر اهلل يسوق املؤمن إىل شكره -سبحانه ،-والشكر يسوقه إىل العبودية الصادقة.
يف ادلاعء بهذه األلفاظ القليلة مطالب ادلنيا واآلخرة.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت.
السنن الكربى ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة األوىل 1421 ،ه2001 -م.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
املجتىب من السنن ( السنن الصغرى ) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية
1406ه1986 ،م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
املوطأ ،مالك بن أنس ،حتقيق :حممد مصطىف األعظيم ،مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخلريية واإلنسانية ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1425ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
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يا معرش الشباب ،من استطاع منكم ابلاءة فليَتوج؛ فإنه أغض للبرص ،وأحصن للفرج ،ومن لم يستطع
فعليه بالصوم؛ فإنه هل وجاء

ً
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفواع« :يا معرش الشباب ،من استطاع منكم ابلاءة فليزتوج؛
فإنه أغض للبرص ،وأحصن للفرج ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه هل و َج ٌ
اء».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

آت من قبل شدة الشهوة مع ضعف اإليمان ،والشباب أشد شهوة،
بما أن اتلحصن واتلعفف واجب ،وضدهما حمرم ،وهو ٍ

خاطبهم انلىب -صىل اهلل عليه وسلم -مرشدا ًهلم إىل طريق العفاف ،وذلك أن من جيد منهم مؤنة انلاكح من املهر وانلفقة
والسكن ،فليزتوج ألن الزواج يغض ابلرص عن انلظر املحرم وحيصن الفرج عن الفواحش ،وأغرى من لم يستطع منهم

مؤنة انلاكح وهو تائق إيله بالصوم ،ففيه األجر ،وقمع شهوة اجلماع وإضعافها برتك الطعام والرشاب ،فتضعف انلفس وتنسد
جمارى ادلم اليت ينفذ معها الشيطان ،فالصوم يكرس الشهوة اكلوجاء للبيضتني اللتني تصلحان املىن فتهيج الشهوة.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > فضل انلاكح
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:
• يا معرش  :املعرش :هم الطائفة اذلين يشلمهم وصف.
• الشباب  :مجع شاب ،وهو اسم ملن بلغ حىت يكمل ثالثني ثم هو كهل إىل أن جياوز األربعني ثم شيخ.وخص الشباب بهذا اخلطاب ألن الغالب
وجود قوة ادلايع فيهم إىل انلاكح خبالف الشيخ وإن اكن املعىن معتربا ً إذا وجد السبب يف الكهول والشيوخ ً
أيضا.
• من استطاع  :من أطاق منكم .
• ابلاءة  :املراد بابلاءة هنا القدرة ىلع مؤن انلاكح ،وهو يف اللغة اجلماع ،أي من استطاع منكم مؤنة انلاكح فليزتوج ،ومن لم يستطع فليصم
دلفع شهوته.
ً
• أغض للبرص  :أشد حفظا للبرص من انلظر يف احلرام
ً
• وأحصن للفرج  :أشد منعا هل من الوقوع يف الفاحشة
• ومن لم يستطع  :من لم يقدر ىلع مؤن انلاكح أو نفس انلاكح مع توقان إيله
• فعليه بالصوم  :بمعىن :يللزم الصوم.
• فإنه  :الصوم.
ُ
• الوجاء ِ :وجاء هو رض عروق اخلصيتني ،فتذهب بذهابهما شهوة اجلماع ،وكذلك الصوم ،فهو مض ِعف لشهوة اجلماع ،ومن هنا تكون بينهما
املشابهة.

فوائد احلديث:
.1
.2

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

حث الشباب القادر ىلع مؤنة انلاكح ويه املهر وانلفقة  ،وىلع انلاكح ألنه مظنة القوة وشدة الشهوة.
قال شيخ اإلسالم :واستطاعة انلاكح هو القدرة ىلع املؤنة وليس هو القدرة ىلع الوطء ،فإن اخلطاب إنما جاء للقادر ىلع الوطء ،وذلا أمر من
لم يستطع بالصوم ،فإنه هل وجاء.
من املعىن اذلي خوطب ألجله الشباب ،يكون األمر بانلاكح للك مستطيع ملؤنته وقد غلبته الشهوة ،من الكهول والشيوخ.
اتلعليل يف ذلك أنه أغض للبرص وأحصن للفرج عن املحرمات.
حث من لم يستطع مؤنة انلاكح بالصوم ،ألنه يضعف الشهوة ،ألن الشهوة تكون من األكل ،فرتكه يضعفها.
ً
من ال مال هل ال يستحب هل أن يقرتض ويزتوج وقد قال -تعاىل( :-وليستعفف اذلين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهلل من فضله).
ويف احلديث إرشاد العاجز عن مؤن انلاكح إىل الصوم ،ألن شهوة اجلماع تابعة لشهوة األكل  ،تقوى بقوة األكل وتضعف بضعفه.
عدم اتلَكيف بغري املستطاع.
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مزمن أو ال
 .9املقصود من انلاكح هو الوطء ،وهو اجلماع لإلعفاف ،وذللك رشع اخليار يف حالة ما إذا عجز الزوج عن مجاع أهله بسبب مرض
ٍ
حيصل منه وصول إىل امرأته.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري  ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
 صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه-خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م

الرقم املوحد)5863( :

351

يا معرش النساء تصدقن فإين أريتكن أكرث أهل انلار ،فقلن :وبم يا رسول اهلل؟ قال :تكرثن اللعن،
وتكفرن العشري ،ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن

ْ
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري-ريض اهلل عنه ،-قال :خرج رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف أض َىح أو فِ ْطر إىل
ُ
َ َّ ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
الم َص َّىلَ ،ف َم َّر ىلع النساء ،فقال« :يا َم ْع َ َ
رش النساء ت َصدق َن فإين أ ِريتُك َّن أكرث أهل انلار» .فقلن :وبِ َم يا رسول اهلل؟ قال:
ُْ
َّ
َْ
َ ُ
ََْ
ب للُ ِّ
َ
َ
ََْ َ
ُ ْ ْ
َ ُْْ
ب َّ
الر ُجل احلَازم من إحداكن» .قلن:
«تك ِرثن اللعن ،وتكفرن الع ِشري ،ما رأيت من نا ِقصات عقل و ِدين أذه ِ
ُْ
َ
َ
َ َ
وما نُ َ
وع ْقلنَا يا رسول اهلل؟ قال« :ألَيْس شهادة املرأة مثل نِصف َشهادة َّ
الر ُجل» .قلن :بَىل ،قال« :فذلِك من
قصان ِدينِنا
ِ
ُ ِّ
ُْ َ
َ
ْ
َ
َْ
ُ
ُ
َ
نقصان عق ِلها ،أليس إذا َحاضت لم ت َصل ولم ت ُصم» .قلن :بَىل ،قال« :فذلِك من نقصان ِدي ِنها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ َّ َ
ْ
الم َصىل ،ف َم َّر ىلع النساء بعد أن
خيرب أبو سعيد -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-خرج يف أض َىح أو ِف ْطر إىل
َ
ْ
ْ
ُ
وتذ ِكريهن ْ
وتر ِغيبهن يف الصدقة ،ألن الصدقة تطفئ غضب
خطب خطبة اعمة للرجال والنساء خصصهن خبطبة يف وع ِظهن
ُْ
ْ
رش النساء تَ َص َّد ْق َن فإين أُريتُ ُ
الرب ،وهلذا قال َّ
هلن" :يا َم ْع َ َ
َّ
ك َّن أكرث أهل انلار" أي أكرثن من الصدقة لوقاية أنف ِسكن من
ِ
َّ
عذاب اهلل ،ألين اطلعت ىلع َّ
انلار وشاهدتها بعيين ،فرأيت أكرث أهلها النساء.
ُ
َ
"فقلن :وبِ َم يا رسول اهلل؟" أي :بسبب ماذا نكون أكرث أهل انلار؟
َّ
ُ ْ
َّ
رش ُداعء َّ
يوجه إىل إنسان؛ ألن معناها َّ
ك ْ
ُ ْ ْ
رثن اللَّعن إىل انلاس ،وهو َ ُّ
الطرد من رمحة
قال" :تك ِرثن اللعن" أي بسبب أنكن ت ِ
اهلل ،واإلبعاد عن اخلري يف ادلنيا واآلخرة ،وال شك أن يف هذا مصادرة ل ِ َس َعة رمحته اليت َسبقت غضبه.
َ ْ
ك ُف ْرن َ
الع ِشري"
"وت
َ
َ
َْ
ُْ
َْ
َ
َ
كرن معروفه وتنسني مجيله ،ويف رواية للبخاري ومسلم عن ابن عباس" :قيل:
أي تسرتن نِعمة الزوج وجتحدن فضله وتن ِ
َ ُْ
ُْ
ََ ْ
َ ْ
ك ُفرن َ
َ
الع ِشري ،ويكفرن اإلحسان ،لو أحسنت إىل إحداهن ادلهر ،ثم رأت منك شيئا ،قالت :ما
أيَكفرن باهلل؟ قال" :ي
َ
ُ
رأيت منك خريا ً قط"
َ
َ
َْ
إحد ُ
الر ُجل احلَازم من َ
َ ْ
ب للُ ِّ
َ
َْ َ
ب َّ
اكن"
"ما رأيت من نا ِقصات عقل و ِدين أذه ِ
ْ
َّ
ُ
أقدر ىلع َسلْب عقل الرجل من املرأة ،ولو اكن َّ ُ
وسحر
أي ال أحد
الرجل ممن ع ِرف باحلَزم والشدة؛ وذلك لقوة تأثريها العاطيف ِ
َ
ْ
وصفهن بذلك؛ ألنه إذا اكن َ
المبَالغة يف ْ
َمجاهلا ودالهلا وإغرائها ،وهذا ىلع سبيل ُ
الضابط احلازم يف أموره ينقاد َّ
هلن فغريه من
ِ
ُْ
َْ
ُ
ُ
باب أوىل".قلن :وما نقصان ِدينِنَا وعق ِلنَا يا رسول اهلل؟" كأنه خيف عليهن ذلك حىت َسألن عنه"
قال« :ألَيْس شهادة املرأة مثل نِصف َشهادة َّ
الر ُجل» ،هذا استفهام تقريري منه -صىل اهلل عليه وسلم -وهو أن شهادة املرأة ىلع
نصف شهادة َّ
الرجل.
ُْ َ
"قلن :بَىل" أي أن األمر كذلك.
َ
"فذلِك من نُقصان َع ْق ِلها" واملعىن :أن َّ
انلقص احلاصل يف عقلها ألجل أن شهادتها ُجعلت ىلع نصف شهادة الرجل ،وهذا
قال:

فيه إشارة إىل قوهل تعاىل ( :واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
َّ
ْ
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى ) فاالستظهار بامرأة أخرى ديلل ىلع قِلة ضبطها وهو ُمش ِعر بنقص عقلها.
ُ ِّ
َ
"ألَيْس إذا َح َ
اضت لم ت َصل ولم ت ُصم" وهذا استفهام تقريري منه -صىل اهلل عليه وسلم -يف أن املرأة يف وقت حيضها تدع
الصالة وتدع الصيام.
ُْ
َ
َ
ُ
"قلن :بَىل ،أي :أن األمر كذلك ،قال" :فذلِك من نقصان ِدي ِنها".
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َ
َ
فإذا اكنت املرأة تدع الصالة والصوم وهما من أراكن اإلسالم ،بل من أهمها ،فهذا نقص يف ِدينها؛ ألنها ال تصيل وال تقيض،

ويف الصيام يفوتها إذا حاضت مشاركة املؤمنني يف الطاعة يف رمضان.
َْ
َ
َْ
َّ
ً
حتذيرا
خللقة ،لكن نبه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ذلك
إال أنهن ال يُلم َن ىلع ذلك وال يؤاخذن عليه؛ ألنه من أصل ا ِ
ُ
ُ
من االفتتان بهن وهلذا رتَّب َ
الك ْف َران وغريه ال ىلع َّ
انلقص احلاصل عندهن؛ ألنه بغري اختيارهن،
العذاب ىلع ما ذكر من
ُ
مكن دفعه ِبال.
وال ي ِ

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :العرشة الزوجية  -الشهادة.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

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

ْ
أض َىح أو ف ْطر  :أي يف عيد َ
األضىح أو ال ِف ْطر.
ِ
َ
ُ
ُ
ُ
أ ِريتُك َّن  :أي :أن اهلل تعاىل أ َراه َّن هل يللة اإلرساء.
وبِ َم يا رسول  :أي :بسبب ماذا نكون أكرث أهل انلار.
اللَّعن َّ :
الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل ،فإذا قلت :امهلل العن فالنا ،فإنك تعين أن اهلل يبعده ويطرده عن رمحته.
ح ْدن َ
العشري َ :جتْ َ
َ
َ ُْْ
ح َّق الزوج.
تَكفرن ِ
ُّ
َْ
َّ
أذْ َهب للُ ِّ
ب َّ
العقل اخلَالص من الشوائب.
الر ُجل  :اللب:
ِ
ْ
احلَازم َ :
الضابط ألمره.

.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

فيه خروج النساء إىل صالة العيد.
ُْ
َ
ُ
َ
يُستحب للخطيب يف العيدين أن يف ِرد النساء باملوعظة ،وخيربهن بما خيصهن من تقوى اهلل ،وانليه عن كفران العشري ،وما يلزمهن من
ذلك.
ُ
فيه َ
وعظ اإلمام وأصحاب الواليات وكرباء انلاس راعياهم وحتذيرهم املخالفات وحتريضهم ىلع الطااعت.
فضل الصدقة وأنها من األسباب اليت يُتىق بها َّ
انلار ،ويف احلديث( :اتقوا انلار ولو ب ِ ِشق تمرة).
ُ َ ِّ ُّ
فيه ديلل ىلع أن الصدقة تكفر اذلنوب اليت بني املخلوقني.
َّ َ
استحباب الشفاعة للمساكني وغريهم والسؤال هلم.
فيه إثبات وجود انلار وأن أكرث أهلها من النساء.
ُ
كفران َ
العشري من الكبائر؛ ألن َّ
اتلوعد بانلار من عالمة كون املعصية كبرية.
فيه أن
فيه أن اللَّعن من َ
المعايص القبيحة.
ُ
ُ
ُ
فيه إطالق الكفر ىلع غري الكفر باهلل -تعاىل ،-وال يُراد به حقيقة الكفر.
َُ
َ
َ
فيه بيان زيادة اإليمان ونقصانه ،فمن كرثت ِعبادته زاد إيمانه و ِدينه ومن نقصت ِعبادته نقص ِدينه.
َْ
فيه ُمراجعة ُ
المتعلم العالم َّ
المتبُوع فيما قاهل إذا لم يظهر هل معناه.
واتلابع
َّ
فيه أن شهادة املرأة ىلع نِصف شهادة َّ
الرجل وذلك ل ِقلة ضبطها.
حتريم الصالة والصوم ىلع احلائض ومثلها انلفساء.
َّ
فيه إشعار بأن َمنع احلائض من الصوم والصالة اكن ثابتا ِبكم الرشع قبل ذلك املجلس.
َ
َْ
ِّ
َ
َْ
حسن ُخلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقد َ
أجاب النساء عن أسئل ِتهن من غري تع ِنيف وال ل ْوم ،بل خاطبهن ىلع قدر ُعقوهلن.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة،
1323ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة -
1404ه.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :زين ادلين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب ،حتقيق :مجاعة من املشايخ ،انلارش :مكتبة الغرباء األثرية -
املدينة انلبوية ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه1996 -م.
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ه.
رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :يلع بن خلف املشهور بابن بطال ،حتقيق :يارس بن إبراهيم ،انلارش :مكتبة الرشد ،الطبعة :اثلانية1423 ،ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
َ
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم  ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،اعم النرش1410 :ه.
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يد املسلمني ىلع من سواهم ،تتاكفأ دماؤهم وأمواهلم ،وَيري ىلع املسلمني أدناهم ،ويرد ىلع املسلمني أقصاهم

احلديث :عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يَ ُد املسلمني ىلع َمن
ََ َُ
ُ
َْ
ُ
ْ
َ ُّ
وجي ُ
وي ُرد ىلع املسلمني أق َصاهم».
ري ىلع املسلمني أدناهم،
م،
وأمواهل
ماؤهم
د
ِسواهم ،تتاكفأ
ِ
ِ
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع أن لكمة املسلمني جيب أن تكون واحدة ،وأمرهم ضد أعدائهم واحد ،فال يتفرقون وال يتخاذلون ،وإنما هم
َ
َ ْ َ ُ َ ْ َّ َ ً َ َ َ ُ
(ال َت َن َ
از ُعوا
يعا َوال تف َّرقوا) ،وقال -تعاىل:-
مج
اَّلل ِ
عصبة واحدة ،وأمرهم واحد ىلع األعداء؛ قال -تعاىل( :-واعت ِصموا ِِبب ِل ِ
َّ
ُ
َفتَ ْف َشلُوا َوتَ ْذ َه َ
ب ِرحيُك ْم) .كما أن دماء املؤمنني واملسلمني تتساوى يف ادلية والقصاص ،فليس أحد أفضل من أحد ،ال يف
َّ
أن املسلم الواحد إذا َّ
أمن ً
اكفرا صار
األنساب ،وال يف األعراق ،وال يف املذاهب ،فهم أمام هذا احلق والواجب سواء ،وفيه أيضا
ً
ساريا ىلع عموم املسلمني ،فيجب احرتام أمانه ،وال حيل هتك عهده وعقده.
أمانه
ويف احلديث أيضا أن الرسية إذا غ نمت بقوة اجليش اكنت الغنيمة هلم وللقايص من اجليش ،إذ بقوته غنموها ،وأن ما صار

يف بيت املال من اليفء فهو لقاصيهم ودانيهم ،وإن اكن سبب أخذه دانيهم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم اهلدنة واألمان
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه ،وهو يف ابللوغ خمترصاً.

معاين املفردات:

• يَ ُد املسلمني ىلع َمن سواهم  :أي :هم جمتمعون ىلع أعدائهم ال يسعهم اتلخاذل بل يعاون بعضهم ً
بعضا.
ِ
َ َُ
ْ
َّ
• تتَاكفأ ِدماؤهم وأمواهلم  :أي :تتساوى ِيف القصاص وادليات ،وأنه ال فرق بني رشيف ووضيع يف ادلم؛ خبالف ما اكن عليه اجلاهلية من
املفاضلة ،وعدم التساوي.
• وجيري ىلع املسلمني أدناهم  :أي :إذا عقد اذلمة للاكفر أقل املسلمني قيمة يف جمتمعهم اكلفقري والضعيف واملرأة وحنوهم ،فهو نافذ ىلع اللك
ليس ألحد نقضه.
• أقصاهم  :أبعدهم إىل جهة العدو.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5

حرا أم ً
صحة أمان الاكفر إذا صدر من مسلم ِّ
ذكرا أم أنىث ًّ
أي مسلم اكن ً
عبدا.
لاكفر :أجرتك أو أنت آمن وحنو ذلك ،ثبت حكم األمان والزتم به مجيع املسلمني ،فيحرم قتل هذا الاكفر ،وحيرم ماهل واتلعرض
إذا قال مسلم
ٍ
هل.
أن األمان العام مع الكفار يعقده اإلمام ،أما األفراد من املسلمني فيع ِقدون األمان مع أفرا ٍد يسري ٍة من الكفار.
َّ
أن لكمة املسلمني واحدة ،وأمرهم ضد أعدائهم واحد ،فال يتفرقون وال يتخاذلون ،وإنما هم عصبة واحدة.
ُ
أن غنائم احلرب تعطى جلميع أفراد اجليش ،لقاصيهم ودانيهم.
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املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
 سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايباحلليب.
 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428َ
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل. رشح سنن ابن ماجه ،للسيويط وغريه .انلارش :قدييم كتب خانة  -كراتيش. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية   1405ـه 1985م. حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ،دار اجليل ،بريوت ،بدون طبعة. عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ،حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدرالعظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.
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يد املعطي العليا ،وابدأ بمن تعول :أمك ،وأباك ،وأختك ،وأخاك ،ثم أدناك ،أدناك

انل َ
الم َ
يب ،قال :قَد ْمنَا املدينة فإذا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قَائ ٌم ىلع المنْ َرب َخيْ ُط ُ
احلديث :عن طارق ُ
ب َّ
حار ِّ
اس
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ْ ْ
اك أَ ْدنَ َ
اكُ ،ث َّم أَ ْدنَ َ
ك وأَ َخ َ
اك".
وهو يقول" :يَ ُد ال ُمع ِطي العليا ،وابدأ بِمن تعول :أمك وأباك ،وأخت
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
َّ
ً
احلديث يدل ىلع أنه ينبيغ لإلنسان أن تكون يده عليا ِبيث يكون منفقا حمسنا ىلع قدر حاهل واستطاعته ،ال أن يكون
ً
ً
آخذا سائال؛ ألن ابلذل واإلنفاق جيعل ايلد عليا ،كذلك عليه أن يبدأ باإلنفاق ىلع أقاربه وأرحامه ويواسيهم بما يستطيع،
َ َّ
وأن يبدأ باألهم فاألهم ،فيبدأ باألم؛ ألنها مقدمة يف ابلدء ىلع األب ،واألخت مقدمة ىلع األخ ،وهكذا يرايع األقرب فاألقرب
من أقاربه إذا لم يكن عندهم ما يكفيهم.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلفقات
راوي احلديث :طارق املحاريب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه النسايئ.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:
• يد املعطي العليا  :ايلد املنفقة أىلع وأفضل.
• وابدأ بمن تعول  :ابتدىء باإلنفاق ىلع َمن جيب عليك نفقته.
• َّ
أمك وأباك  :الزمهم باإلنفاق عليهم.
• أدناك أدناك  :أقربك ،فأقربك.
• قدمنا املدينة  :ويه مدينة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم.-
• املنرب  :عبارة عن ر
ُ
اخلطيب من إمام وغريه ليسمعه ويراه انلاس.
منصة ،أو مرقاة يصعد عليها
فوائد احلديث:
.1

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

يف احلديث بيان فضل املنفق واملتصدق ،وأن يده يه العليا ًّ
ً
ومعىن؛ فاملنفق يده اعيلة ىلع يد اآلخذ يف القبض ،ويه اعيلة عليها يف رشفها
حسا
ِ
وفضلها ،وإحسانها.
جتب ابلداءة يف انلفقات الواجبة بانلفس ،ثم الزوجة ،ثم الفروع ،ثم األصول ،ثم املمايلك.
َ ْ ُ َ َّ ُ
َ
آت ذا الق ْرىب َحقه)،
(و
:
تعاىل
قال
والقرب؛
اإلرث
احلديث فيه تقديم األم ،ثم األب ،ثم اإلخوان ،ثم األقرب ،فاألقرب ىلع حسب درجاتهم يف
ِ
فلك قريب هل ىلع قريبه حق ،واحلقوق متفاوتة.
َ
وحواش غىن امل ِنفق وفقر املنفق عليه ،ويف احلوايش ما تقدم من إرث املن ِفق منهم بفرض ،أو
يشرتط لوجوب نفقة القريب من أصول ،وفروع،
ٍ
ُْ َ َ
َ ََ َْ
ار ِث ِمثل ذلِك).
تعصيب؛ قال -تعاىل( :-وىلع الو ِ
مرشوعية القيام ىلع املنرب عند اخلطبة.
أنه ينبيغ لإلنسان أن يتجنب السؤال واألخذ بقدر اإلماكن.
جواز استعمال السجع إذا اكن ِبسب الطبيعة والفطرة.

املصادر واملراجع:

 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427مر
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م سنن النسايئ .مكتب املطبواعت اإلسالمية  -حلب  -الطبعة اثلانية 1406 ، صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه -تنوير احلوالك رشح موطأ مالك ،للسيويط .انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص  -اعم النرش 1969 - 1389 :ه.
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يعمد أحدكم فيجدل امرأته جدل العبد ،فلعله يضاجعها من آخر يومه

ر
احلديث :عن عبد اهلل بن زمعة -ريض اهلل عنه -أنه سمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خيطب ،وذكر انلاقة واذلي
ََ َ
َ
َْ َ َ ََ
َ
هطه» ،ثم ذكر
عزيز ،اع ِرم منيع يف ر ِ
عقرها ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إ ِذ انبعث أشقاها :انبعث لها رجل ِ
فيهن ،فقال« :يَعمد أحدكم فيجدل امرأته جدل العبد ،فلعلَّه يُ َضاج ُع َها من آخر يومه» َّ
َّ
ثم وعظهم ِيف
النساء ،فوعظ
ِ
ِ
َّ
َ
َّ
َ
كهم من الرضطة ،وقال« :لم يضحك أحدكم مما يفعل؟!».
ض ِح ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن -صىل اهلل عليه وسلم -خيطب ،وسمعه عبد اهلل بن زمعة ،ومن مجلة ما خطب أنه سمع انليب ذكر انلاقة اليت اكنت
ُ
معجزة نليب اهلل صالح -ىلع نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم ،-واكن من مجلة ما ذكره أيضا اذلي عقرها ،يقال هل ق َدار بن
سالف واذلي اكن أشىق القوم ،وجاء من أوصافه :أنه قليل املثل ،شديد اإلفساد ،ذو منعة يف قومه.

ثم قال -عليه الصالة والسالم -يف خطبته" :يعمد أحدكم فيجدل امرأته جدل العبد" وهو يف العادة رضب شديد ،ويف سياق
ُ َ
احلديث استبعاد وقوع األمرين من العاقل ،أن يبَا ِلغ يف رضب امرأته ثم جيامعها من بقية يومه أو يللته؛ واملجامعة أو املضاجعة
ً
َ
إنما تستحسن مع امليل والرغبة يف العرشة ،واملجلود اغبلا ينفر ممن جدله ،فوقعت اإلشارة إىل ذ ِّم ذلك ،وأنه إذا اكن وال بد
فليكن اتلأديب بالرضب اليسري ِبيث ال حيصل معه انلفور اتلام ،فال يفرط يف الرضب وال يفرط يف اتلأديب.
َّ
ثم (وعظهم) أي :حذرهم يف (ضحكهم من الرضطة)؛ وذلك ألنه خالف املروءة ،وملا فيه من هتك احلُرمة ،وقال يف تقبيح
َّ
ذلك( :لِم يضحك أحدكم مما يفعل؟)؛ وذلك ألن الضحك إنما يكون من األمر العجيب والشأن الغريب ،يبدو أثره ىلع

البرشة فيكون اتلبسم ،فإن قوي وحصل معه الصوت اكن الضحك ،فإن ارتىق ىلع ذلك اكنت القهقهة ،وإذا اكن هذا األمر
ً
معتادا من لك إنسان فما وجه الضحك من وقوع ذلك ممن وقع منه؟.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري  -اإليمان  -انلاكح  -آداب الضحك.
راوي احلديث :عبد اهلل بن زمعة -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
ََ
• عق َرها  :حنرها وذِبها.
ْ َ
• انبَ َعث  :قام برسعة.
ٌ
• َر ُجل َع ِزيز  :قليل املثل.
• َاع ِرم  :الرشير املفسد.
• َم ِنيع  :قوي ذو َمنَ َعة.
َ
هطه  :يف قومه.
• يف ر ِ
• امرأته  :زوجته
ً
• َج َدل َ
شديدا مؤذياً.
العبد  :أي :مثل رضبه يف كونه
ُ َ
َ
اج ُعها  :جيامعها.
• يض ِ
َّ
• َو َع َظ ُهم يف َضحكهم م َن َّ
الرض َطة  :أي :حذرهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف خطبته من الضحك عند سماع صوت خروج الريح من ادلبر؛
ِ ِ ِ
ِ
ألن الضحك من ذلك خالف املروءة ،وفيه هتك احلرمة ،وهو أمر معتاد من لك إنسان.

فوائد احلديث:
.1

إخبار رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بقصص املاضني.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

بيان معجزة صالح -عليه الصالة والسالم -ويه انلاقة.
ينبيغ ىلع العالم إذا وعظ انلاس أن يذكرهم بسنن اهلل يف املاضيني؛ ملا فيها من مواعظ حسنة وذكرى لذلاكرين.
ِّ
اعمة انلاس تبع ل ِعل َّية القوم وكربائهم ىلع األغلب.
ً
العامة مىت رضيت بفساد اخلاصة َّ
مجيعا.
عمهم العذاب
إذا لم ينفع الوعظ واهلجر يف تأديب الزوجة اليت خيىش منها النشوز ،فليكن اتلأديب بالرضب اليسري اذلي ال حيصل معه انلفور اتلام ،كما
قال -تعاىل(:-فعظوهن واهجروهن يف املضاجع وارضبوهن).
اإليماء إىل جواز الرضب اليسري للنساء ،مع عدم رضب الوجهِ ،بيث ال حيصل معه انلفور.
الضحك إنما حيصل يف األمر الغريب العجيب ،وأما األمر املعتاد من لك إنسان؛ فالضحك منه خالف املروءة ،وهتك حلرمة املسلم.
أن املجامعة إنما تستحسن مع الرغبة يف العرشة فيستبعد وقوع الرضب الشديد ،واملضاجعة يف يوم واحد من اعقل.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
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يغسل من بول اجلارية ،ويرش من بول الغالم

ِّ َ َ
ْ
َّ ْ
السمح قال :كنت أخ ُدم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فاكن إذا أراد أن يغتسل قالَ « :ولين قفاك».
احلديث :عن أيب
ِّ َ َ َ َ
ُ
ُ
َ
َ
غسل م ْن ْ
ُ
فجئت أغسله فقال« :يُ َ
َ
اي فأ ْس ُرته به ،فأ ِ َ
بول
يت ِبسن أو حسني -ريض اهلل عنهما -فبال ىلع صدره
فأويله قف
ِ
ُ
وي َر ُّش م ْن ْ
َ
اجلاريةُ ،
بول الغالم».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يذكر أبو السمح -ريض اهلل عنه -أنه اكن خيدم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأنه -عليه الصالة والسالم -ربما أراد أن
يغتسل فيطلب من أيب السمح أن يويله ظهره ،فاكن يسرت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جبسمه ِبيث جيعل ظهره مما ييل انليب

صىل اهلل عليه وسلم -فيسرته عن انلاس وعن نفسه ،ثم ذكر حادثة وقعت هل مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث أيتباحلسن أو احلسني فبال ىلع ثياب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من جهة صدره ،فأراد أبو السمح أن يغسلهَّ ،
فبني هل انليب -
ر
صىل اهلل عليه وسلم -أن بول الرضيع اذلي لم يأكل الطعام يكيف يف تطهريه -إن أصاب اثلوب -أن يُرش باملاء رشا يعم ماكن
ابلول ،وال جيب غسله ،خبالف بول اجلارية فالواجب غسل اثلوب منه ،ولو اكنت رضيعة ،ومما ذكره أهل العلم من وجوه

الفرق بني الصيب والصبية:

 -كرثة محل الرجال والنساء للطفل اذلكر ،فتعم ابللوى ببوهل فيشق غسله.

 -أن بوهل خيرج بقوة وشدة دفع ،فينترش وتكرث اإلصابة منه ،فيشق غسل ما أصابه لكه ،خبالف بول األنىث.

 أن بول األنىث أخبث وأننت من بول اذلكر ،وسببه حرارة اذلكر ،ورطوبة األنىث ،فاحلرارة ختفف من ننت ابلول ،وتذيب منهاما حيصل مع الرطوبة.
ْ
َّ
َ
َ
ْ
َّ
َّ
ٌ
حلك ِم اليت تلمسها العلماء للفرق بني بول الغالم وبني بول اجلارية ،فإن صحت ،فيه ِحكم معقولة؛ ألنها فروق
هذه من ا ِ
ْ
ِّ ُ
ُ ْ
َّ
َّ
َّ
ُ
واضحة ،وإن لم تصح فاحلكمة يه حكم اهلل تعاىل؛ فإننا نعلم يقينا أن رشع اهلل هو احلكمة؛ فان الرشع ال يفرق بني شيئني
َّ
َّ
َّ
َّ
متماثلني يف الظاهر ،إال واحلكمة تقتيض اتلفريق ،وال جيمع بينهما إال واحلكمة تقتيض اجلمع؛ ألن أحاكم اهلل ال تكون إال
َْ
وفق املصلحة؛ ولكن قد تظهر وقد ال تظهر.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
راوي احلديث :أبو السمح -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• فأويله قفاي  :أي أنه اكن يسرت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جبسمه ِبيث جيعل ظهره مما ييل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيسرته عن انلاس
وعن نفسه.
• قفاك  :القفا مؤخر العنق.
• فبال ىلع صدره  :يعين :بال ىلع موضع يف الصدر من اثلياب.
َّ
الفتية من النساء ،واملراد هنا :الطفلة الصغرية يف زمن الرضاع.
• اجلارية  :اجلاريه:
• يغسل  :أي كما يغسل من بول الكبريات ،فحكم بوهلا كحكم بول الكبريات ،بأن يُغمر اثلوب باملاء حىت يزنل عنه.
• يرش  :الرش هو انلضح ،وهو دون الصب؛ بل يكاثر اثلوب باملاء ماكثرة ال تبلغ جريان املاء وتقاطره.
ُ
• الغالم  :هو االبن الصغري من الوالدة َّ
حىت ابللوغ ،واملراد به هنا اذلي يكون يف زمن الرضاع.

فوائد احلديث:

 .1أن بول ابلنت ُنس كغريه من انلجاسات ،ولو اكنت يف سن الرضاع ،فيغسل منه اثلوب وغريه إذا أصابه؛ كما يغسل من سائر انلجاسات.
ً
ُّ
 .2بول الغالم اذلي لم يأكل الطعام لشهوةُ :نس؛ ولكن ُناسته أخف ُناسة من بول ابلنت.
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.3
.4
.5
.6

ُ
ُّ
يكيف يف تطهري ما أصابه بول الغالم اذلي لم يأكل الطعام لشهوة :رشه باملاء فقط ،دون غسله.
َّ
َّ
باق ىلع األصل.
أن األصل يف أحاكم الغالم واجلارية أنهما
سواء؛ فتفريق السنة بينهما يف ابلول ديلل ىلع أن ما عداهما ٍ
ً َ َ
َ
أن املشقة جتلب اتليسري ،فلما اكن الغالم اعدة أرغب عند أهله من اجلارية؛ فيكرث محله وتكرث إصابة حامله ببوهل ،فمن باب اتليسري خفف
يف غسل ُناسة بوهل.
أن العذرة (وهو الغائط) من الغالم واجلارية ىلع حد سواء؛ ألن اتلفريق إنما اكن يف ابلول فقط ،فتبىق العذرة ىلع ما يه عليه.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب.
صحيح أيب داود – األم ،أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىلُ 1427 ،ه  2006 -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه
ر
َ ََُ
َ
َ
إليضاح َم َعاين َّ
َّ
اتليسري ،حممد بن إسماعيل الكحالين ثم الصنعاين ،أبو إبراهيم ،حققه حم َّمد ُصبْيح بن َح َسن َحالق أبو مصعب ،مكتبة
اتلحبري
ْ
َّ
َ
ُّ
َ
الرشد ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.
حاشية السندي ىلع سنن النسايئ (مطبوع مع السنن) ،حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ،مكتب املطبواعت اإلسالمية –
حلب ،الطبعة :اثلانية1986 – 1406 ،م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني – بريوت،
الطبعة :الرابعة  1407ه  1987 -م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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يكفيك غسل ادلم ،وال يرضك أثره

َ
َ َ
ت انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن خولة بنت يسار -ريض اهلل عنها -أت ِ
َ
ْ
ِّ
ٌ
ْ
َ ُ
ٌ
ُ
أصنع؟ قال« :إذا َط ُه ْر ِت فاغ ِس ِلي ِه ،ثم َصيل فيه».
فقالت :يا رسول اهلل إنه ليس يل إال ثوب واحد وأنا أ ِحيض فيه فكيف
ُ ُّ َ َ
ْ َ
َ ْ
َّ ُ
كفيك َغ ْس ُل َّ
يرض ِك أث ُره».
ادلمِ  ،وال
فقالت :فإن لم خي ِ
رج ادلم؟ قال« :ي ِ ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ذكر أبو هريرة -ريض اهلل عنه يف هذ احلديث أن خولة بنت يسار -ريض اهلل عنها -جاءت إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

تسأهل ،فذكرت أنها ال تملك إال ثوبا واحدا ،وقد يصيبه يشء من دم احليض إذا جاءتها العادة ،فماذا تصنع؟ فأمرها انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -أن تغسله باملاء إذا جاءها الطهر ،ثم تصيل فيه ،فذكرت أن لون ادلم بعد احل َ ِّ
ت والقرص والغسل -اليت
ذكرت يف األحاديث األخرى -قد يبىقَّ ،
فبني هلا أن املاء يكيف يف طهارة اثلوب ،وأن اللون اذلي يبىق بعد االجتهاد وبذل
الوسع يف الطهارة ال يرض.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ال يرضك  :ال ينقص من طهارة ثوبك.
ْ
• فإن لم خيرج  :لم يذهب أثره بعد حتِّه وقرصه ونضحه.
بقية لون ادلم بعد احل َ ِّ
وبقية اليشء ،وهو هناَّ :
• أثره  :األثر :العالمةَّ ،
ت والقرص والغسل.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

وجوب غسل دم احليض من ثوب املرأة وبدنها.
أن املاء يكيف يف إزالة ُناسة دم احليض.
ُ
َّ
أن اثلَّ َ
وب وحنوه إذا غسل من دم احليض ،ث َّم بيق أثر لونه يف اثلوب أو ابلدن ،أنه ال يرض يف كمال اتلطهر ،وال يرض يف صحة الصالة وحنوها.
ٌّ
معفو عنه.
سماحة هذه الرشيعة ويرسها؛ فاملسلم يتيق اهلل قدر استطاعته ،وما زاد عن ذلك فهو
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
باق ىلع طهارته األصلية.
أن بدن احلائض وعرقها طاهران ،فإنها لم تؤمر بغسل يش ٍء إال ما أصابه ادلم ،وأما ابلدن وبقية اثلوب ،فهو ٍ
ِّ
ْ
املصيل ىلع أكمل هيئة ،وأحسن زينة؛ حني مناجاة ِّ
ربه -تبارك وتعاىل.-
احلكمة من الطهارة واالبتعاد عن انلجاسات هو أن يكون
ما اكن عليه الصحابة من زهد يف ادلنيا وعدم تكلف يف املعيشة ،وأن الواحد منهم يصيل يف اثلوب اذلي ال يملك غريه.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،املؤلف أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية   1405ـه-
1985م.
َ
ر
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م
نيل األوطار ،حممد بن يلع بن حممد الشواكين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل 1413ُ ،ـه1993 -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـه 1431-ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م.
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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يؤجل العنني سنة ،فإن وصل إيلها ،وإال فرق بينهما

ًَ
ُ َ َّ َ
ُ
ِّ
ني َسنة ،فإن َو َصل إيلها ،وإال ف ِّرق بينهما».
احلديث :عن احلسن ،عن عمر ،قال « :يؤجل ال ِعن ِ

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ر
يف هذا األثر بيان أن الرجل اذلي ال يقوى ىلع اجلماع فإنه يُمهل سنة ،فإن قدر عليه فقد ثبت عقده ىلع امرأته ،وإال فسخ

بينهما.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العيوب يف انلاكح
بن َّ
عمر ُ
راوي احلديثُ :
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن أيب شيبة وعبد الرزاق وادلارقطين وابليهيق.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
• يُ َّ
ؤجل  :يُمهل ،ويؤخر.
ٌ
َّ
َّ
ِّ
ُ
الرجل ،فال يقدر ىلع اجلماع؛ لعدم انتشار ذكره ،وهو مأخوذ من َّ
ٌ
عجز يصيب َّ
عن اليشء إذا اعرتض؛ ألن ذكره يعن إذا أراد
• ال ِعنني  :العنة
إيالجه.
َ
َّ
َ
َ
• وصل  :ربط ووحد بني الطرفني وهو هنا كناية عن اجلماع.
ُ
ُ
• ف ِّرق  :فصل بينهما ،ويه هنا كناية عن الطالق.

فوائد احلديث:

َّ
 .1األثر يفيد صحة عقد انلاكح ،مع وجود العيب يف أحد الزوجني ،ولو لم يعلم عنه الزوج اآلخر ،ذلك أن العيب ال يعود ىلع أصل العقد ،وال
ىلع رشط من رشوط صحته.
َّ
َ َ َّ
ب ُي ْف َس ُخ بها انلِّ َاكح بعد َحتَ ُّققهاَ.
الع َّنة َعيْ ٌ
أن ُ
 .2دل األثر ىلع
ِ
ُ
َّ
ُ ْ ُ َّ ُ
 .3إذا ثبتت ُع َّنة عند الزوج أ ِّجل سنة هاليلة؛ تلمر عليه الفصول األربعة ،فإن َّ
تزل عنتُه ُع ِلم أن ذلك ِخلقة ،فيفسخ انلاكح.
مرت عليه ولم

املصادر واملراجع:

 سبل السالم ،للصنعاين .انلارش :دار احلديث. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -مر
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعوديةالطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م
 الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،البن أيب شيبة .انلارش :مكتبة الرشد – الرياض .الطبعة :األوىل1409 ، معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد خمتار .انلارش :اعلم الكتب.الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -مالسنن الكربى للبيهيق  -املحقق :حممد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنات الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -م
 املصنف  :لعبد الرزاق بن همام الصنعاين املحقق :حبيب الرمحن األعظيم -نلارش :املجلس العليم -اهلنداملكتب اإلساليم  -بريوت -الطبعة :اثلانية.1403 ،
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يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل

احلديث :عن أيب مسعود األنصاري -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يَ ُؤ ُّم القوم أقرؤهم

لكتاب اهلل ،فإن اكنوا يف القراءة سواء ،فأعلمهم بالسنة ،فإن اكنوا يف السنة سواء ،فأقدمهم هجرة ،فإن اكنوا يف اهلجرة
ْ
َ ْ
َّ
سواء ،فأقدمهم ِسل ًما ،وال يَ ُؤم َّن الرجل الرجل يف سلطانه ،وال يقعد يف بيته ىلع تك ِر َم ِت ِه إال بإذنه».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف عدة أمور:

ً

أوهلا :األحق باإلمامة وهو األحفظ للقرآن ،لكن ال بد أن يكون اعملا بأحاكم صالته؛ إذ ليس للجاهل بأحاكم الصالة أن
ً
يؤم انلاس ،فإن استووا يف احلفظ ،فاألعلم بالسنة فإن تساووا يف ذلك ،فأوهلم هجرة فإن تساوو يف ذلك ،فأوهلم إسالما.
ثانيها :أال يتقدم الضيف ىلع صاحب ابليت يف اإلمامة إال إن أذن هل ،فصاحب ابليت أوىل بها من الضيف.

ثاثلها :أال يقعد الضيف ىلع فراش صاحب املزنل اخلاص به إال بإذنه.

___________________________

اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب العلم.
راوي احلديث :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

الزانيَ ُة َال َينْ ُ َ َّ َ
يؤم القوم أقرؤهم  :إخبار بمعىن األمر ،كما يف قوهل تعاىلَ :
ان}[ ،انلور.]3 :
ِ
{و َّ ِ
كحها إِال ز ٍ
ْ
ج َرة  :اهلجرة :يه االنتقال من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم ،وال يزال حكمها باقياًّ.
ِه
ِ
سلْ ًما  :أي :إسالماً.
ِ
ُ
سلطانه  :املراد به :واليته ،سواء اكنت والية اعمة ،أو والية خاصة.
تكرمته  :املراد به :الفراش ،وحنوه مما يبسط ،ويفرش لصاحب املزنل ،وخيتص به.

.1
.2

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

استحباب والية اإلمامة لألفضل فاألفضل ،والفضل هو بالعلم الرشيع والعمل به.
َّ
َّ
الواجب أن يكون هذا د ً
ويوىل عليها ،إال من هو أهل هلا ،واجتمع فيه الرشطان العظيمان:
رسا للمسلمني يف عموم الواليات ،فال يُقدم
فيها ْ َ
َّ
َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ُ
ُّ
األمانة فيه ،والقوة عليه ،كما قال تعاىل{ :إِن خري م ِن استأجرت الق ِوي األ ِمني ([ ،})26القصص ،]26 :وما ذل املسلمون وفقدوا عزهم،
َّ
َّ
ابلخاري أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :إذا ضيعت األمانة،
صحيح
يف
جاء
فقد
وإضاعتها،
األمانة
هذه
برتك
إال
وعمهم الفساد،
ُ ْ َ َْ
فانتظر الساعة ،فقال أعرايب :كيف يا رسول اهلل! إضاعتها؟ قال :إذا أس ِند األمر إىل غري أهله".
َّ
ً
تكون اإلمامة ملن هو أكرث حفظا لكتاب اهلل -تعاىل-؛ ألن كتاب اهلل -تعاىل -أساس العلوم انلافعة ،فمن اكن فيه أعلم اكن من غريه أفضل،
فالعربة بمن هو أعلم بكتاب اهلل وفقهه ،ويشرتط معرفته لفقه الصالة.
ً
ً
املراد بقوهل" :أقرؤهم لكتاب اهلل" هو أكرثهم حفظا للقرآن ،واذلي يوضحه احلديث" :ويلؤمكم أكرثكم قرآنا"{ ،رواه ابلخاري .}4302
َّ
فإن استويا يف القراءة ،فأعلمهم بسنة نبيه َّ
حممد -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإن السنة املطهرة يه الويح اثلاين ،ويه املصدر اثلاين للترشيع.
ٌ
ً
فإن استويا يف العلم بالقرآن وحفظه ،والعلم بالسنة وحفظها ،فأقدمهم هجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم ،فإن لم تكن هجرة فأقدمهم
ً
ً
ً
وهجرة َّ
عما نىه اهلل عنه ،وأقربهم امتثاال ملا أمر اهلل تعاىل به.
توبة
َّ
ًّ
أن من قدم سنه ُ
قدم إسالمه ،وكرثت أعماهل الصاحلة.
ويف رواية" :فأقدمهم سنا"؛ ذلك
هذا الرتتيب ينبيغ مالحظته عندما حيرض مجاعة يلصلوا ،أو عند إرادة تويلة اإلمامة ألحد املساجد ،أما إذا اكن للمسجد إمام راتب فهو
َّ
املقدم ،ولو حرض أفضل منه؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-وال َّ
يؤم َّن الرجل يف سلطانه".

365

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
ر
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه.
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أحاديث الفضائل واآلداب

َ ْ
ُّ
ُّ
ُّ
«من الكبائر شت ُم الرجل وادليه» قيل :وهل يسب الرجل وادليه؟ قال« :نعم ،يسب أبا الرجل فيسب أباه،
ُّ َّ
ُّ َّ
ويسب أمه ،فيسب أمه»
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من الكبائر
ر ر
ر ر
ر
يسب الرجل وادليه؟ قال« :نعم ،ر
َشتْ ُم الرجل وادليه» قيل :وهل ر
فيسب أمه».
ويسب أمه،
فيسب أباه،
يسب أبا الرجل

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

احلديث ديلل ىلع عظم حق األبوين ،وأن التسبب إىل أذيتهما وشتمهما من كبائر اذلنوب ،وإذا اكن هذا يف التسبب إىل شتمهما

ولعنهما فإن لعنهما مبارشة أقبح.

ٌ
فبعد أن أخرب أن شتمهما من الكبائر تعجب احلارضون من ذلك ،ألنه بعيد عن أذهانهم أن يسب الرجل وادليه مبارشة،
فأخربهم أن ذلك قد يقع عن طريق التسبب يف شتمهما ،حني يشتم أبا الرجل وأمه فيسب الرجل أباه وأمه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• الكبائر  :مجع كبرية ،ويه لك ذنب ت ُو ِرعد صاحبه بغضب أو لعنة أو نار.
• شتم َ :س َّ
ب.

فوائد احلديث:

ًّ
 .1الواجب ىلع اإلنسان الكف عن سب انلاس ،وسب آبائهم؛ ألنه من الالكم املحرم ،وألنه سبب يؤدي إىل سب أبيه وأمه فيكون اعقا هلما بذلك.
 .2املتسبب يشارك املبارش يف عمله يف اخلري والرش.
 .3شتم الرجل أباه وأمه من كبائر اذلنوب.
 .4ادلاللة ىلع قاعدتني من قواعد الرشيعة :األوىل :قاعدة سد اذلرائع ،فما اكن ذريعة ووسيلة إىل حمرم فهو حمرم .اثلانية :قاعدة الوسائل هلا أحاكم
املقاصد.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،الطبعة األوىل ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
ُ
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص 1427ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل البسام ،مكة ،مكتبة األسدي ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
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َُ
َ
َ َ ُ ُّ
َ َ
ٌ
«هل رأى أحد منكم من رؤيا؟» فيقص عليه من شاء اهلل أن يقص ،وإنه قال .نلَّا ذات غداة« :إنه أتاين
َّ
َْ َ
َّ
َ
َْ
الليلة آتِيان ،وإنهما قاال يل :انطلق ،وإين انطلقت معهما»

احلديث :عن َس ُمرة بن جندب -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مما يُكرث أن يقول
َُ
َ ُ
َ
ٌ
َ َ
ألصحابه« :هل رأى أحد منكم من رؤيا؟» فيَق ُّص عليه من شاء اهلل أن يقص ،وإنه قالَّ .نلا ذات غداة« :إنه أتاين
ْ
ْ
اللَّيلة آتيَان ،وإنَّهما قاال يلْ :ان َطلق ،وإين ا ْن َطلَقت معهما ،وإنا أتَيْنا ىلع ُ
رج ٍل ُمض َط ِج ٍع ،وإذا آخر قائِ ٌم عليه بِ َصخرة،
ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ََْ
ْ
ْ
ََ ُ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
يرجع إيله حىت يَصحَّ
أخ ُذ ُه فال ْ
ُ
َ
َ
وإذا هو يهوي بالصخرة لرأ ِسه ،فيثلغ رأسه ،فيتدهده احلَجر ها هنا ،فيتبع احلجر في
ِ
ِ
ْ
رأسه كما اكن ،ثم َي ُعود عليهَ ،ف ُي ْف َعل به ِمثْل ما فعل َّ
املرة األوىل!» قال« :قلت هلماُ :سبحان اهلل! ما هذان؟ قاال يل :ان َطلق
َ ُّ
َ َ َّ ْ ْ
َْ
َْ
َْ
ُ ُ ْ َْ ََ ُ
يق وجهه
وب من حديد ،وإذا هو يَ ِأيت أحد ِش
انطلق ،فانطلقنا ،فأتينا ىلع رجل مستل ٍق ِلقفاه ،وإذا آخر قائم عليه بِكل ٍ
ََ َ ُ
ََُ ْ ُ ْ َ
ْ
ََ
ََ
ََ
ْ َ
َ
ح َّول إىل اجلانب اآلخر ،فيفعل به ِمثل ما فعل باجلَانِب
رش ِشدق ُه إىل قف ُاه ،و ِمنخ َره إىل قفاه ،وعيْنَه إىل قفاه ،ثم يت
فيرش ِ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
األول ،فما يف َرغ من ذلك اجلانب حىت يَص َّح ذلك اجلَانب كما اكن ،ثم ي ُعود عليه فيَفعل مثل ما فعل يف َّ
املرة األوىل»
ِ
ْ
ْ
ْ
ْ َ ْ َََْ
ْ َّ ُّ
َ
ُ ْ
َ
َ
ور» فأح ِسب أنه قال« :فإذا فيه
قال« :قلت :سبحان اهلل! ما هذان؟ قاال يل :انطلق انطلق ،فانطلقنا ،فأتينا ىلع ِمث ِل اتلن ِ
أس َف َل منهم ،فإذا ُ
ب من ْ
هم ل َ َه ٌ
أتاه ْم ذلك اللَّ َه ُ
اطلَ ْع َنا فيه فإذا فيه ر َجال ونساء ُع َر ٌاة ،وإذا ُه ْم يَأتي ْ
لَ َغ ٌط ،وأصوات ،فَ َّ
ب
ِِ
ِ
ْ
ْ
ْ
فان َطلقنا ،فأتينا ىلع نهر» َحسبْت أنه اكن يقولَ ْ « :
أمحر مثْل َّ
ادلم ،وإذا
َض ْو َض ْوا .قلت :ما هؤالء؟ قاال يل :ان َطلق ان َطلق،
ِ
ِ
انلهر ُ
يف انلهر ُ
رجل قد َ َ
مج َع عنده ح َجارة كثرية ،وإذا ذلك َّ
الس ُ
رجل َساب ٌح ي َ ْس َبح ،وإذا ىلع شط َّ
ابح ي َ ْس َب ُح ،ما ي َ ْس َبح ،ثم
ِ
ِ
َ َ ْ
َّ
َ
ََ
َ ْ
َ َْ
مج َع عنده احل َ
يأيت ذلك اذلي قد َ َ
جارة ،فيَفغ ُر هل ف ُاه ،فيُل ِق ُم ُه َح َج ًرا ،فين َط ِل ُق فيَ ْسبَ ُح ،ثم يَ ْر ِجع إيله ،لكما َر َج َع إيله ،فغ َر
ِ
َ ْ
َ ْ
ْ
ْ
َ َ َْ
ان َطلَ ْقنَا ،فَأَتَيْ َنا ىلع َر ُجل َكريه ْ
املرآ ِة ،أو كأك َر ِه ما
هل ف ُاه ،فألق َم ُه حجرا ،قلت هلما :ما هذان؟ قاال يل :ان َطلق ان َطلق ،ف
ِ
ْ
ْ
َ ُ ُّ
َ ْ َْ َََْ
أنت َرا ٍء ُج ًال َم ْر ً
حيش َها وي َ ْس َىع حوهلا .قلت هلما :ما هذا؟ قاال يل :ان َط ِلق ان َط ِلق ،فان َطلق َنا ،فأتينَا
أى ،فإذا هو عنده نار
َ
ِّ
ٌُ
ْ
أك ُ
ىلع َر َ
الربيع ،وإذا بني َظ ْه َري َّ
لك نَ ْور َّ
اد أرى رأسه ُطوال يف السماء ،وإذا
رجل َطويل ال
الر ْو َض ِة
وضة ُمعتَ َّم ٍة فيها من
ِ
ْ
َ
ْ
ْ
َ ْ َْ َََْ
َ
َحول ُ
الرجل من أكرث ودلان َرأيتُ ُه ْم ق ُّط ،قلت :ما هذا؟ وما هؤالء؟ قاال يل :ان َطلق ان َطلق ،فان َطلقنَا ،فأتينَا إىل د ْو َحة
َ
َ ْ َّ َ َ
َّ
ََْ َْ
ْ
َ َ ْ َ َ ُّ
ْ َ
نب ذهب ول َنب ِفض ٍة،
عظيمة لم أر دوحة قط أعظم منها ،وال أحسن! قاال يل :ار ِق فيها ،فارتقينا فيها إىل مدينة مبنِي ٍة بِل ٍ
َ ْ
َ َ ْ
َ ْ ْ ْ َُ
َ
ْ
َ َ َّ َ
َََْ
كأح َسن ما أنت راءٍ! ْ
وشطر منهم
اس َتفتَحنَا ،فف ِت َح نلا ف َدخلنَاها  ،فتَلقانا ِرجال ش ْط ٌر من خل ِق ِهم
فأتينَا باب املدينة ف
ُ َْ ٌ َ
َ ْ
ح ُض يف َ َ
ْ َُ ََ ُ
َْ
َ
َّ
اض،
رتض جيري كأن ماءه الم
ابلي ِ
كأقبح ما .أنت راء! قاال هلم :اذهبوا فقعوا يف ذلك انلهر ،وإذا هو نهر مع ِ
َّ ُ ْ
فَ َذ َهبُوا فَ َو َق ُعوا فيه .ثم َ
رج ُعوا إيلنا قد ذهب ذلك ُّ
الس ُ
وء عنهم ،فصاروا يف أحسن صورة» قال« :قاال يل :هذه َجنة َعد ٍن،
َْ ُ َ
َ
ْ َّ َ َ َ ْ َ
ُ ُ ً
وه َذ َ
اك َم ْ ُ َ َ َ
زنلك؟ قلت هلما :بارك اهلل فيكما،
زنلك ،فسما برصي صعد ،فإذا قرص ِمثل الرباب ِة ابليضاء ،قاال يل :هذاك م ِ
ِ
ََ
ُ
فأدخلَه .قاال يل :أما اآلن فال ،وأنت داخله ،قلت هلما :فإين رأيت منذ الليلة َع َ
جبَا؟ فما هذا اذلي رأيت؟ قاال
فذراين
َ ُ
َّ َ ُ ْ
الر ُجل األول اذلي أتيت عليه ُيثْلَ ُغ رأسه باحلَ َ
خ ُ
رب َك :أما ُّ
جر ،فإنه الرجل يأخذ القرآن ف َريف ُض ُه ،وينام عن
يل :أما إنا سن ِ
َُ ْ َ ُ ْ ُ
ََ
ْ َ
الصالة َ
خ ُر ُه إىل َق َف ُاهَ ،و َعيْنُه إىل َق َف ُاه ،فإنه َّ
الر ُجل
رش ِشدق ُه إىل قف ُاه ،و ِمن
المكتُوبة .وأما الرجل اذلي أتيت عليه يرش
ََْ َُُْ َ َ
َ َّ ُ ُ ُّ َ
َّ ُّ
ُ ُ
َْ ُ
َْ ََ ْ ُ
ُ ْ
الزن ُاة
ور ،فإنهم
يغدو من بي ِت ِه فيك ِذب ال ِ
كذبة تبلغ اآلفاق .وأما الرجال ْ والنساء العراة اذلين هم يف مثل بناء اتلن ِ
َ
الك ُ
ويلقم احل َ
انلهرُ ،
َّ
والز َواين ،وأما َّ
الرجل اذلي أتيت عليه ي َ ْس َبح يف َّ
ريه املرآة اذلي
جارة ،فإنه آكل الربا ،وأما الرجل
ِ
ِ
َ
الر ُجل َّ
الطويل اذلي يف َّ
عند انلار َحيُ ُّش َها َوي َ ْس َىع َح ْوهلا ،فإنه َمالك َخازن َج َه َّن َم ،وأما َّ
الر ْو َض ِة ،فإنه إبراهيم -صىل اهلل
ِ
ْ
َّ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُّ َ ْ ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
اذلين حوهل ،فلك مولو ٍد مات ىلع ال ِفطر ِة» ويف رواية الربقاين« :و ِدل ىلع ال ِفطرة» فقال بعض
الو َدلان ِ
عليه وسلم -وأما ِ
املسلمني :يا رسول اهلل ،وأوالد املرشكني فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-وأوالد املرشكني ،وأما القوم اذلين
َ َ
َ
َ
َ
اكنوا ش ْطر منهم َح َس ٌن ،وش ْطر منهم ق ِب ِيح ،فإنهم قوم خل ُطوا عمال صاحلا وآخر سيئا ،جتاوز اهلل عنهم».
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َّ
َ َْ ََْ َ َْ
َّ ُّ
َُ َ
َْ َ
ََ
ور،
ويف رواية هل« :رأيت الليلة رجلني أتي ِاين فأخرجاين إىل أرض مقدسة» ثم ذكره وقال« :فانطلقنا ِإىل نق ٍ
ب مثل اتلن ِ
ْ َ َ ِّ ٌ ْ َ ُ
َْ
ََْ
َََ ْ
َ ُ
ََْ َ
ت! َر ُ
َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ً
جعوا فيها ،وفيها
ارتف ُعوا حىت اكدوا أن خي ُر ُجوا ،وإذا مخد
ت
أعاله ضيق َوأسفله ِ
واسع؛ يتوقد حتته نارا ،فإذا ارتفع ِ
َ ُ َّ
َْ
َ
ََْ
انلهر ُ
انلهر وىلع َش ِّط َّ
ك «فيه رجل قائم ىلع َو َسط َّ
رجل،
رجال ونساء ُع َراة» .وفيها« :حىت أتينا ىلع نه ٍر من دمٍ » ولم يش
ِ
َّ
الر ُجل ِبَجر يف فيه ،فَ َر َّده حيث اكن ،فَ َ
ني يَ َديه ح َ
وب ْ َ
َ
انلهر ،فإذا أراد أن َخيرج َرىم َّ
جارة ،فأقبل َّ
الر ُجل اذلي يف َّ
جعل لكما
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ
َ َ
َّ
ْ
َ َ َ
َ َ ََْ
الين َد ً
َ ْ ُ َ َ َ َْ
أر ق ُّط أح َس َن
ارا لم
جاء ِيلخرج جعل ير ِيم .يف ِفي ِه ِِبجر ،فريجع كما اكن» .وفيها « :فص ِعدا يب الشجرة ،فأدخ ِ
ْ
ُ ُ ٌ
ْ ُ
َ ْ َ ُ ُ َ ُّ ْ ُ ُ َ َ َّ ٌ ُ َ ِّ ُ
ََُْ َ َ
كذبَ ِة فتُح َمل عنه حىت تبلغ اآلفاق،
منها ،فيها رجال شيوخ وشباب» .وفيها« :اذلي رأيته يشق ِشدقه فكذاب ،حيدث ِبال ِ
َّ
ََ
َفيُ ْصنَ ُع به ما رأيت إىل يوم القيامة» ،وفيهاَّ « :اذلي َر ْأيتَ ُه ي ُ ْش َد ُخ رأسه َ
فر ُجل َعل َمه اهلل القرآن ،فنام عنه بالليل ،ولم
َ ْ ُ
َّ
َّ
َي ْع َمل فيه َّ
بانلهار ،فيُف َعل به إىل يوم القيامة ،وادلار األوىل اليت دخلت دار َاعم ِة املؤمنني ،وأما هذه ادلار فدار الشهداء،
َْ ُ
ْ ُ
َ
يل ،وهذا ميْ َاكئيل ،فارفع رأسك ،فرفعت رأيس ،فإذا فَ ْويق مثْ ُل َّ
زنلك ،قلت :د َاع ِين أدخل
م
ذاك
قاال:
،
حاب
الس
رب
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وأنا ِج ِ
َْ ْ َْ
ُ ُ ٌّ َ ْ َ ْ ْ
َْ
ُ
ُ
َ
َ
زنلك».
مزنِل ،قاال :إنه ب ِيق لك عمر لم تستك ِمله ،فلو استكملته أتيت م ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث عن رؤية رآها يف املنام ،ثم إنه ق َّصها ىلع أصحابه بعد صالة الفجر ،كما
يف بعض روايات احلديث.
َْ
َ
ُ
ْ
َ
فيخرب عن نفسه فيقول :أنه أتاين يف يلليت آ ِتيان قاال يل :انطلق ،فانطلقت معهما ،فأتوا ىلع رجل مضطجع أو مستلق ىلع
ََ
َّ
ََ َ ْ
ح ُ
رج احلجر إىل جهة الضارب ،فيأخذ
قفاه وأخر قائما عليه معه صخرة ويه احلجر الكبرية فري ِميه بها حىت يَشق رأسه ،فيتد

احلجر وال يرجع إىل املرضوب حىت يعود رأسه كما اكن ،فإذا اتلئم رأسه واعد ىلع ما اكن عليه قبل شقه اعد عليه مرة أخرى،
َف َفعل به ِمثْل ما فعل يف َّ
املرة األوىل.
قال :قلت هلما متعجبا مما رآه من حال الرجلنيُ :سبحان اهلل! ما هذان؟
ْ
ْ
ْ
َّ
ُ ُ ٍّ
رجل ممتد ىلع قفاه وآخر قائم عليه حيمل معه حديدة ،يضعها ىلع أحد شيق وجه
قاال يل :ان َطلق ان َطلق ،فان َطلقنا ،فأتوا ىلع
َ
ََ
َ َ
اآلخر ،فيَشق جانبا من وجهه ،حىت يبْلغ به قفاه ،ومىت ما فرغ من شق إحدى اجلهتني ،حتَول إىل جانب الشق اآلخر من
َ ْ
الوجه ،فيُف َعل به ما فعل باجلانب األول من شقه ،وإذا فرغ من شق اجلانب اآلخر ،اكن الشق األول قد اتلئم واعد كما اكن
َّ
عليه قبل شقه ،فيفعل به كما يف املرة األوىل ،ثم يعود للشق اثلاين وقد اتلئم ،فيفعل به كما فعل به يف املرة األوىل وهكذا لكما

اتلئم الشق اعد عليه.
قال :قلتُ :سبْحان اهلل! ما هذان؟
َ
ْ َّ ُّ
ْ َ ْ َ ََْ
َْ
َْ
ور أعاله ضيق وأسفله واسع يوقد حتته نار ،ويسمع منه أصوات خمتلطة
قاال يل :انطلق انطلق ،فانطلقنا ،فأتينا ىلع ِمث ِل اتلن ِ
ُ
ال تفهم.
أس َف َل منهم ،فإذا ُ
ب من ْ
هم ل َ َه ٌ
فاطلعوا ىلع ما يف اتلنور فوجدوا فيه رجال ونساء عراة ،وإذا ُه ْم يَأتي ْ
أتاه ْم ضجوا وصاحوا بِ َما
ِِ
َ
ال يُفهم منه إال االس ِتغاثة مما هم ِفي ِه.
ْ
ْ
ْ
َ
َْ
قلت :ما هؤالء؟ قاال يل :ان َطلق ان َطلق ،فان َطلقنا ،فأتينا ىلع نهر من دم ،رأوا فيه رجال يسبح وآخر قائم ىلع ش ِّط انلهر ،قد
ُمجعت عنده حجارة كثرية ،ثم إن السابح يأيت إىل الرجل القائم ىلع ِّ
شط انلهر ،فيفتح هل فاه فريمه باحلجر ،فينطلق فيسبح ثم
َ
يرجع إيله مرة ثانية ويف لك مرة يرجع إيله يفتح هل فاه فيُل ِقمه احلجر ،وهكذا.
ْ
ْ
َ ْ َْ َََ ْ
قلت هلما :ما هذان؟ قاال يل :ان َطلق ان َطلق ،فان َطلقنَا ،فأتينَا ىلع َر ُجل قبيح املنظر.
َ ُّ
فإذا عنده نار حيُش َها وي َ ْس َىع حوهلا يوقدها.
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ٌُ
ْ
ْ
َ َ ْ
َ ْ َْ َ ََََْ
رجل َطويل
قلت هلما :ما هذا؟ قاال يل :ان َط ِلق ان َط ِلق ،فان َطلقنا ،فأتينا ىلع َروضة خصبة فيها من لك الزهور ،وإذا يف وسطها
ْ
َ
َ ُ
اد أرى رأسه ُطوال يف السماء وإذا َحول ُ
الرجل أكرث ودلان َرأيتُ ُه ْم ق رط.
ال أك
َْ
َْ
َ ْ َ َْ َ ََََْ
قلت :ما هذا؟ وما هؤالء؟ قاال يل :انطلق انطلق ،فانطلقنا ،فأتينا ىلع شجرة عظيمة لم أر روضة قط ،أعظم منها وال أحسن
منها يف مجاهلا ونظارتها.

قاال يل :اصعد يف تلك الشجرة.
ُ َ
ُ
َّ
فصعدوا يف تلك الشجرة ،فإذا هم يف مدينة مشيدة باذلهب والفضة.
َُ
فطلبوا من أهل تلك املدينة أن يفتحوا هلم باب املدينة ،فف ِتح هلم فدخلوها.
َْ
َ َ َّ َ
فتَلقانا ِرجال نِصف ِخلقتهم وصورتهم كأمجل صورة تراها العني ،وانلصف اآلخر كأقبح صورة تراها العني .قال هلم امللاكن:
اذهبوا إىل ذلك َّ
انلهر ،فاغتسلوا فيه.
ُ ْ
ختَلط بيشء ،وشبهه بابلياض اذلي هو صفة اللَّ َ ُ
وإذا هو َن ْهر ُم ْع َرت ٌض َجيري كأن ماءه اللَّ َ ُ
نب.
نب اخلالص غري الم
ِ
ِ
ََ َ َ َ
ُ
َ َ
ْ
َ
ُ
فذهبُوا ف َوق ُعوا فيه ،ثم رجعوا إيلنا وقد زال عنهم ما اكن فيهم من القبح والبشاعة ،فصاروا ىلع أمجل صورة.
وأخرباه بأن هذه املدينة يه جنات عدن وأن ذاك مزنلك فيها.

فارتفع برصه إىل فوق -صىل اهلل عليه وسلم -كثريا ،فرأى ً
قرصا ،مثل السحاب ابليضاء ،فأطلعاه ىلع مزنهل.

فداع هلما وطلب منهما أن يسمحا هل بادلخول إىل ذاك املزنل.
فلم يسمحوا هل بدخوهل؛ ألنه قد بيق هل من ُ
الع ْمر بقية ،وأخربوه أنه سيدخل هذا القرص حال استكمال أجله.

وبعد أن انتهوا من عرض بعض صور اآلخرة ،قال -صىل اهلل عليه وسلم -هلما :إين رأيت أمورا عجيبة ،ثم سأهلم عنها بقوهل:

"فما هذا اذلي رأيت؟"
َّ َ ُ ْ
ُ
َ
َ
ُ
ُّ
خ ُ
ربك :أما ُّ
الرجل األول اذلي رأيته يشق رأسه باحلَجر ،هو من حفظ القرآن ،ثم تركه ولم يعمل به وينام عن
قاال يل :أما إنا سن ِ
الصالة املكتوبة ،ورفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة؛ ألنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه ،فلما رفض أرشف األشياء

وهو القرآن عوقب يف أرشف أعضائه وهو الرأس.
َ ْ ُ َ َْ ََْ
وأما الرجل اذلي رأيته يقطع جانبا من وجهه ،فذاك اذلي يك ِذب الكذبة ،فتنترش ِيف أطراف األرض.
ْ
ْ
َ ْ
ْ
وإنما استحق اتلعذيب ملا يَنشأ عن تلك الكذبَة من املفاسد وهو فيها خمتار غري ُمك َره وال ُمل َجأ.
ُّ َ
َّ ُّ
الزناة والزواين.
ور ،فهؤالء
وأما ما رأيت من الرجال والنساء يف ذلك اتلن ِ
ومناسبة ُ
العري هلم الستحقاقهم أن يُفضحوا؛ ألن اعدتهم أن يسترتوا يف اخللوة فعوقبوا باهلتك.
ويلْقم ا َ
وأما َّ
الرجل اذلي أتيت عليه ي َ ْسبَح يف َّ
الر َبا
انلهرِ ِ ُ ،
حلجارة ،فإنه آ ِكل ِ
كريه املنظر قاعد عند انلار يوقدها ،فإنه مالك خازن انلار.
وأما الرجل اذلي رأيته ِ

كريه الرؤية؛ ألن يف ذلك زيادة يف عذاب أهل انلار.
وإنما اكن ِ
الر ُجل َّ
الطويل اذلي يف َّ
وأما َّ
الر ْو َض ِة ،فإنه إبراهيم -صىل اهلل عليه وسلم.-

وأما األوالد اذلين رأيتهم حول إبراهيم -عليه السالم -فهم لك من مات ىلع فطرة اإلسالم قبل ابللوغ أو ودل ىلع فطرة

اإلسالم ،ثم مات قبل ابللوغ.

فقال بعض املسلمني :يا رسول اهلل ،وأوالد املرشكني؟

فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-إن حكم أوالد املرشكني يف اآلخرة ،كحكم أوالد املسلمني.

وأما القوم اذلين نصفهم حسن وانلصف اآلخر قبيح ،فإنهم مجعوا بني احلسنات والسيئات معا ،فظهرت احلسنات يف صورتهم

اجلميلة ،وظهرت السيئات يف صورتهم القبيحة ،عفا اهلل عنهم ،وأدخلهم اجلنة.

___________________________
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اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :عذاب القرب  -الصالة  -املعامالت  -اتلحذير من الكذب  -املالئكة.
ْ
راوي احلديثَ :س ُمرة بن ُجن َدب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ
• غ َداة  :ما بني الفجر وطلوع الشمس.
َ
َ
َ
َ
• رجلني  :أي َملكني ىلع صورة َر ُجلني وهما ِج ْربيل و ِميْاك ِئيل.
َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ُّ ُ
شدخه َويَشقه.
• يثلغ رأسه  :ي
َََ ْ َُ َََ ْ
حرجُ.
• يتدهده  :يتد
َ
الَكُّ ُ
وب  :حديدة ُم َع َو َّجة الرأس.
•
رش ُ :ي َق ِّطعُ.
• يُ َ ْ
رش ُ
ِ
َ
ُُْ
َ
• ِشدقه  :جانب ف ِمه.
ُ
َّ ُّ
اتلنور  :اذلي خيزب فيه ،ويكون حفرية يف األرض.
•
• اللَّ َغط  :صوت َ
وضجة ال يُفهم معناه.
• َض ْو َضوا  :صاحوا.
َ
َ
ََْ
• يفغ ُر هل فاه  :يَفتح هل فمه.
• يُلْق ُم ُه َح َ
ج ًرا  :يريم احلجر يف فمه.
ِ
ََْ
• َكريه َ
الم ْ
المنظر.
كريه
:
آة
ر
ِ
َ ِ ُّ
• حيُشها  :يوقِ ُدها.
ْ
• َر ْو َض ٍة ُمعتَ َّمة  :طويلة انلبات.
َ
• ن ْور َ :زهر.
َ
• د ْو َحة  :شجرة كبرية.
ارق ْ :
• ْ
اصعد.
َّ
َ
ُ
• َمبْ ِن َّية بِل ِنب  :أصل الل ِنب ما يبْ َىن به من ِطني.
َ ُ َْ ٌ
رتض  :نهر جيري َع ْرضا.
• نهر مع
َ ْ ُ ِ َّ
َ
ُ
• المحض  :اللنب اخلالص.
َّ ْ
َّ
• َجنة َعد ٍن َ :جنة خادلة وباقية.
• َس َما بَرصي  :ارتفع.
• ُص ُعدا  :مرتفعا.
الر َبابَة َّ :
• َّ
السحابة.
َ
ْ َ
• ذ َر ِاين  :ات ُراكين.
• يأخذ القرآن  :حيفظه.
ُ
َ َ ََْ
ُ ْ َ ُّ
َ
• يَ ْرف ُضه  :يه ِمل ت َع ُهده باملذاكرة فينساه.
َ َ
• اآلفاق  :انلاحية.
َ ْ
ْ
• ال ِف ْطرة  :اخلِل ِقة اليت يكون عليها لك موجود يف أول خلقه.
َْ
َ
• نقب  :خرق.
َََ ْ
َ
ُ َ َْ
ْ
مخدت َ :سكن َلهبها ولم ي ْطفأ مج ُرها.
•
َْ َ ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
• يشدخ رأسه  :شجه وجرحه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اهتمام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأمر الرؤيا.
ٌ
إجادة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تعبري الرؤيا؛ ألن اإلكثار من قوهل" :هل رأى أحد منكم من رؤيا؟" ديلل ىلع علمه بذلك وإال ملا سأهلم.
استحباب السؤال عمن رأى رؤيا وسماعها.
تعبري الرؤيا وقت الصبح أفضل من غريه من األوقات لقرب عهد الرايئ بها وصفاء ذهن املعرب.
أن رؤيا األنبياء حق.
إثبات عذاب القرب وأن بعض العصاة يعذبون يف الربزخ.
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.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

َّ َ ُّ
أن املالئكة قادرون ىلع التشلك ىلع أشاكل البرش.
إشارة إىل أن للجنة درجات ،وأن لك ما يكون أىلع فهو أىلع من األدىن.
استحباب التسبيح عند وجود أمر يُتعجب منه.
الرتهيب من نسيان القرآن بعد حفظه ،واتلحذير من ترك العمل به.
الوعيد الشديد ملن يتاكسل عن الصالة املفروضة.
الرتهيب من الكذب وبيان عذابه الشديد.
اتلحذير من الزنا وأكل الربا.
ُّ
َّ
بيان ُعلو مزنلة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف اجلَنة.
بيان فضيلة إبراهيم -عليه السالم.-
أن من مات قبل ابللوغ دخل اجلنة ولو من أبوين اكفرين.
بيان فضل الشهداء ،وأن منازهلم أرفع املنازل.
من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز اهلل عنهم.
بيان أن انلعيم يف اجلنة والعذاب يف انلار حق ال ريب فيه.
َّ
أن اذلي هل قرص يف اجلنة ال يُقيم فيه وهو يف ادلنيا ،بل إذا مات حىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -والشهيد.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مصطىف اخلن وآخرون ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة -
بريوت 1379 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،تأيلف :رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف
ابلاز  -مكة املكرمة  -الرياض  -الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم  ،انلارش :مكتبة دار ابليان  ،اعم النرش 1410 :ه.
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َْ
َ
َ
َ
خبلق حسن
اتق اهلل حيثما كنت ،وأتبِع السيئة احلسنة تمحها،
ِ
وخالق انلاس ٍ

احلديث :عن أيب ذر و معاذ بن جبل -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اتق اهلل حيثما كنت،
َ
َ
َْ
َ
حسن».
خبلق
انلاس
وخالق
تمحها،
احلسنة
السيئة
ع
ب
وأت ِ
ٍ
ِ
ٍ
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

اتق اهلل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يف أي ماكن كنت ،وبادر ىلع فعل احلسنة بعد وقوعك يف السيئة ،تلكفرها وتزيل

أثرها السيئ يف القلب وعقابها من الصحف ،واعمل انلاس بمثل ما حتب أن يعاملوك به.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث أيب ذر :رواه الرتمذي وأمحد وادلاريم.
حديث معاذ -ريض اهلل عنه :-رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

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

اتق اهلل  :بامتثال أمره واجتناب نهيه ،والوقوف عند حده.
َحيثما َكنت  :يف أي ماكن كنت فيه حيث يراك انلاس ،وحيث ال يرونك ،فإنه مطلع عليك.
ْ
ْ
أت ِبع  :أحلِق ،أي افعل بعدها.
السيئة  :ويه ترك بعض الواجبات ،أو ارتكاب بعض املحظورات.
احلسنة  :العمل الصالح.
ر
تمحها  :تمح عقابها من صحف املالئكة وأثرها السيئ يف القلب.
وخالق انلاس  :اعملهم.
خلق حسن  :وهو أن تفعل معهم ما حتب أن يفعلوه معك ،فبذلك جتتمع القلوب ،وتتفق الَكمة ،وتنتظم األحوال.

 .1األمر بتقوى اهلل ،وهو وصية اهلل جلميع خلقه ،ووصية الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -ألمته.
 .2اإلتيان باحلسنة عقب السيئة سبب لغفران السيئة.
 .3فضل اهلل ر
عز وجل ىلع العباد؛ وذلك ألننا لو رجعنا إىل العدل لاكنت احلسنة ال تمحو السيئة إال باملوازنة ،وظاهر احلديث العموم ،فاحلسنة ولو
اكنت يسرية تمحو السيئة اليت يه أكرب منها.
 .4الرتغيب يف حسن اخللق ،وهو من خصال اتلقوى اليت ال تتم اتلقوى إال به ،وإنما أفرد باذلكر للحاجة إىل بيانه.

املصادر واملراجع:

ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه.رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش.فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2003/م.الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض.األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس.مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.-سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م.
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اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ،واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من اكن قبلكمِ ،حلهم ىلع أن
سفكوا دماءهم ،واستحلوا ُمارمهم

احلديث :عن جابر بن عبداهلل -ريض اهلل عنهما -قال قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اتقوا الظلم؛ فإن الظلم
َ ْ َ َ ُّ
ُّ َ ْ َ
ُّ
حلوا حمارمهم».
ظلمات يوم القيامة ،واتقوا الش َّح؛ فإن الش َّح أهلك من اكن قبلكم ،محلهم ىلع أن سفكوا دماءهم ،واست

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
اجتنبوا ظلم انلاس وظلم انلفس والظلم يف حق اهلل؛ ألن اعقبته أشد يوم القيامة ،واجتنبوا أيضا ابلخل مع احلرص ،وهو
نوع من الظلم ،وهذا ادلاء قديم بني األمم؛ فاكن سببًا لقتل بعضهم ،وإباحة ما حرم اهلل من املحرمات.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

الظلم  :هو جماوزة احلد ،وعدم إيصال احلق ملستحقه.
الشح  :شدة ابلخل مع احلرص.
محلهم  :اكن سببًا لفعلهم.
سفكوا دماءهم  :أي :قتل بعضهم ً
بعضا.
استحلوا حمارمهم  :أحلوا ما حرم اهلل عليهم.

.1
.2
.3
.4
.5

احلث ىلع اجتناب الظلم وابلخل.
األمور املعنوية تتحول يوم القيامة بأمر اهلل إىل حسية.
احلث ىلع العدل والكرم والسخاء.
الظلم سبب للعقاب األيلم الشديد ،وهو من كبائر اذلنوب.
ً
كثريا ما جير انلاس إىل املعايص واآلثام ،ويوقعهم يف الفواحش واملنكرات.
اتلاكلب ىلع ادلنيا واحلرص عليها ،وابلخل

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م.
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اتقوا اهلل وصلوا مخسكم ،وصوموا شهركم ،وأدوا زَكة أموالكم ،وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم

احلديث :عن أيب أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه -قالَ :س ِمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ ُ َ َُ
َ ُّ َ
َّ ُ
َ َّ َ َ
َ ُ ََُ َ ُ
َ ُّ َ َ َ َ ُ
ُ
َخي ُط ُ
اءكم
موا ِلكم ،وأ ِطيعوا أمر
هركم ،وأدوا زاكة أ
وصلوا مخ َسكم ،وصوموا ش
الوداع ،فقال« :اتقوا اهلل،
ب يف حجة
َ ُ ُ
َّ
ُ
تدخلوا َجنة َر ِّبكم».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف حجة الوداع خطب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم عرفة ،وخطب يوم انلحر ،ووعظ انلاس وذكرهم ،وهذه خطبة من
اخلطب الرواتب اليت ي ُ ُّ
سن لقائد احلجيج أن خيطب انلاس كما خطبهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واكن من مجلة ما ذكر
يف إحدى خطبه يف حجة الوداع ما ييل:

َّ
ً
مجيعا أن يتقوا َّ
"يا أيها انلاس اتقوا ربكم"  ،فأمر الرسول -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
ربهم اذلي خلقهم ،وأمدهم بِنعمه،
انلاس
وأعدهم لقبول رساالته ،فأمرهم بتقوى اهلل -تعاىل.-
ُّ
وقوهل" :وصلوا مخسكم" أي :صلوا الصلوات اخلمس اليت فرضها اهلل -عز وجل -ىلع رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم.-
وقوهل" :وصوموا شهركم" أي :شهر رمضان.

وقوهل" :وأدوا زاكة أموالكم" أي :أعطوها مستحقيها وال تبخلوا بها.

وقوهل" :أطيعوا أمراءكم" أي :من جعلهم اهلل أمراء عليكم ،وهذا يشمل أمراء املناطق وابلدلان ،ويشمل األمري العام :أي
أمري ادلولة ُلكِّها ،فالواجب ىلع الرعية طاعتهم يف غري معصية اهلل ،أما يف معصية اهلل فال جتوز طاعتهم ولو َ
أم ُروا بذلك؛ ألن
ر
ُ َّ
طاعة املخلوق ال تقدم ىلع طاعة اخلالق -جل وعال،-وأن من فعل هذه األشياء املذكورة يف احلديث فثوابه اجلنة.
وثواب من فعل ذاك اجلنة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد  -اآلخرة  -الصالة  -الصوم  -الزاكة  -اإلمامة.
راوي احلديث :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد وابن حبان.
تنبيه:
عند أمحد بدل اتقوا[ :اعبدوا ربكم] ،وعندهما( :ذا أمركم) أما (أمراءكم) فلفظ ابن حبان.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َّ
الو َداع  :حجة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-سنة عرش من اهلجرةُ ،
َح َّجة َ
وس ِّميَت بذلك؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -ودع انلاس فيها.
َ
ُ
مخ َسكم  :الصلوات اخلمس املفروضة.
َ َُ
ُشهركم  :شهر رمضان.
ََ َ ُ
اءكم  :أويلاء األمور منكم.
أمر
ُ
جت ُّن من فيها أي تسرته.
ألنها
أشجارها
لكرثة
بذلك
وسميت
املتقني،
ألويلائه
اهلل
أعدها
اليت
ادلار
يه
:
ربكم
جنة
ِ

 .1الزتام هذه األعمال من تقوى اهلل ،وأن تقوى اهلل تعاىل طريق اجلنة ورشط دلخوهلا ،واالستقامة يف ادلنيا سبب انلجاة يف اآلخرة.
 .2وجوب طاعة الوالة واحلاكم ،ورشط طاعتهم أن ال يأمروا بما فيه معصية اهلل -عز وجل.-
 .3أن العمل ألجل دخول اجلنة من امتثال أمر اهلل -عز وجل ،-وليس من الرشك أو من املحرمات ،فإن اهلل تعاىل خلقها ووصفها نلا وحثنا للعمل
دلخوهلا ،فيه ثواب اهلل وجزاؤه ،والعمل هلا عمل لوجه اهلل تعاىل وداخل يف اإلخالص.
 .4ختصيص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هذه األمور باذلكر ديلل ىلع أهميتها.
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املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه1975 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3520( :
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اتقوا دعوات املظلوم فإنها تصعد إىل السماء كأنها رشار

احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواعًَّ « :ات ُقوا َد َع َوات املظلومِ ؛ فإنَّها تصعد إىل السماء كأنَّها َرش ٌ
ار».
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اجتنبوا الظلم ،وخافوا من دعوة املظلوم؛ فإنها تصعد إىل اهلل يف السماء كأنها رشار ،وشبهها بالرشار يف رسعة صعودها ،أو
َ َّ
َّ
ُّ
والظلم ،وأنها يف خرقها ُ
للحجب كأنها رشارة يف أثرها.
ألنها خرجت من قلب يلهب بنار القهر

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أسباب إجابة ادلاعء وموانعه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الرقاق  -اآلداب.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه احلاكم.
مصدر منت احلديث :املستدرك ىلع الصحيحني.

معاين املفردات:

ِّ
• رشار  :أجزاء صغرية متوهجة تتطاير اعدة عن نار أو جسم حيرتق.

فوائد احلديث:

 .1دعوة املظلوم مستجابة.
 .2اجلزاء من جنس العمل ،كما جرت به سنته تعاىل ،فمن أهلب قلب املظلوم ومأله بالقهر وظلمه ،فلريتقب نلار اجلزاء يف ادلارين.
 .3إثبات العلو هلل تعاىل.

املصادر واملراجع:

املستدرك ىلع الصحيحني ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية – بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1411 ،ه – 1990م.
حممد إسحاق َّ
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين األمري الصنعاين ،املحقق :دَّ .
حممد إبراهيم،
انلارش :مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.

الرقم املوحد)8309( :
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اجتنبوا السبع املوبقات

ً
ُ َ
ُ
ُ
الرشك
الموبِقات ،قالوا :يا رسول اهلل ،وما ه َّن؟ قال:
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع" :اجتنبوا السبع
َّ ر
ُ
ُ
ُ َُْ
َ َّ ْ
َ َّ َ
ُ ِّ
الزح ِف ،وقذف
واتل َوِل يوم
مال ايلتيم،
والسحر ،وقتل
باهلل،
ِ
انلفس اليت حرم اهلل إال باحلق ،وأكل الربا ،وأكل ِ
َ
املحصنات الغافِالت املؤمنات".
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ ْ
مهلاكت ،وملا ُسئل عنها ما يه؟ بينها بأنها الرشك باهلل ،باختاذ
اَّلل َعلي ِه َو َسل َم -أمته باالبتعاد عن سبع جرائم
يأمر -صىل
ٍ
ٍ
بمسوغ رشيع،
وقتل انلفس اليت منع اهلل من قتلها إال
األنداد هل من أي شلك اكنت ،وبدأ بالرشك؛ ألنه أعظم اذلنوب،
ِ
ر

بأكل أو بغريه من وجوه االنتفاع ،واتلعدي ىلع مال الطفل اذلي مات أبوه ،والفرار من املعركة مع
والسحر ،وتناول الربا
ٍ
الكفار ،وريم احلرائر العفيفات بالزنا.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اجلهاد  -احلدود  -اآلداب  -ابليوع والعقود  -األخالق.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :اتلوحيد.

معاين املفردات:
• اجتنبوا  :ابتعدوا عن.
• املوبقات  :املهلاكتُ ،سميت موبقات؛ ألنها تهلك فاعلها يف ادلنيا واآلخرة.
ً
• الرشك باهلل  :بأن جيعل هلل ندا يدعوه ويرجوه وخيافه.
• اليت حرم اهلل  :أي :حرم قتلها.
موجب للقتل.
• إال باحلق  :أي :بفعل
ٍ
• وأكل الربا  :أي :تناوهل بأي وجه.
• وأكل مال ايلتيم  :يعين :اتلعدي فيه ،وايلتيم :من مات أبوه وهو دون ابللوغ.
• اتلوِل يوم الزحف  :أي اإلدبار من وجوه الكفار وقت القتال.
ُ
• وقذف املحصنات  :رميهن بالزنا ،واملحصنات :املحفوظات من الزنا ،واملراد :احلرائر العفيفات.
• الغافالت  :عن الفواحش وما رمني به ،أي :الربيئات.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

حتريم الرشك ،وأنه هو أكرب الكبائر وأعظم اذلنوب.
حتريم السحر ،وأنه من الكبائر املهلكة ومن نواقض اإلسالم.
حتريم قتل انلفس بغري حق.
ٍّ
جواز قتل انلفس إذا اكن ِبق اكلقصاص والردة والزنا بعد إحصان.
حتريم الربا وعظيم خطره.
حتريم االعتداء ىلع مال األيتام.
حتريم الفرار من الزحف.
حتريم القذف بالزنا واللواط.
أن قذف الاكفر ليس من الكبائر.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3331( :
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َ ْ ََ
َّ
اجتنبوا هذه القاذورة اليت نىه اهلل عنها ،فمن ألم فليسترت بسرت اهلل ويلتب إىل اهلل فإنه من يبدنلا صفحته
نقم عليه كتاب اهلل -عز وجل-

َْ َ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قام بعد أن َر َج َم األ ْسل ِ َّ
يم
َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ْ
ْ
ُ ْ َْ َ ْ َ ُ ُ
َْ ُ ََ
ْ
حتَه ن ِق ْم
رت اهلل َو ِيلَتُب إىل اهلل فإنه من يب ِد نلا صف
س
ب
رت
ت
س
ي
ل
ف
م
ل
أ
فمن
عنها
اهلل
نىه
اليت
ة
فقال« :اجتَنِبُوا هذه القاذور
ِ
ِ
ِ ِ
عليه كتاب اهلل -عز وجل.»-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
َّ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -
َ
ماعز بن مالك األسليم -
قام بعد أن رجم
يف هذا احلديث خيرب ابن عمر -ريض اهلل عنهما-
َّ
َّ
وحذرهم من الوقوع يف هذه الفاحشة ويه الزنا ،وأن من وقع يف يشء منها فال يفضح نفسه
ريض اهلل عنه -فخطب بانلاس
ُ
ويظهر ما فعل ،بل يسرت نفسه بسرت اهلل عليه ،وعليه أن يبادر باتلوبة ،واهلل يتوب ىلع من تاب ،وهذا أفضل هل من إخبار
َّ
َّ
احلاكم عن فعلته؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أخرب أنه من أظهر املعصية وما حصل منه أقام عليه احلَد اذلي َحد ُه

يف كتابه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه احلاكم وابليهيق.
مصدر منت احلديث :مستدرك احلاكم.

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

رجم  :الرجم :هو الريم باحلجارة حىت املوت.
القاذورة  :الفاحشة.
ًّ
لم اليشء ر
أل َ َّم  :ر
يلمه لما؛ أي :مجعه وضمه ،وألم الرجل باذلنب فعله.
َ
فليسترت َ :سرت :أخىف عيبًا أو ذنبًا.
ُ
ْ
ُ
َ
وانل َد ُم واإلقالعَ ،
ويلتب  :اتلوبة :االعرتاف باذلنبَّ ،
والع ْز ُم ىلع أن ال يعاود اإلنسان ما اقرتفه من اذلنوب.
ُ
يبْ ِد  :من :بدا األمر ،بمعىن :ظهر وبان.
َ
َّ
نلَا  :معارش احلُاكم.
صفحته  :حقيقة الصفحة :جانب الوجه ،فللك وجه صفحتان هما اخلدان ،بمعىن :أظهر ذنبه وأبانه.
َّ
َّ
نقم عليه كتاب اهلل  :أي احلَد اذلي َحد ُه اهلل -تعاىل -يف كتابه ،والسنة من الكتاب ،أو املراد بكتاب اهلل حكمه ورشعه.

.1

.2
.3
.4
.5

َّ
َُ
{وه َو
دل احلديث ىلع رغبة الشارع احلكيم من املذنب أن يسرت نفسه ،ويتوب عن اذلنب فيما بينه وبني ربه ،واهلل -سبحانه -غفور رحيم:
َّ
َّ ِّ َ
َُْ َ
َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ ْ َ
ات} [الشورى.]25 :
ِ
اذلي يقبل اتلوبة عن ِعبا ِد ِه َويعفو ع ِن السيئ ِ
َّ
حينئذ جيب ىلع وِل األمر إقامة ذلك احلد؛ كما قال -صىل اهلل عليه
أنه إذا ُرفِع أمر من أىت بفاحشة ،وأبان عن حقيقة حاهل إىل وِل أمره ،فإنه
ٍ
وسلم" :-من ُيبْ ِد نلا صفحته ،نقم عليه كتاب اهلل َّ -
عز وجل."-
وجوب اجتناب املعايص.
وجوب اتلوبة.
أنه ينبيغ لإلنسان أن يربط الوقائع واألحاكم بكتاب اهلل وسنة رسوهل حىت يألفهما انلاس.
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املصادر واملراجع:

 منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه. تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل1427 ،ه – 2006م. فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل1427 ،ه 2006 -م.ر
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1435 ،ـه2014 -م. رشح الزرقاين ىلع موطأ اإلمام مالك ،انلارش :مكتبة اثلقافة ادلينية  -القاهرة ،الطبعة األوىل 1424 ،ـه2003 -م. سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل ،مكتبة املعارف1415 ،ه. املستدرك ىلع الصحيحني ،للحاكم ،انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة األوىل1411 ،ه 1990 -م. -السنن الكربى للبيهيق  -املحقق :حممد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان ،الطبعة اثلاثلة1424 ،ه.

الرقم املوحد)58240( :
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َّ َّ ُ َ َ
َّ َّ
َّ
ُُ
ْ َ َّ
ُ
والم َت َك ِّ ُ
انلاس ومساك ِينهم
يف ضعفاء
وقالت اجلنة:
ْبون.
يف اجلبارون
فقالت انلَّار:
ت اجلنة وانلَّار،
ِ
ِ
ِ
احتج ِ

ً
َّ
ْ َ َّ
يف َّ
فقالت َّ
اجلنة َّ
انلارَّ :
اجلبارون
وانلار،
ت
ِ
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :احتج ِ
َّ ْ َ َ
َُ َ
َّ َّ ُ َ َ
َْ
ك ِّ ُ
وإنك
أشاء،
من
بك
رحم
انلاس ومسا ِكينُ ُهم ،فقىض اهلل بَين ُه َماِ :إنك اجلنة رمحيت أ
وقالت اجلنة:
ربون.
والمت
يف ضعفاء ِ
ِ
ِ
ُ
َ ْ ُ َ َّ ْ ُ َ
َّ
انلار عذايب أعذب بك من أشاء ،و ِل َِكيكما يلع ِملؤها».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث :أ ن اجلنة وانلار حتاجتا فيما بينهما ،لك واحدة تديل ِبجتها ،وهذا من األمور الغيبية اليت جيب علينا أن

نؤمن بها حىت وإن استبعدتها العقول

فاجلنة احتجت ىلع انلار ،وانلار احتجت ىلع اجلنة ،انلار احتجت بأن فيها اجلبارين واملتكربين ،اجلبارون أصحاب الغلظة

والقسوة ،وا ملتكربون أصحاب الرتفع والعلو ،واذلين يغمطون انلاس ويردون احلق ،كما قال انليب صىل اهلل عليه وسلم يف
الكرب( :إنه بطر احلق وغمط انلاس).

فأهل اجلربوت وأهل الكربياء هم أهل انلار والعياذ باهلل ،وربما يكون صاحب انلار لني اجلانب للناس ،حسن األخالق،

لكنه جبار بالنس بة للحق ،مستكرب عن احلق ،فال ينفعه يلنه وعطفه ىلع انلاس ،بل هو موصوف باجلربوت والكربياء ولو اكن
لني اجلانب للناس؛ ألنه جترب واستكرب عن احلق.

أما اجلنة فقالت :إن فيها ضعفاء انلاس وفقراء انلاس .فهم يف الغالب اذلين يلينون للحق وينقادون هل ،وأما أهل الكربياء

واجلربوت؛ فيف الغالب أنهم ال ينقادون.
َّ
فقىض اهلل عز وجل بينهما فقال للجنة  ( :إنك اجلنة رمحيت أرحم بك من أشاء ) وقال للنار ( :إنك انلار عذايب أعذب بك
من أشاء )

ثم قال عز وجل ( :ولَكيكما َّ
يلع ملؤها ) تكفل عز وجل وأوجب ىلع نفسه أن يمأل اجلنة ويمأل انلار ،وفضل اهلل سبحانه

وتعاىل ورمحته أوسع من غضبه ،فإنه إذا اكن يوم القيامة ألىق من يلىق يف انلار ،ويه تقول  :هل من مزيد ،يعين أعطوين.

أعطوين .زيدوا .فيضع اهلل عليها رجله ،ويف لفظ عليها  :قدمه ،فيزنوي بعضها ىلع بعض ،ينضم بعضها إىل بعض من أثر

وضع الرب عز وجل عليها قدمه ،وتقول :قط قط ،يعين :كفاية كفاية ،وهذا ملؤها.
َّ َ َ
ات واألرض يدخلها أهلها ويبىق فيها فضل زائد ىلع أهلها ،فينشئ اهلل تعاىل هلا
أما اجلنة فإن اجلنة واسعة ،عرضها السمو ِ
ً
أقواما فيدخلهم اجلنة بفضله ورمحته؛ ألن اهلل تكفل هلا بملئها.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :حتريم الكرب واتلجرب ،اإليمان بايلوم اآلخر.
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• احتجت  :ختاصمت وأقامت لك واحدة منهما احلجة ىلع األخرى  ،واملراد من احلوار حاكية ما اختص به لك منهما.
• اجلبارون  :اذلين يتجربون ىلع انلاس ويقهرونهم ىلع مرادهم.
• ضعفاء انلاس  :املتواضعون،أو املستضعفون.
• مساكينهم  :املحتاجون.
• قىض بينهم  :أخرب عما أراده هلا مما سبقت به إرادته.
• لَكيكما يلع ملؤها  :للك من اجلنة وانلار ما يملؤها.
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فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

بشارة املؤمنني املستضعفني باجلنة ،ووعيد املتكربين واجلبارين بانلار.
ً
أن اهلل تعاىل شاء أن يرتك انلاس أحرارا خيتار لك واحد منهم العمل اذلي يريده بعد أن يبني هلم طريق احلق من ابلاطل ،وقد علم سبحانه أن
ً
ً
فريقا سيختار طريق الرش ويكون مصريه انلار فيملؤها  ،وأن فريقا سيختار بإرادته طريق اخلري فيكون مصريه اجلنة فيملؤها .
ً
ً
هذا احلديث ىلع ظاهره ،فقد جعل اهلل يف اجلنة وانلار تميزيا تدراكن به؛ فتحاجتا واكن هلما قوال.
اتلواضع هلل وخفض اجلناح للمؤمنني سبب يف رمحة اهلل ودخول اجلنة.
اجلنة دار رمحة اهلل يرحم بها من يشاء من أويلائه ،وانلار دار عذابه يعذب بها من يشاء من أعدائه.
جواز املناظرة ،وأنها مرشوعة إلظهار احلق وإزهاق ابلاطل.
أن الفقراء والضعفاء هم أهل اجلنة؛ ألنهم يف الغالب هم اذلين ينقادون للحق ،وأن اجلبارين املتكربين هم أهل انلار والعياذ باهلل؛ ألنهم
مستكربون ىلع احلق .

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. كنوز رياض الصاحلني،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3261( :
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احتجت اجلنة وانلار ،فقالت اجلنة :يدخلِن الضعفاء واملساكني ،وقالت انلار :يدخلِن اجلبارون

واملتكْبون ،فقال للنار :أنت عذايب أنتقم بك ممن شئت ،وقال للجنة :أنت رِحيت أرحم بك من شئت

ُ
َّ
ُ
وانلار ،فقالت
احتجت اجلنة
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-
ُ
َّ
ِّ
َّ
ُ
ُ
أنت عذايب أنتقم بك ممن
اجلنة :يدخلين
الضعفاء واملساكني ،وقالت انلار :يدخلين اجلبارون واملتكربون ،فقال للنارِ :
ُ
ُ
ُ
شئت».
أرحم بك َمن
أنت رمحيت
شئت ،وقال للجنةِ :

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اجلنة وانلار احتجتا عند ربهما ،أي :أن لك واحدة منهما أظهرت حجج اتلفضيل ،فلك
واحدة تديع الفضل ىلع األخرى ،وهذا من األمور الغيبية ،اليت جيب علينا أن نؤمن بها حىت وإن استبعدتها العقول ،فاجلنة

احتجت ىلع انلار ،فقالت :إن فيها ضعفاء انلاس وفقراء انلاس ،فهم يف الغالب اذلين يلينون للحق وينقادون هل ،واحتجت
ُّ
انلار بأن فيها اجلبارين وهم أصحاب الغلظة والقسوة ،واملتكربين وهم أصحاب الرتفع والعلو ،واذلين حيتقرون انلاس ويردون
احلق ،فأهل اجلربوت وأهل الكربياء هم أهل انلار والعياذ باهلل؛ ألنهم يف الغالب ال ينقادون للحق ،فقىض اهلل -عز وجل-

أنت عذايب أعذب بك من أشاء ،وأنتقم بك ممن أشاء ،وقال للجنة :أنت رمحيت أرحم بك من أشاء ،يعين:
بينهما فقال للنارِ :

أنها ادلار اليت نشأت من رمحة اهلل ،وليست رمحته اليت يه صفته؛ ألن رمحته اليت يه صفته وصف قائم به ،لكن الرمحة هنا

خملوق ،أنت رمحيت يعين خلقتك برمحيت ،أرحم بك من أشاء ،فأهل اجلنة هم أهل رمحة اهلل ،وأهل انلار هم أهل عذاب اهلل -

تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصفات.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه بمعناه ،وهذا لفظ الرتمذي.
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:
• الضعفاء  :مجع ضعيف :وهو القليل احلظ من ادلنيا.
• احتجت  :أظهرت ُحجج اتلفضيل.
• اجلبارون  :أصحاب الغلظة والقسوة.
ُ ِّ
ِّ
ويعظمون أنفسهم.
املتكربون  :اذلي حيتقرون انلاس
•
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

احتجاج اجلنة وانلار من األمور الغيبية اليت جيب علينا أن نؤمن بها ،حىت وإن استبعدتها العقول.
الفقراء والضعفاء هم أهل اجلنة؛ واجلبارون املتكربون هم أهل انلار.
إثبات الكم اهلل -عز وجل -للجنة وللنار.
إثبات صفة املشيئة هلل -عز وجل -ىلع ما يليق جبالل اهلل -سبحانه.-
الرمحة نواعن :األوىل :رمحة صفة هلل تعاىل غري خملوقة ،واثلانية :رمحة خملوقة ،ويه اجلنة.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن
– الرياض.
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.

الرقم املوحد)6334( :
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َُْ
ْ
َ ْ َ َّ
ََْ ُ َ
َ ْ
ََْ ُ
ٌ
يشء فال تقل :لو أنِن فعلت لاكن كذا وكذا،
احرص ىلع ما ينفعك ،واست ِعن باهلل وال تعج َزن ،وإن أصابك
ِ
ََْ ُ َ ََ
َََ
ََ
ُ
الشيطان
ولكن قل :قدر اهلل ،وما شاء فعل ،فإن «لو» تفتح عمل
ِ

ً
ََْ َ
َ ْ َ َّ
ْ
ج َزن ،وإن أصابك يشء
احرص ىلع ما ينف ُعك ،واستَ ِع ْن باهلل وال تع
«
:
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع
ِ
ُْ
ََ
ُ
فال تقل :لو أنين فعلت لاكن كذا وكذا ،ولكن قل :قدر اهلل ،وما شاء فعل ،فإن «لو» تفتح عمل الشيطان».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
َ
ملا اكن اإلسالم يدعو إىل ُعمران الك ْون وإصالح املجتمع أ َمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لك مسلم بالعمل اجلاد
َّ
َّ َ
وانلدم إذا فاته
واتلحصيل مستعينا ىلع حتقيق ذلك باهلل عزوجل ،متجنبا للعجز ومواطنه ،وأن ال يفتح ىلع نفسه باب الل ْوم
َ
ُ ِّ َ ْ
َُ
َّ َ
وي َعلل نف َسه بالقضاء والقدر حىت ال يكون للشيطان
السخط واجل َ َزع ،وإنما يف ِّوض أمره إىل اهلل،
املطلوب؛ ألن ذلك جيُ ُّره إىل
ٌ َ ْ َ ُّ ُ ْ
وي َزع ِزع إيمانه باهلل عزوجل وبقضائه وقدره.
عليه سبيل ،فيست ِفزه

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت > املنايه اللفظية وآفات اللسان
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :القدر.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

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

احرص ىلع ما ينفعك  :احلرص :هو بذل اجلهد ،واستفراغ ُ
الو ْسع ،واملراد بما ينفع هنا :لك ما ينفع اإلنسان يف أمر دينه ودنياه.
واستعن باهلل  :أي :اطلب اإلاعنة يف مجيع أمورك من اهلل ال من غريه.
َ
ً
َُ
َ
َ ْ
َ
وال تعجزن  :أي :ال تف ِّر ْط يف طلب ما ينفعكُ ،م َّت ِالك ىلع الق َدر ،ومستسلما للعجز والكسل.
ْ
َْ
فإن أصابك يشء  :أي :وإن َغلَبَك ٌ
أمر ،ولم حي ُص ِل املقصود بعد بَذ ِل اجلهد واالستطاعة.
فال تقل لو أين فعلت كذا  :أي :فإن هذا القول ال يُف ُ
يدك شيئا«.كذا» كناية عن مبهم.
ِ
َّ
ولكن قل :قدر اهلل  :أي :ألن ما قد َره اهلل ال بد أن يكون ،والواجب التسليم للمقدور.
َّ
َ
فإن لو تفتح عمل الشيطان  :أي :أن لو تدفع قائلها إىل الل ْوم َّ
والسخط واجل َ َزع ،وهذه من أعمال الشيطان.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

احلث ىلع االجتهاد يف طلب انلفع العاجل واآلجل ببذل أسبابه.
وجوب االستعانة باهلل يف القيام باألعمال انلافعة ،وانليه عن االعتماد ىلع احل َ ْول والقوة ،وحتريم االستعانة بغري اهلل فيما ال يقدر عليه إال اهلل.
انليه عن العجز َ
وابلطالة وتعطيل األسباب.
إثبات القضاء والقدر ،وأنه ال ينايف بذل األسباب والسيع يف طلب اخلريات.
وجوب الصرب عند نزول املصائب.
انليه عن قول «لو» ىلع وجه التسخط عند نزول املصائب ،وحتريم االعرتاض ىلع القضاء والقدر هلل تعاىل.
اتلحذير من كيد الشيطان.
األخذ باألسباب ال ينايف اتلولك.
العجز ينايف االستعانة باهلل.
اإلسالم حيث ىلع العمل واإلنتاج.
َ َّ
أن اخلري والرش ُمقدر من اهلل تعاىل.
إثبات املشيئة هلل ىلع وجه يليق جبالهل.
إثبات الفعل هلل تعاىل.
اإليمان بالقدر دواء القلوب واستقرار انلفوس.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للفوزان ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،للقراعوي ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه.
فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،حممد حامد الفيق ،مطبعة السنة املحمدية ،الطبعة :السابعة1377 ،ه.
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،حممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :اثلانية ،حمرم 1424ه.
اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد ،صالح آل الشيخ ،دار اتلوحيد الطبعة :األوىل1424 ،ه.
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ارجع إيلهما فاستأذنهما ،فإن أذنا لك فجاهد ،وإال فْبهما

ً
َ ٌ
أحد
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري أن رجال هاجر إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من ايلمن فقال« :هل لك
ْ َ َ َ َ َ َ ْ
َ َّ ُ
ارج ْع إيلهما فاستأذ ْن ُ
بايلمن؟» ،قال :أَبَ َواي ،قال« :أَذنَا لك؟» قال« :ال» ،قالْ « :
ربه َما».
ف
وإال
،
د
ه
ا
ج
ف
ك
ل
ا
ن
ذ
أ
فإن
ما،
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح بشواهده.

املعىن اإلمجايل:

ً
أفاد احلديث أن رجال جاء من ايلمن ليستأذن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للجهاد ،فسأل عن وادليه وهل استأذنهما لذلهاب
للجهاد أم ال ،فظهر من حاهل أنه لم يستأذنهما ،فأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يرجع إيلهما وحيسن إيلهما ويربهما،

فدل احلديث ىلع أن إذن الوادلين يف اجلهاد أمر معترب.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
ً
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود وهو يف بلوغ املرام خمترصا.

معاين املفردات:

َّ
الكفار ،وابلغاةَّ ،
وقطاع الطرق.
• فجاهد  :اجلهاد هو بذل اجلهد يف قتال
ْ ْ
ْ
• فربهما  :فأ ِطع ُه َما واخ ُدم ُهما.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

َّ
ألن برهما فرض عني ،واجلهاد فرض كفاية ،فإذا َّ
تعني
أنه حيرم اجلهاد ىلع الودل إذا منعه األبوان ،أو أحدهما ،برشط أن يكونا مسلمني؛
َّ
اجلهاد ،فيقدم ىلع برهما؛ ألن اجلهاد مصلحة اعمة ،إذ هو حلفظ ادلين ،وادلفاع عن املسلمني.
عظم بر الوادلين.
وجوب انلصيحة ملن استشارك يف أمر من األمور.
َّ
أن املفيت إذا ُسئل عن مسألة َّ
يتعني عليه أن يستوضح من السائل عن األمور اليت تعد من جمرى اجلواب.
ِ
أن ما وجب حلق الغري فأسقطه ذلك الغري فإنه يسقط.

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
صحيح أيب داود –األم ،-حممد نارص ادلين ،األبلاين ،مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
 توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم ،الطبعة األوىل.1427
 -سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
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ً
ارقبوا ُممدا -صىل اهلل عليه وسلم -يف أهل بيته

َ
َّ
َّ ً
َُْ
َّ ُ
هل بَي ِت ِه.
احلديث :عن أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه -قال :ارقبوا حممدا -صىل اهلل علي ِه وسلمِ -يف أ ِ
ً
درجة احلديث :صحيح موقوفا ىلع أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه.-

املعىن اإلمجايل:

يف أثر أيب بكر -ريض اهلل عنه -ديلل ىلع معرفة الصحابة -ريض اهلل عنهمِ -بق أهل بيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
َّ
وتوقريهم واحرتامهم ،فمن اكن من أهل ابليت مستقيما ىلع ادلين ُمت ِب ًعا لِسنة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فله حقان:
حق اإلسالم وحق القرابة من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وفيه أن أبا بكر والصحابة اكنوا حيبون آل ابليت ويوصون
بهم ً
خريا.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :مناقب أهل ابليت  -فضائل الصحابة.
راوي احلديث :أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري من قول أيب بكر -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ
• ارقبُوا  :راعوه واحرتموه وأكرموه.
• أهل بيته  :أصله وعصبته اذلين حرموا الصدقة بعده.
ر
الصحايب من قول أو فعل.
• املوقوف  :ما أضيف إىل
فوائد احلديث:

 .1تعظيم أهل بيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وإكرامهم وحبهم ومواالتهم ،مع تعظيم ووالء سائر من أمرت الرشيعة اإلسالمية بمواالته من
الصحابة األكرمني والعلماء العاملني.
 .2معرفة الصحابة ِبق أهل ابليت وخباصة الشيخني أيب بكر وعمر -ريض اهلل عنهما.-

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ازهد يف ادلنيا حيبك اهلل ،وازهد فيما عند انلاس حيبك انلاس
احلديث :عن سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنه -قال :جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وآهل وسلم -فقال :يا
ُ َّ
رسول اهلل ،دل ِين ىلع عمل إذا عملته أحبين اهلل وأحبين انلاس؟
«فقال ازهد يف ادلنيا حيبك اهلل ،وازهد فيما عند انلاس حيبك انلاس».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جاء رجل إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يطلب منه أن يرشده إىل عمل إذا عمله يكون سببا ملحبة اهلل هل وحمبة

انلاس ،فأرشده انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل عمل جامع شامل يسبب هل حمبة اهلل وحمبة انلاس.

فقال هل -صىل اهلل عليه وسلم" :-ازهد يف ادلنيا".

أي :فال تطلب منها إال ما حتتاجه وترتك الفاضل ،وما ال ينفع يف اآلخرة ،وتتورع مما قد يكون فيه رضر يف دينك ،وازهد يف
ادلنيا اليت يتعاطاها انلاس ،فإذا صار بينك وبني أحد منهم حق أو عقد من العقود فكن كما ورد يف احلديث" :رحم اهلل

امرءا سمحا إذا باع ،سمحا إذا اشرتى ،سمحا إذا قىض ،سمحا إذا اقتىض"؛ تلكون حمبوبا عند انلاس ومرحوما عند اهلل -

تعاىل.-

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
راوي احلديث :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابن ماجه.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
• دلين  :أرشدين.
• ازهد يف ادلنيا  :اقترص ىلع القدر الالزم منها ،واترك ما ال ينفعك يف اآلخرة.
• حيبك اهلل  :إلعراضك عما أمر باإلعراض عنه.
• وازهد فيما عند انلاس  :من ادلنيا.
• حيبك انلاس  :ألن قلوبهم جمبولة ىلع حب ادلنيا ،ومن نازع إنسانا يف حمبوبه كرهه وقاله ،ومن لم يعارضه فيه أحبه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

ً
علو همم الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-فال تكاد جتد أسئلتهم إال ملا فيه خري يف ادلنيا أو اآلخرة أو فيهما مجيعا.
اإلجياز يف جواب السؤال مالم تدع احلاجة إىل اتلفصيل.
الزهد يف ادلنيا من أسباب حمبة اهلل -تعاىل -لعبده ،والزهد فيما عند انلاس من أسباب حمبة انلاس هل.
إثبات حمبة اهلل  -ر
عز وجل ،-أي أن اهلل -تعاىل -حيب حمبة حقيقية ،ىلع ما يليق جبالهل وعظمته.
فضيلة الزهد يف ادلنيا ،ومعىن الزهد :أن يرتك ما ال ينفعه يف اآلخرة.
الزهد مرتبته أىلع من الورع ،ألن الورع ترك ما يرض ،والزهد ترك ما ال ينفع يف اآلخرة.
ً
ً
احلث والرتغيب يف الزهد فيما عند انلاس ،ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جعله سببا ملحبة انلاس لك ،وهذا يشمل أن ال تسأل انلاس شيئا،
وأن ال تتطلع ِّ
وتعرض بأنك تريد كذا.
ُ
منازعة انلاس يف دنياهم مما جيلب بغضهم وحسدهم ،ومن ذلك سؤاهلم ،كما قيلُ :
وبين آدم حني يسأل يغضب.

392

املصادر واملراجع:

ً
اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه.رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش.فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2003/م.الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض.األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة،1404ه1984/م.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب. -سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.
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َّ َ
ُ
َ َّ ُ
ُ
أكرث أهلها النِّ َ
َ
َ
ساء
الفقراء ،واطلعت يف انلار فرأيت
أكرث أهلِها
اطلعت يف اجلنة فرأيت

َّ َ
اطلعت يف
احلديث :عن ابن عباس وعمران بن احلصني -ريض اهلل عنهم -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :
ُ
واط ُ
ُ
الفقراءَّ ،
فرأيت َ
فرأيت َ
أكرث أهلها النِّ َ
َ
ساء».
لعت يف انلار
أكرث أه ِلها
اجلنة

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف احلديث أنه َّ
اطلَع يف اجلنة فرأى َ
َ
الفقراء ،وذلك ألن الفقراء ليس عندهم ما
أكرث أه ِلها

يطغيهم ،فهم متمسكنون خاضعون ،وهلذا من تأمل اآليات؛ وجد أن اذلين يكذبون الرسل هم املأل األرشاف واألغنياء،

وأن املستضعفني هم اذلين يتبعون الرسل ،فلهذا اكنوا أكرث أهل اجلنة.

واحلديث ال يوجب فضل لك فقري ىلع لك غين ،وإنما معناه الفقراء يف اجلنة أكرث من األغنياء فأخرب عن ذلك ،وليس الفقر
ً
أدخلهم اجلنة ،وإن اكن خفف من حسابهم ،إنما دخلوا بصالحهم معه ،فالفقري إذا لم يكن صاحلا ال يفضل.
كما أخرب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه َّ
اطلَع يف انلار فرأى َ
أكرث أه ِلها النساء؛ وذلك لقيامهن بعادات سيئة تغلب ىلع طباعهن،
وتتعلق بهن ،من ذلك ُ
كفران العشري وكرثة اللعن.
فالواجب عليهن أن حيافظن ىلع أمر ادلين ليسلمن من انلار.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
ُ
راوي احلديث :أبو ُنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ر
اطلعت  :أرشفت وتأملت.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

أن الفقراء يف اجلنة أكرث من األغنياء ،والفقري لم يدخل اجلنة بسبب فقره ،وإنما دخلها بعمله الصالح.
اتلحريض ىلع ترك اتلوسع يف ادلنيا واالسزتادة من متاعها.
حتريض النساء ىلع املحافظة ىلع أمر ادلين ليسلمن من انلار ،واإلخبار بأنهن أكرث أهل انلار.
أن اجلنة وانلار خملوقتان موجودتان.
أن من أسايلب ادلعوة :الرتهيب.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل1418 ،ه.ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن حممد ابلكري ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة ،بريوت  -بلنان ،الطبعة:الرابعة 1425 ،ـه2004 -م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،سنةالنرش1407 :ه – 1987م ،الطبعة.14 :
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ُ َ ِّ َ َ ْ
ني حني تمِس وحني تصبح ،ثالث مرات تكفيك من لك يشء
اقرأ :قل هو اهلل أحد ،والمعوذت ِ

ُ ْ
احلديث :عن عبد اهلل بن خبَيب -ريض اهلل عنه -قال :قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اقرأ :قل هو اهلل
ُ َ ِّ َ َ ْ
ني حني تميس وحني تصبح ،ثالث مرات تكفيك من لك يشء».
أحد ،والمعوذت ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

جاء هذا احلديث بهذا اتلوجيه انلبوي الفريد ،واذلي حيث املسلم ىلع االعتصام بذكر اهلل -تعاىل ،-فمن حفظ اهلل -تعاىل-

حفظه اهلل  ،فهنا يرشد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عبد اهلل بن خبيب -ريض اهلل عنه -وأمته لكها من خلفه أن من حافظ
ىلع قراءة سورة اإلخالص واملعوذتني ثالث مرات حني يصبح وحني يميس فإن اهلل -تعاىل -يكفيه لك يشء ،ويف هذا
احلديث فضيلة عظيمة ،ومنقبة جليلة للك مؤمن يسىع تلحصني نفسه من سائر الرشور واملؤذيات ،وقد تضمن هذا احلديث

الالكم ىلع ثالث سور عظيمة ،ويه:

أ -سورة اإلخالص {قل هو اهلل أحد} اليت أخلصها اهلل -تعاىل -نلفسه فلم يذكر فيها شيئا إال يتعلق بنفسه -جل وعال -لكها
ُ َ ِّ
َُْ
خملصة هلل -عز وجل -ثم اذلي يقرأها يكمل إخالصه هلل -تعاىل -فيه خملصة وخملصة ،ختلص قارئها من الرشك ،وقد بني
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنها تعدل ثلث القرآن ولكنها ال جتزئ عنه.

ب -سورة الفلق ،وقد تضمنت االستعاذة من رش ما خلق اهلل -تعاىل ،-واالستعاذة من رش الليل وما حوى من املؤذيات ،ومن
رش السحرة واحلسد ،فجمعت أغلب ما يستعيذ منه املسلم وحيذره.

ج -سورة انلاس ،وقد استوعبت أقسام اتلوحيد {رب انلاس} توحيد الربوبية {ملك انلاس} األسماء والصفات؛ ألن امللك ال
يستحق أن يكون ملاك إال بتمام أسمائه وصفاته {هلإ انلاس} األلوهية {من رش الوسواس اخلناس اذلي يوسوس يف صدور

انلاس من اجلنة وانلاس} فختمت باالستعاذة من رش وساوس الشيطان.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أذاكر الصباح واملساء
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :فضائل املعوذتني  -فضائل الصحابة  -أسماء سور القرآن  -ما يعتصم به املسلم  -عالج السحر واحلسد.
ُ
راوي احلديث :عبد اهلل بن خبَيْب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• املعوذتني  :أي :قل أعوذ برب الفلق ،وقل أعوذ برب انلاس.
• تكفيك لك يشء  :عن بقية األذاكر وتكفيك الرشور اليت يمكن أن تطرأ للعبد ،فيه حرز وحصن هل من اهلل -تعاىل.-
فوائد احلديث:
.1

استحباب قراءة سورة اإلخالص واملعوذتني يف الصباح واملساء ،وقد اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقرؤها يف كفيه إذا أخذ مضجعه،
ويمسح بهما من من جسمه مجيع ما وصلت إيله يداه.
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املصادر واملراجع:

 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الطبعة األوىل1430 ،ه. رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
السنن الكربى للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل،
 1421ـه2001 -م.
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ْ َ َ ُ َّ َ ُ َ َ َ َّ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َّ َ َّ
ابلاقِيات الص ِ
احلات ال إهل إال اَّلل وسبحان اَّللِ ،واَّلل أكْب واحلمد َِّللِ وال حول وال قوة إال بِاَّللِ

ُ َ
احلديث :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَّ ُ َ َ ْ :-
احلَات ،ال
"ابلا ِقيات الص ِ
َ َ َّ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َّ َ َّ
َّلل".
َّلل ،وال حول وال قوة إال بِا ِ
اَّلل ،واَّلل أكرب ،واحلمد ِ ِ
إهل إال اَّلل ،وسبحان ِ
درجة احلديث :صحيح بشواهده.

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث ديلل ىلع فضل هذا اذلكر بهذه الصيغة ،ملا فيه من معاين التسبيح واتلقديس واتلعظيم هلل جل وعال و ملا فيه
من محد اهلل ىلع أفعاهل فال حيلة للعبد وال حركة وال استطاعة إال بمشيئة اهلل تعاىل ،فال حول يف دفع الرش ،وال قوة يف

حتصيل خري ،إال باهلل جل وعال.

فهذه الَكمات بهذه املعاين العظيمة يه مما يبىق أثره ونفعه للمؤمن بعد موته.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر املطلقة
ً
ً
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري" :وابلاقيات الصاحلات خري عند ربك ثوابا وخري أمال".
ْ ْ
راوي احلديث :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابن حبان واحلاكم ،أما النسايئ فرواه يف الكربى لكن من حديث أيب هريرة.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• ابلاقيات  :أي الَكمات اليت تبىق لصاحبها من حيث اثلواب
ً
• سبحان اهلل  :التسبيح :هو اتلزنيه ،معناه تزنيها لك يارب عن لك نقص يف الصفات أو يف مماثلة املخلوقات.
• اهلل أكرب  :اتلكبري يعين اتلعظيم ،أي اهلل تعاىل أعظم من لك يشء.
• احلمد هلل  :اتلحميد :هو ذكر أوصاف املحمود الاكملة وأفعاهل احلميدة مع حمبته وتعظيمه.
• ال حول وال قوة إالباهلل  :واملعىن ال حتول من حال إىل حال إىل إال بمشيئة اهلل تعاىل.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

فضل اذلكر بهذه الصيغة.
أن مما يبىق لإلنسان بعد موته هو العمل الصالح.
ابلاقيات الصاحلات ما ورد يف هذا اذلكر.
انفراد اهلل باأللوهية ،يف قوهل" :ال هلإ إال اهلل".
تزنيه اهلل عن لك ماال يليق به يف قوهل" :سبحان اهلل".
أن أفعال اهلل تعاىل وصفاته لكها متضمنة للحمد ألنها لكها هلا حكمة قد نعلمها أو ال نعلمها ،كما يف قوهل" :احلمد هلل".
إثبات قدرة اهلل وقوته ىلع حتويل األمور من حال إىل حال.
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املصادر واملراجع:

اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،ملحمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ ،اتلمييم ،أبو حاتم ،ادلاريم ،البُسيت ،ترتيب :األمري عالء ادلين
يلع بن بلبان الفاريس ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،ط مؤسسة الرسالة ،بريوت.
املستدرك ىلع الصحيحني ،أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه انليسابوري املعروف بابن ابليع ،حتقيق :مصطىف عبد
القادر عطا ،ط دار الكتب العلمية – بريوت.
السنن الكربى ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن يلع اخلراساين ،النسايئ ،حتقق :حسن عبد املنعم شليب ،ط مؤسسة الرسالة – بريوت.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن ُنايت بن آدم األبلاين ،ط مكتبة
املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة
األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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َْ َ ُ ْ ْ َ
ان
اإليم ِ
احلياء مِن ِ

ً ْ
احلَيَاء م ْن ْ َ
ان».
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :
ِ
اإليم ِ
ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ْ
ُْ
احلياء من اإليمان ألن املستحيي يق ِلع ِبيائه عن املعايص ،ويقوم بالواجبات ،وهذا من تأثري اإليمان باهلل -تعاىل -إذا امتال
به القلب ،فإنه يمنع صاحبه من املعايص وحيثه ىلع الواجبات،

فصار احلياء بمزنلة اإليمان ،من حيث أثر فائدته ىلع العبد.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• احلياء  :هو خلق يبعث ىلع فعل احلسن ،وترك القبيح.
فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع اتلخلق خبلق احلياء كونه من اإليمان.
 .2أن احلياء :هو خلق يبعث ىلع فعل اجلميل ،وترك القبيح.
ً ً
ً
ً
وخورا وجبنًا.
وعجزا وذال
 .3أن ما يمنعك من اخلري ال يسىم حياء بل يسىم خجال
 .4أن احلياء قد يكون من اهلل ،ويكون بفعل املأمورات ،وترك املحظورات ،وقد يكون احلياء من اخللق ،ويكون باحرتامهم ،وإنزاهلم منازهلم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق.
صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة
األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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ُْ ْ ُ ْ ُ َ
ُْ ْ
خي ِه المؤم ِِن
المؤمِن مِرآة أ ِ

ُ َ
ْ ْ
ْ ْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال ُمؤ ِم ُن ِم ْرآة أ ِخي ِه ال ُمؤ ِم ِن».

درجة احلديث :إسناده حسن.

املعىن اإلمجايل:

ُ َُ
يف احلديث وصف نبوي بديع ،وتشبيه بليغ ،يبني موقف األخ املسلم من أخيه ،وحيدد مسؤويلته جتَاهه ،فريشده إىل حماسن
األخالق فيفعلها ،وإىل مساوئ األخالق فيجتنبها ،فهو هل اكملرآة الصقيلة اليت تريه نفسه ىلع احلقيقة ،وهذا يفيد وجوب

انلصح للمؤمن ،فإذا اطلع ىلع يشء من عيوب أخيه وأخطائه نبهه عليها وأرشده إىل إصالحها ،لكن بينه وبينه ،ألن انلصح

يف املأل فضيحة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري( :وتواصوا باحلق).
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
ُ
• ِم ْرآة  :أي هو اكآللة ليك يرى حماسن أخيه ومعايبه.
فوائد احلديث:

 .1أن املسلم إذا َّ
اطلع ىلع عيب يف أخيه أو خطأ أو زلل فإنه ينبهه وينصحه إىل هذه األخطاء ويرشده إىل كيفية اتلخلص منها.
 .2أن الواجب ىلع املسلم أن يزين وجيمل أخاه املسلم عند انلاس بإزالة أخطائه وزالته.
 .3احلث ىلع أن تقبل انلصح واإلرشاد من أخيك؛ ألنه قد يرى فيك من األخطاء ما ال ترى.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية .صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428
َ
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل .
سبل السالم /حممد بن إسماعيل الصنعاين - ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ.
صحيح األدب املفرد لإلمام ابلخاري -حقق أحاديثه وعلق عليه :حممد نارص ادلين األبلاين -دار الصديق للنرش واتلوزيع -الطبعة :الرابعة  1418 ،ـه-
 1997م.
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ابلخيل من ذكرت عنده ،فلم يصل يلع

ُ ُ َْ ََ
َ ُ
ابل ِخيل َم ْن ذ ِك ْرت ِعند ُه ،فل ْم
احلديث :عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :
َ
يص ِّل َ َ َّ
يلع».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ُ
"ابلخيل" أي :الاكمل يف ابلخل" ،من ذكرت عنده" أي :ذكر اسيم بمسمع منه" ،فلم يصل يلع"؛ ألنه بامتناعه من الصالة عليه
ً
قد شح وامتنع من أداء حق يتعني عليه أداؤه ،وألنه خبل ىلع نفسه حني حرمها صالة اهلل عليه عرشا إذا هو صىل واحدة،

فهو كمن أبغض اجلود حىت ال حيب أن جياد عليه ،شبه تركه الصالة عليه ببخله بإنفاق املال يف وجوه الرب.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
ً
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد والنسايئ يف الكربى وهو عندهم من حديث احلسني بن يلع مسندا ،وذكر النسايئ أنه من حديث يلع بن أيب طالب
مرسال.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ابلخيل  :اكمل ابلخل ،وأصل ابلخل :منع اليشء عن مستحقه.
• ذكرت عنده  :سمع ذكري.
فوائد احلديث:

 .1ترك الصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عنوان الشح ،وديلل خبث انلفس ،وسوء الطوية.
 .2أمر ملن ذكر عنده انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يصيل عليه.
 .3من لم يصل ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فهو حمروم األجر.

املصادر واملراجع:

 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم  -بريوت ،الطبعة األوىل1399 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي. سنن الرتمذي ،لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب  -مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب  -بريوت. رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث  -القاهرة. املسند ،لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم  -بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية. مشاكة املصابيح ،تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم  -بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. السنن الكربى للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة األوىل،1421ه 2001 -م.
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الْب حسن اخللق ،واإلثم ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه انلاس

احلديث :عن انلواس بن سمعان -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالُّ « :
الرب ُح ْس ُن اخلُلق ،واإلثم ما
ِ
َ
َح َ
اك يف نفسك وكرهت أن ي َّط ِل َع عليه انلاس».
وعن وابصة بن معبد -ريض اهلل عنه -قال« :أتيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآهل وسلم -فقال:
ْ
َ
استَ ْفت قلبكُّ ،
جئت تسأل عن ِّ
ُ
انلفس واطمأن إيله القلب،
الرب ما اطمأنت إيله
الرب؟ قلت :نعم ،وقال:
ِ
ِ
ِ
َْ
َ َّ َ
واإلثم ما َح َ
اك يف انلفس وت َردد يف الصدر -وإن أفتاك انلاس وأفتَ ْو َك.»-

درجة احلديث :حديث انلواس :صحيح.
حديث وابصة :حسن بشواهده.

املعىن اإلمجايل:

ُ
احلديث َّ
الرب بأنه حسن اخللق ،وهو شامل لفعل مجيع ما من شأنه أن يوصف باحلسن من األخالق ،سواء فيما بني العبد
فرس
وربه ،أو ما بني العبد وأخيه املسلم ،أو ما بينه وبني عموم انلاس مسلمهم واكفرهم.

أو هو ما اطمأنت إيله انلفس كما يف احلديث اثلاين ،وانلفس تطمِئ إىل احلسن من األعمال واألقوال ،سواء يف األخالق أو يف

غريها.
َّ
ُ
واإلثم ما تردد يف انلفس ،فهو اكلشبهة تردد يف انلفس فمن الورع تركها واالبتعاد عنها ،محاية للنفس من الوقوع يف احلرام.

فالورع ترك ذلك لكه ،واالتكاء ىلع ما اطمأن إيله القلب.
ْ
َّ
ُ َّ
َّ
َّ
ُ
ٌ
بإثم ،وهذا إنما يكون إذا اكن صاحبه ممن رشح صدره
وأن ما حاك يف صدر اإلنسان ،فهو إثم ،وإن أفتاه غريه بأنه ليس ٍ
ٌ
رشيعَّ ،
ُ
َّ
ٌّ
ٍّ
رشيع ،فالواجب
فأما ما اكن مع املفيت به ديلل
ديلل
ميل إىل هوى من غري ٍ
باإليمان ،واكن املفيت يفيت هل بمجرد ظن أو ٍ
ُّ ُ
ْ
ُ
صدره.
الرجوع إيله ،وإن لم ينرشح هل
ىلع املستفيت

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :انلواس بن سمعان بن خادل الالكيب األنصاري -ريض اهلل عنه-
ْ
وابِ َصة بن َمعبَد اجلُهين -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث انلواس بن سمعان -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم.
حديث وابصة -ريض اهلل عنه :-رواه أمحد وادلاريم.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:
• الرب  :أي :معظم الرب ،والرب :العمل الصالح ،واكن ابن عمر يقول :الرب يشء هني ،وجه طليق والكم لني.
• حسن اخللق  :وهو اإلنصاف يف املعاملة ،والرفق يف املجادلة ،والعدل يف األحاكم ،وابلذل واإلحسان يف اليرس ،واإليثار يف العرس ،وغري ذلك،
من الصفات احلميدة.
• واإلثم  :اذلنب.
• حاك يف صدرك  :تردد يف القلب ،ولم يطمِئ إيله.
• وكرهت  :كراهة دينية.
• أن يطلع عليه انلاس  :وجوههم وأماثلهم اذلين يستىح منهم.
• اطمأنت إيله انلفس  :سكنت إيله انلفس الطيبة.
• استفت قلبك  :اطلب الفتوى منه.
• أفتاك انلاس  :أعطاك انلاس حكما خيالف ما يف نفسك من الرتدد ،حال كونك متوراع تبحث عن احلق.
• وأفتوك  :خبالفه ،ألنهم إنما يقولون ىلع ظواهر األمور دون بواطنها.

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

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أعطي جوامع الَكم ،يتَكم بالالكم اليسري وهو حيمل معاين كثرية لقوهل" :الرب حسن اخللق" لكمة جامعة مانعة.
الرتغيب يف حسن اخللق.
احلق وابلاطل ال يلتبس أمرهما ىلع املؤمن ابلصري ،بل يعرف احلق بانلور اذلي يف قلبه ،وينفر عن ابلاطل فينكره.
صاف سليم حيوك يف نفسه اإلثم وإن لم يعلم أنه إثم.
إن املؤمن اذلي قلبه
ٍ
معجزة عظيمة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث أخرب وابصة بما يف نفسه قبل أن يتَكم به ،وأبرزه يف حزي االستفهام اتلقريري مبالغة يف
إيضاح اطالعه عليه وإحاطته به ،وهذا مما أطلعه اهلل عليه ،وليس انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يعلم شيئا من أمور الغيب إال ما أطلعه
اهلل عليه.
الفتوى ال تزيل الشبهة إذا اكن املستفيت ممن رشح اهلل صدره ،واكن املفيت إنما أفىت بمجرد ظن ،أو ميل إىل اهلوى من غري ديلل رشيع ،فأما ما
اكن هل مع املفيت به ديلل رشيع فيجب ىلع املستفيت قبوهل وإن لم ينرشح صدره.
جواز الرجوع إىل القلب وانلفس ممن استقام دينه؛ فإن اهلل -عز وجل -يؤيد من علم منه صدق انلية.
الرجل املؤمن يكره أن يطلع انلاس ىلع آثامه لقوهل" :وكرهت أن يطلع عليه انلاس".
املدار يف الرشيعة ىلع األدلة ،ال ىلع ما أشتهر بني انلاس ،ألن انلاس قد يشتهر عندهم يشء ويفتون به وليس ِبق؛ فاملدار ىلع األدلة الرشعية.
الفتوى ال تبيح اإلقدام ىلع ما يشك اإلنسان يف حله ،لقوهل" :وإن أفتاك انلاس وأفتوك" ،وأفتوك  :تأكيد ،ويشهد هلذا احلديث قوهل" :دع ما
يريبك إىل ما ال يريبك ،الصدق طمأنينة والكذب ريبة".

املصادر واملراجع:

ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه.رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش.فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2003/م.الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض.األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس.صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.-سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م.
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الْبكة تْنل وسط الطعام ،فُكوا من حافتيه ،وال تأكلوا من وسطه

َ ُُ
ْ
تزن ُل َو َس َط رَ
ََ
الطعام ،فَكوا
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :الربكة ِ
َّ ْ
ِمن حافتَيه ،وال تأكلوا ِم ْن َو َس ِطه».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث يبني أدبًا من آداب الطعام حال االجتماع ىلع قصعة أو صحن وحنو ذلك ،حيث أمر فيه انليب -صىل اهلل عليه
َّ
وسلم -باألكل من جوانب اإلناء ،وأن ال يؤلك من وسطه؛ ألن بركة اهلل وخريه ىلع هذا الطعام تزنل يف وسطه ،ومن بركة
ً
َّ
َّ
الطعام :أن يكون الطعام قليال فيكيف الكثري ،ومنها :استمراء الطعام ،ومنها :أنه إذا بيق بقية من الطعام ،فإنها تبىق نظيفة
َّ
لم تمسها يد ،فيستفيد منها من يأيت بعد اآللكني ،أما ابلدء من الوسط :فإنه يُفسد الطعام ويقذره ىلع من بعده ،فيُلىق ،ولو
ً
كثريا.
اكن

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :باب الويلمة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:
• الربكة  :ما أودعه اهلل -سبحانه -يف الطعام من زيادة ،وتكثريه ،واالنتفاع به ،وأصلها يف اللغة :انلماء والزيادة.
• حافتيه  :من ناحيته وطرفه ،واملراد من اتلثنية هنا ما فوق الواحد فيعم سائر اجلوانب.
فوائد احلديث:

 .1مرشوعية األكل من جوانب الطعام قبل وسطه ،وكراهة ابلداءة من وسطه أو أعاله.
 .2أن لألكل والرشب -وإن اكنا من مقتضيات اجلبلة والفطرة اإلنسانية -آدابا وسننا جاءت بها الرشيعة اإلسالمية ،فال بد لإلنسان أن يراعيها
عند أكله ورشبه.
 .3أنه ينبيغ استجالب الربكة واستبقاؤها ،وأنه ال ينبيغ فعل ما يزيلها.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) ،أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م
سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،حممد نارص ادلين األشقودري األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ، ،ط  1408 ،3ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،انلارش :دار املعرفة للطباعة
والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ،الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،سنة
النرش ،1987 – 1407 :رقم الطبعة14 :
خمتار الصحاح ،تأيلف :زين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،انلارش :املكتبة العرصية  -ادلار انلموذجية،
بريوت  -صيدا ،الطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م
َ
ر
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه-
 2003م
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىلُ 1427 ،ه _  2006م
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.
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اتلحذير من االنشغال بادلنيا عن أمور اآلخرة

ً
َّ ْ َ
َ
َ
تخذوا الضي َعة فرتغبُوا يف ادلنيا».
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال ت ِ

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حذر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من االنشغال بادلنيا ،والسيع ورائها ومجع األموال بأنواع اتلجارات والصنااعت والعقارات؛
فيؤدي ذلك إىل االنرصاف اتلام عن أمور اآلخرة ،اليت من أجلها خلقوا.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َّ
• الضيْ َعة  :البستان والقرية واملزرعة.
ْ َ
َ
تركنُوا إيلها؛ فتنشغلوا بذلك عن صالح اآلخرة.
• فرتغبُوا يف ادلنيا :
فوائد احلديث:
.1

ُّ
ِّ
الضيَ ِ
اع ،واالنرصاف إيلها بالقلب؛ ألن ذلك يفيض بصاحبه إىل الركون إىل ادلنيا ،أما اذلي يتخذ من العقار ما ي َ ُسد
انليه عن االستكثار من
كفايته فليس بمنيه عنه.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني (.)7/331
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني (.)3/375
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الرتغيب يف نعيم اجلنة ادلائم والرتهيب من عذاب انلار األيلم

ً
َ ْ ُ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :يُؤىت بأنعم أهل ادلنيا من أهل انلار يوم القيامة ،فيُصبَغ يف انلار
َْ
ِّ
بأشد انلاس بُ ً
يم ُّ
خريا ُّ
قط؟ هل َم َّر بك نَع ٌ
َصبْ َغ ًة ،ثم يقال :يا ابن آدم ،هل رأيت ً
ؤسا
قط؟ فيقول :ال واهلل يا ربَ ،و ُيؤىت
ِ
َّ َ ْ ُ ْ َ ً
َّ ٌ
َّ
اجلنة ،فيقال هل :يا ابن آدم ،هل رأيت بُ ً
ؤسا قط؟ هل َم َّر بك ِشدة قط؟ فيقول:
يف ادلنيا من أهل اجلَنة ،فيُصبَغ َصبغة يف
ً َ
ال واهلل ،ما َم َّر يب بُ ْؤ ٌس ٌّ
قط ،وال رأيت ِشدة ق ُّط».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يؤىت يوم القيامة بأنعم أهل ادلنيا وهو من أهل انلار ،فيغمس يف جهنم ،فيأتيه من حرها وهليبها وسمومها ما ينسيه ما اكن فيه
من نعيم يف ادلنيا ،عند ذلك يسأل ربه وهو أعلم ِباهل ،هل رأيت ً
خريا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول :ال واهلل يا رب.
ويف املقابل يؤىت بأشىق أهل ادلنيا وأشدهم ً
ً
وفقرا وحاجة وهو من أهل اجلنة ،فيغمس يف اجلنة غمسة ،فينىس ما اكن
بؤسا

عليه من حال يف ادلنيا من انلكد والشقاء وابلؤس والفقر والشدة؛ ملا جيد من ذلة ومتعة ال توصف ،عند ذلك يسأل ربه وهو
أعلم ِباهل ،فيقال هل :يا ابن آدم ،هل رأيت بُ ً
مر يب بؤس ُّ
ؤسا قط؟ هل َم َّر بك شدة قط؟ فيقول :ال واهلل ،ما َّ
قط ،وال رأيت ِشدة
َ
ق ُّط.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ُ
ابلؤس  :اخلضوع والفقر وشدة احلاجة.
ُ ْ َُ ُْ
ْ
َّ
َ
ُ
• يصبغ  :يغمس كما يغمس اثلوب يف الصبغ.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

الرتغيب يف نعيم اجلنة ادلائم ،والرتهيب من عذاب انلار األيلم.
البشارة ملا أعده اهلل للعاملني خريا واإلنذار بما أعد اهلل للعاصني.
نعيم اآلخرة ينيس شدة ادلنيا وفقرها ،وعذاب اآلخرة ينيس نعيم ادلنيا وذلاتها.
إنعام اهلل ىلع أهل الفساد يف ادلنيا ليس ديلل حمبة إنما هو استدراج وتعجيل هلم بالطيبات ،حىت إذا القوا اهلل لم يكن هلم يف اآلخرة نصيب
إال العذاب.
فيه تسلية ألهل اإليمان من الفقراء واملعدمني.
الزتهيد يف ادلنيا والرتغيب يف اآلخرة.

املصادر واملراجع:

-1رشح صحيح مسلم (.)17/149
-2كنوز رياض الصاحلني (.)7/228
-3رشح رياض الصاحلني البن عثيمني (.)3/364
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َ َ ُ َ َ ُ َّ َ
ِري الشيطان
اجلرس مزام

َ َ ُ َ َ ُ َّ
الش َ
يطان».
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اجلرس مزا ِمري

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن األجراس اليت تعلق ىلع ابلهائم :آلة من آالت الشيطان اليت يُشغل بها انلاس ويرصفهم
ُ
عما خلقوا من أجله ،وأما أجراس اتلنبيه فقد أفتت اللجنة ادلائمة بما ييل( :األجراس املستعملة يف ابليوت واملدارس وحنوها
جائزة ما لم تشتمل ىلع حمرم ،كشبهها بنواقيس انلصارى ،أو هلا صوت اكملوسيىق ،فإنها حينئذ تكون حمرمة ذللك.).

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َم َزا ِم ُ
ري  :ال ِم ْز َمار :اآللة اليت يُ َز َّمر بها.

فوائد احلديث:

 .1حتريم تعليق األجراس ،حىت ال تفوت بركة حضور املالئكة ،وخاصة تعليقها ىلع وسائل الركوب يف السفر.
ََ
 .2اجل َ َرس فيه تش ُّبه بناقوس انلصارى.
 .3حتريم املعازف لكها؛ ألنه مزمار الشيطان.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه.
كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه.
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
فتاوى اللجنة ادلائمة باململكة العربية السعودية.

الرقم املوحد)8946( :

408

اجلنة أقرب إىل أحدكم من ِ َ
رشاكِ نعله ،وانلار مثل ذلك

ُ
أحدكم من َ
اك
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-اجلنة أقرب إىل
رش ِ
ِ
ُ
َْ
نع ِله ،وانلار ِمثل ذلك».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اجلنة وانلار قريبان من اإلنسان كقرب السري اذلي يكون ىلع ظهر القدم ،وهو قريب
ًّ
من اإلنسان جدا؛ ألنه قد يفعل طاعة من رضوان اهلل -عز وجل -ال يظن أنها تبلغ ما بلغت ،فإذا يه توصله إىل جنة انلعيم،
ً
وربما يفعل معصية ال يليق هلا باال ،ويه من سخط اهلل ،فيهوي بها يف انلار كذا وكذا من السنني وهو ال يدري.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• رشاك نعله  :سري انلعل ىلع ظهر القدم.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

الطاعة موصلة إىل اجلنة ،واملعايص تؤدي إىل انلار.
حتصيل اجلنة سهل ،إذا صح القصد وعملت الصاحلات.
الطاعة واملعصية قد تكون يف أيرس األشياء ،فينبيغ ىلع املرء أال يزهد يف قليل من اخلري فيعمله واليف قليل من الرش فيجتنبه.
َّ
الرتغيب يف قليل اخلري وإن قل ،والرتهيب عن قليل الرش وإن قل.
رضب األمثلة تلقريب املراد للسامع.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري  -ألمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع  -دار املعرفة  -بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبدابلايق  -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب  -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
 بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
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َ ُ َ ْ َ َ ٌ ِّ ْ
َْ َ َ ٌ َ ْ
احللِف منفقة للسلعة ،ممحقة للكسب

ُ ََْ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :احل َ ِلف َمنفقة للسلعة،
َ ْ َ َ
حقة للكسب».
مم

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ َ ِّ
ر
السلع ،وجلب الكسب؛ فإن ابلائع إذا حلف ىلع
حيذر -صىل اهلل عليه وسلم -من اتلهاون باحل َ ِلف ،وكرثة استعماهل؛ لرتويج ِ
َ
َ َ ُّ
سلعة وهو اكذب؛ فقد يظنه املشرتي صادقا فيما حلف عليه ،فيأخذها بزيادة ىلع قيمتها تأث ًرا بيمني ابلائع ،فيُ َعاقب بمحق
َُ ُ
الربكة ،وربما ذهب رأس املال والربح معا؛ فإن ما عند اهلل ال ينال بمعصيته ،واإلكثار من احللف تنقص تلعظيم اهلل ،وذلك
ينايف اتلوحيد.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :كتاب ابليوع.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه ،وهذا لفظ أيب داود.
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:
• احللف  :ايلمني والقسم وهو تأكيد اليشء بذكر معظم بصيغة خمصوصة.
الر َواج واملعىن :أن احلَل َف سبب َلر َواج ر
• منفقة  :انلرفاق :هو َّ
السلعة ورِبها يف احلارض.
ِ
َ ْ
َ ْ
والـمحو واإلتالف ،واإلتالف يشمل اإلتالف احليس بأن يسلط اهلل ىلع ماهل شيئا يتلفه من حريق أو
الـمحق :هو انلرقص
• ممحقة للكسب :
نهب أو مرض يلحق صاحب املال فيتلفه يف العالج ،واإلتالف املعنوي بأن يزنع اهلل الربكة من ماهل فال ينتفع به ال دينا وال دنيا.
• السلعة  :املتاع.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ِّ َ
ُْ
السلع؛ ألن ذلك امتهان السم اهلل -تعاىل ،-وهو ين ِقص اتلوحيد.
اتلحذير من استعمال َ احل َ ِلف ألجل ترويج
َر
أليْمان الاكذبة من الـمضار.ر
يرتتب ىلع ا
بيان ما
َ
ُ
ر
ِّ
َ
إن الكسب احلرام وإن كرثت ِكميته؛ فإنه مزنوع الربكة ال خري فيه.
حتريم اإلكثار من احل َ ِلف.
ِّ َ
السلع باحلرام.
حتريم ترويج

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق  :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة-الطبعة  :األوىل 1422ه.
مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ،حمرم 1424ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ حممد بن عبد العزيز القراعوي ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة،
1424ه2003/م.
كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ص  337ت :دغش.

الرقم املوحد)5936( :
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َ َ َ ْ َّ ْ َ َ َ َ ُ ْ
يف هلُ َوال مؤ ِو َي
احلمد هلل اذلي أطعمنا وسقانا ،وكفانا وآوانا ،فكم مِمن ال اك ِ

احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا أوى إىل فراشه ،قال« :احلمد هلل اذلي
َ ْ
َ َ َ
ك ْم ِم َّم ْن ال َاك ِ َ
يف هل َوال ُمؤ ِو َي».
أطعمنا وسقانا ،وكفانا وآوانا ،ف

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا أوى إىل فراشه قال :احلمد هلل اذلي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن ال اكيف هل وال
َ
أكلت وال
مؤوي .حيمد اهلل -عز وجل -اذلي أطعمه وسقاه بأنه لوال أن اهلل -عز وجل -يرس لك هذا الطعام وهذا الرشاب ما

َ
رشبت ،فتحمد اهلل اذلي أطعمك وسقاك ،قوهل  :أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا كفانا يعين يرس نلا األمور ،وكفانا املؤونة وآوانا
أي جعل نلا مأوى نأوي إيله فكم من إنسان ال اكيف هل وال مأوى أو وال مؤوي ،فينبيغ لك إذا أتيت مضجعك أن تقول هذا

اذلكر.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• كفانا  :أغنانا.
• آوانا  :ردنا إىل سكن ومأوى ،ولم جيعلنا منترشين اكبلهائم.
• مؤوي  :راحم واعطف ،وقيل :ال وطن هل وال سكن يأوي إيله.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8

استحباب قول هذا ادلاعء قبل انلوم.
وجود مأوى ومسكن يسكن فيه اإلنسان نعمة من اهلل -تعاىل -ينبيغ شكره عليها.
ذكر انليب صىل اهلل عليه وسلم الطعام والرشاب عند انلوم ؛ ألن انلوم ال حيصل إال بعد حصول الكفاية منهما.
اهلل تعاىل هو اذلي يكيف العباد رش بعض ويهيئ هلم أرزاقهم وأقواتهم.
ينبيغ ىلع العبد أن يشكر اهلل -تعاىل -ىلع كرثة نعمه ىلع عبيده ،وينظر إىل من هو دونه يف أمور ادلنيا ممن ال اكيف هل وال مؤوي؛ يلعظم عنده
ويعلم نعمة ربه عليه فزيداد شكرا.
ذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بلعض هذه انلعم دعوة للعبد للتفكر ومعرفة نعم اهلل عليه ،فإن العبد إذا عرف انلعمة شكر اهلل عليها ،
فلن يشكر العبد ربه إال إذا عرف انلعمة  ،فعىل العبد اتلأمل واتلفكر يف نعم اهلل تعاىل  ،فهذا هو اذلي يوصله لشكر اهلل تعاىل.يقول ابن
القيم " :قال اهلروي :الشكر  :اسم ملعرفة انلعمة؛ ألنها السبيل إىل معرفة املنعم ؛ وهلذا سىم اهلل تعاىل اإلسالم واإليمان يف القرآن شكرا،
فمعرفة انلعمة ركن من أراكن الشكر ،ألنها مجلة الشكر واالعرتاف بنعمة املنعم.
وضمري اجلمع املتصل يف قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-أطعمنا -وسقانا -وكفانا -وآوانا" إشارة إىل عموم الفضل ،وعظيم اخلري اذلي أفاضه اهلل
تعاىل ىلع عبيده؛ ألن مجيع البرش يرفلون بنعم اهلل -تعاىل -ويتمتعون بها ولكن الشاكر قليل.
فضيلة احلمد والشكر ىلع انلعم.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5882( :
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احلياء ال يأيت إال خبري

َ َ ْ
َّ
َ َ َ َ
ُ َّ
اهلل َعلَيْه َ
اَّلل َ -ص رىل ُ
وسلَّم« :-احلَي ُ
اء ال يَأ ِيت ِإال
احلديث :عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول
ِ
َ
ري».
ِخب ٍ
اء ُلكُّ ُه َخ ٌ
اء َخ ٌ
ري ُلكُّ ٌه» أو قال« :احلَيَ ُ
ويف رواية « :احلَيَ ُ
ري».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

احلياء صفة يف انلفس حتمل اإلنسان ىلع فعل ما جيمل ويزين ،وترك ما يدنس ويشني ،فذللك ال يأيت إال باخلري ،وسبب ورود
ً
احلديث أن رجال اكن ينصح أخاه يف احلياء ،وينهاه عن احلياء ،فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هذا الالكم.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
ُ
راوي احلديث :أبو ُنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :الرواية األوىل :متفق عليها.
الرواية اثلانية واثلاثلة :رواها مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• احلياء  :صفة تقوم يف انلفس فتمنعها من فعل ما يستقبح.
فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع اتلخلق خبلق احلياء.
 .2احلياء خري للفرد واملجتمع.
 .3ترك إنكار املنكر واجلهر بانلصح واملطابلة باحلقوق ضعف وجنب وليس من احلياء يف يشء.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3055( :
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اخلازن املسلم األمني اذلي ينفذ ما أمر به فيعطيه اكمال موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إىل اذلي أمر هل به،
أحد املتصدقني

ِّ َ ر ُ َ َ ْ َ َّ َ َّ ُ َ َ
ُ
وسلم -أنه قال« :اخلَاِزن املسلم األمني
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل علي ِه
َّ ُ ْ ُ ُ
َ ً
َّ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ِّ
َ ْ
ال ُم َو َّفرا ً َطيِّبَ ًة به نَ ُ ُ َ َ ْ َ ُ
اذلي أ ِمر هل بِ ِه ،أحد المتصدقِني».
اذلي ين ِفذ ما أ ِم َر بِ ِه فيُع ِطي ِه اك ِم
فسه فيدفعه إىل ِ
ِ
ِِ
َ ُ
ُ
َ
عطي ما أ ِمر به».
ويف رواية« :اذلي ي ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ

اخلازن مبتدأ ،وأحد املتصدقني خرب ،يعين أن اخلازن اذلي مجع هذه األوصاف األربعة :اإلسالم ،واألمانة ،وإنفاذ ما أ ِمر
بإعطائه ،وأن يكون زمن ابلذل والعطاء منرشح الصدر ظاهر البشاشة والرسور.

فهو مسلم احرتازا من الاكفر ،فاخلازن إذا اكن اكفرا وإن اكن أمينا وينفذ ما أمر به ليس هل أجر؛ ألن الكفار ال أجر هلم يف

اآلخرة فيما عملوا من اخلري ،قال اهلل تعاىل( :وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) ،وقال تعاىل( :ومن يرتدد

منكم عن دينه فيمت وهو اكفر فأوئلك حبطت أعماهلم يف ادلنيا واآلخرة وأوئلك أصحاب انلار هم فيها خادلون) ،أما إذا

عمل خريا ثم أسلم فإنه يسلم ىلع ما أسلف من خري ويعطى أجره.

الوصف اثلاين :األمني يعين اذلي أدى ما ائتمن عليه ،فح ِفظ املال ،ولم يفسده ،ولم يفرط فيه ،ولم يعتد فيه.

الوصف اثلالث :اذلي ينفذ ما أمر به يعين يفعله؛ ألن من انلاس من يكون أمينا لكنه متاكسل ،فهذا أمني ومنفذ يفعل ما

أمر به ،فيجمع بني القوة واألمانة.
َ
الوصف الرابع :أن تكون طيبة به نفسه ،إذا نفذ وأعطى ما أمر به أعطاه وهو طيبة به نفسه ،يعين ال يمن ىلع املعطى ،أو
يظهر أن هل فضال عليه بل يعطيه طيبة به نفسه ،فهذا يكون أحد املتصدقني مع أنه لم يدفع من ماهل فلسا واحدا.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الزاكة  -الواكلة.
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َّ ً
• ُم َوفرا  :أي اكمال تاما من غري نقصان.
َُْ
ُ
ويؤت َمن عليه.
• اخلَاِزن  :هو اذلي حيفظ مال غريه بإذنه
ْ
ُ َّ
َ ِّ َ ً َ ُ ُ
المتَصدق عليه وال يُؤ ِذيه بفعل أو قول.
فسه  :ال حيسد
• طيبة بِ ِه ن
• ُاملسلم األمني  :أمني يف ذلك املال اذلي أمر بإعطائه.
• أَ ِم َر بِ ِه  :بإعطائه.
َ ُ ُ ِّ
المتَ َصدقِني  :فيكتب هل بتلك الرشوط األربعة ثواب الصدقة ،لكنه يقل ويكرث ِبسب تعبه وبشاشته ورفقه يف اإلعطاء.
• أحد
فوائد احلديث:

ِّ
ِّ
 .1أن من ُولك يف حتقيق عمل من أعمال اخلري فقام بما ُولك به ىلع خري وجه عن رغبة فيه ورىض عنه؛ اكن هل مثل أجر الفاعل احلقييق اذلي
َّ
َوَكه به ،وكذلك لك من شارك أو ساهم يف حتصيل نفع ودفع رض ولو لم ينفق شيئا من املال يف سبيله.
 .2جواز اختاذ خازن ،وأن ذلك ليس خميلة وال تبذيرا.
 .3كرثة املال احلالل ليس ً
إثما.
 .4حض ألرباب األموال ىلع الصدقة.
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 .5فضل األمانة ،وفضل اتلنفيذ فيما ولك فيه وعدم اتلفريط فيه ،وديلل ىلع أن اتلعاون ىلع الرب واتلقوى يكتب ملن أاعن مثل ما يكتب ملن
فعل ،وهذا فضل اهلل يؤتيه من يشاء.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ادلاعء بني األذان واإلقامة ال يرد
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-قال« :ادلاعء بني األذان واإلقامة ال
يرد».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ُ
ُ
ُ
ْ
يدل هذا احلديث ىلع فضل ادلاعء بني األذان واإلقامة ،فمن أ ِلهم ادلاعء ووفق هل فقد أريد به اخلري وأ ِريدت هل اإلجابة.
ويستحب ادلاعء يف هذا الوقت؛ ألن اإلنسان ما دام ينتظر الصالة فهو يف صالة ،والصالة موطن الستجابة ادلاعء؛ ألن العبد
ينايج ربه فيها ،فهذا الوقت ىلع املسلم أن جيتهد فيه بادلاعء.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أسباب إجابة ادلاعء وموانعه
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلعوات  -اتلفسري.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه النسايئ وابن حبان.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع ادلاعء.
 .2فضيلة هذا الوقت ،وهو بني األذان واإلقامة.
 .3أن ادلاعء :إما مطلق يف لك وقت ،أو مقيد بأوقات فاضلة.

املصادر واملراجع:

السنن الكربى ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة اثلانية 1414 ،ـه-
1993م.
اثلمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه1432 -ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
بريوت ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه2006 -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
الطبعة األوىل1427 ،ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
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ادلنيا سجن املؤمن ،وجنة الاكفر

َ َّ ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ادلنيا س ُ
وجنة
جن املؤمن،
ِ
الاكفر».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

املؤمن يف هذه ادلنيا سجني ملا أعده اهلل هل يوم القيامة من انلعيم املقيم ،وأما الاكفر فجنته دنياه؛ ملا أعد اهلل هل من عذاب

مقيم يوم القيامة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• املؤمن  :اإليمان :إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.
• الاكفر  :الكفر :أصله اجلحود والعناد املستلزم لالستكبار والعصيان.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

حث املؤمن ىلع اإلعراض عن حمبة ادلنيا ،وعدم االنغماس يف متاعها ،وتشوقه إىل ادلار اآلخرة.
هوان ادلنيا ىلع اهلل تعاىل.
أن ادلنيا دار ابتالء وامتحان ألهل اإليمان.
فيه تسلية ألهل املصائب.
الاكفر يذهب طيباته يف حياته ادلنيا.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
فتح رب الربية بتلخيص احلموية ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض.
أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة انلاجية املنصورة ،حافظ بن أمحد احلكيم ،حتقيق :حازم القايض ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف وادلعوة
واإلرشاد ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية1422 ،ه.
موسوعة فقه القلوب ،حممد بن إبراهيم اتلوجيري ،بيت األفاكر ادلويلة.
كتاب العلم ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صالح ادلين حممود ،مكتبة نور اهلدى.
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ُُ
ُّ ْ َ َّ َ ُ
واحلل ُم من الشيطان
احلة من اهلل،
الرؤيا الص ِ

ُّ ْ َ َّ ُ
ُّ ْ
الرؤ َيا
احلَة -ويف رواية:
احلديث :عن أيب قتادة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-الرؤيا الص ِ
ْ
ُ
ْ
َُ
ْ ُ ُ َْ ُْ ْ
احل َ َسنة -من اهلل ،واحلُل ُم من الشيطان ،فمن رأى شيئًا يَك َرهه فليَنفث عن شماهل ثالثاَ ،ويلَتَ َع َّوذ من الشيطان؛ فإنها ال

ترضه».
ُّ ْ َ َ ْ
ك َر ُه َها ،فَلْيَبْ ُصقْ
وعن جابر -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا رأى أحدكم الرؤيا ي
ْ
ََْ َ ْ
ْ
ْ
ح َّول عن َجن ِبه اذلي اكن عليه».
عن يساره ثالثا ،وليَ ْستَ ِعذ باهلل من الشيطان ثالثا ،ويلت
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

أخرب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث :أن الرؤيا َ
السال ِ َمة من ختليط الشيطان وتشويشه ،يه من مجلة نعم اهلل ىلع
عباده ،ومن بشارات املؤمنني ،وتنبيهات الغافلني ،وتذكريه للمعرضني.
ُ
واحلُل ُم اذلي هو أضغاث أحالم ،فإنما هو من ختليط الشيطان ىلع روح اإلنسان ،وتشويشه عليها وإفزاعها ،وجلب األمور
اليت تكسبها اهلم والغم وحيزن وربما يمرض؛ ألن الشيطان عدو لإلنسان حيب ما يسوء اإلنسان وما حيزنه.

فإذا رأى املرء يف منامه ما يزعجه وخييفه وحيزنه ،ف عليه أن يأخذ باألسباب اليت تدفع كيد الشيطان ووسوسته ،وعالجها كما

جاء عليه يف احلديث:
ً
َ
أوال  :أن يبْ ُص َق عن شماهل ثالث مرات.

ثانيا :أن يتعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ثالثا دلفع رشه وبأسه.
ً
ثاثلا  :إذا اكن ىلع جنبه األيرس يتحول إىل األيمن وإذا اكن ىلع األيمن يتحول إىل األيرس .

فإذا عمل باألسباب املتقدمة لم ترضه شيئا بإذن اهلل تصديقا؛ لقول رسوهل صىل اهلل عليه وسلم  ،وثقة بنجاح األسباب ادلافعة

هل.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا
راوي احلديث :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنه-
جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :حديث أيب قتادة :متفق عليه.
حديث جابر :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• احللم  :الرؤيا واحللم عبارة عما يراه انلائم يف نومه من األشياء ،لكن غلبت الرؤيا ىلع ما يراه من اخلري واليشء احلسن ،وغلب احللم ىلع ما
يراه من الرش والقبيح ويستعمل لك واحد منهما موضع اآلخر.
• فلينفث  :انلفث :نفخ لطيف ال ريق فيه.
• الشيطان  :أي ابلعيد عن اخلري.
• فليتعوذ  :االستعاذة :أي لقد جلأت إىل ملجأ وذلت بمالذ.

فوائد احلديث:

ً
 .1تقسيم ما يراه العبد يف منامه ،فإن منها ما يكون من تلعب الشيطان للرايئ ،ومنه ما يكون ختويفا هل.
 .2الرؤيا الصاحلة برشى للمؤمن.
ً
 .3عالج احللم اذلي يكون من الشيطان بأن ينفث عن شماهل ثالثا ،ويستعيذ من الشيطان؛ وإذا أراد أن يرجع نلومه يتحول عن جنبه اذلي
اكن عليه ،فإنها ال ترضه.

417

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش .
بهجة قلوب األبرار ،تأيلف :عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الكريم بن رسيم ال ادلريين ،انلارش :مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع،
الطبعة :األوىل  1422ـه
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم  ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،اعم النرش  1410 :ـه
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه.
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َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُّ َ َ ُ
َ َ
ْ َ ُ
َ
ِّ ُ
يح من َر ْو ِح اهلل ،تأيت َّ
بالرِحة ،وتأيت بالعذاب ،فإذا رأيتموها فال تسبوها ،وسلوا اهلل خريها ،واست ِعيذوا
الر
باهلل من ِّ
رشها
الر ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقولِّ « :
يح من َر ْو ِح اهلل،
َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُّ َ َ ُ
َ َ
َْ ُ
َ
يذوا باهلل من ِّ
تأيت َّ
رشها».
وسلوا اهلل خريها ،واست ِع
بالعذاب ،فإذا رأيتموها فال تسبوها،
بالرمحة ،وتأيت

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

بالرمحة وتأيت َ
الر ُ
بالع َذاب ،فهو -تعاىل -يرسل َّ
يح من رمحة اهلل -تعاىل -بعباده ،تأيت َّ
ِّ
الرياح رمحة بعباده ،فيحصل بسببها اخلري
والربكة للناس ،كما يف قوهل -تعاىل( :-وأرسلنا الرياح لواقح) وقوهل -تعاىل( :-اهلل اذلي يرسل الرياح فتثري سحابًا فيبسطه يف

السماء كيف يشاء وجيعله كسفا فرتى الودق خيرج من خالهل) وقوهل -تعاىل( :-وهو اذلي يرسل الرياح ً
برشا بني يدي رمحته
ً
حىت إذا أقلت سحابًا ثقاال سقناه بلدل ميت فأنزنلا به املاء) .اآلية.
َ َ
ً
رصرصا يف أيام حنسات نلذيقهم عذاب اخلزي يف احلياة ادلنيا)
بالعذاب ،كما يف قوهل -تعاىل( :-فأرسلنا عليهم رحيًا
وتأيت

ً
رصرصا يف يوم حنس مستمر تزنع انلاس كأنهم أعجاز خنل منقعر) وقوهل -تعاىل:-
وقوهل -تعاىل( :-إنا أرسلنا عليهم رحيًا

(قالوا هذا اعرض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أيلم).
َْ َ َ َ َ َ
ُ
َّ
قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-فإذا َرأيتُ ُموها فال ت ُس ُّبوها " فال جيوز للمسلم أن يسب الريح؛ ألنها خملوقة من خملوقات اهلل
شتما خلالقها ُ
رض إال بأمر اهلل -عز وجل ،-فيكون شتمها ً
مأمورة بأمره وال تأثري هلا يف يشء ،ال بنفع وال ب ُ ٍّ
ومدبررها ،وهو اهلل
ِ
سبحانه.-ُ
َ ُ
َْ ُ
َ
َّ
ِّ
َ
ِّ
ِّ
"وسلوا اهلل خريها ،واست ِعيذوا باهلل من رشها" بعد أن نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن سب الريح أرشد أمته عند
وقال:
َ
ِّ
هبوبها أن يسألوا اهلل -تعاىل -من خريها ويستعيذوا من رشها
واملعىن :أن يسألوا اهلل -تعاىل -أن ُحيقق هلم ما حتمله من َخريَ ،
وي ْرصف عنهم من حتمله من رشٍّ.
ِ

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• من َر ْو ِح اهلل  :من رمحته بعباده.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

َّ
ُ
انليه عن َس ِّ
ب الريح وغريها من ظواهر الكون؛ ألنها لكها ُم َسخرة بأمر اهلل تعاىل فيما خلقت هل.
َّ
ليس من خلق املسلم َّ
السب والشتم ،حىت ولو اكن لغري اإلنسان.
ظواهر الكون آيات من آيات اهلل -عز وجل -ومظاهر من مظاهر قدرته يكون فيها اخلري والرمحة ملن أراد اهلل -تعاىل -رمحته ،ويكون فيها
الويل واثلبور ملن أراد اهلل -تعاىل -عذابه.
َّ
َّ
الرش ُ
ُ
ِّ
الرياح فيها اخلري الكثري من صالح الرزق َ
فيحسن باملسلم أن يسأل اهلل تعاىل أن
الم ْستَ ِطري من إهالك احل َ ْرث والن ْسل،
وابلدن ،وفيها
ُي َمتِّعه خبريها وحيفظه من َ ِّ
رشها.
َِّ
االتلجاء إىل اهلل واتلرضع إيله عند هبوب الرياح وسؤال اهلل من خريها واالستعاذة من رشها.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ،حمرم
1424ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر انلارش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م
رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
رشح كتاب اتلوحيد ،تأيلف :أمحد بن عمر بن مساعد احلازيم ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)8957( :
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ْ
الراكب شيطان ،والراكبان شيطانان ،واثلالثة َركب

ً
مرفواع« :الراكب شيطان ،والراكبان شيطانان ،واثلالثة
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهما
ْ
َركب».

درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

ٌ
يف احلديث اتلنفري من سفر الواحد ،وكذلك من سفر االثنني ،وهذا يف األماكن اخلايلة اليت ال يمر عليها أحد ،والرتغيب يف
ُ ْ
َ ْ ُ َّ ْ
طان،
السفر يف صحبة ومجاعة ،أما الواحد فظاهر ،وذلك حىت جيد من يساعده إذا احتاج أو إذا مات وحىت ال يصيبه كيد الشي ِ
ً
وأما االثنني فربما أصاب أحدهما يشء فيبىق اآلخر منفردا ،وأما يف زماننا فالسفر بالسيارة وحنوها يف الطرق الرسيعة املأهولة
َّ
ً
باملسافرين فال يعد السفر فيها وحدة وال يكون الراكب شيطانا؛ ألن هؤالء املسافرين اكلقافلة ،مثل الطريق بني مكة
ً
والرياض أو مكة وجدة ،ولكن يف الطرق املنقطعة غري املعمورة باملسافرين يعد وحدة ويكون داخال يف هذا احلديث.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب وأحاكم السفر
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد ومالك.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• الراكب  :املسافر.
ْ
• الراكب شيطان  :أي :معه شيطان يصاحبه فيُغويه ،أو هو شبه الشيطان؛ ألن الشيطان من اعدته االنفراد يف األماكن اخلايلة ،أو أن هذا
الفعل حيمله عليه الشيطان.
• ركب  :مجاعة.

فوائد احلديث:

ً
 .1احلث ىلع السفر يف مجاعة وصحبة ،واتلنفري من سفر الواحد أو االثنني؛ ألن االثنني ربما أصاب أحدهما يشء فيبىق اآلخر منفردا.
َ
 .2الشيطان يبْ ُعد عن اجلماعة؛ تلعاونهم وتذكري بعضهم بلعض.
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املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعةمصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
ْ
ِّ
 سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث الس ِجستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية .صيدا – بريوت. صحيح أيب داود – األم -حممد نارص ادلين ،األبلاين  -مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م. موطأ اإلمام مالك -املؤلف :مالك بن أنس بن مالك األصبيح-صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه :حممد فؤاد عبد ابلايق-دار إحياء الرتاثالعريب ،بريوت – بلنان  1406-ـه 1985 -م.
 نيل األوطار -حممد بن يلع الشواكين -حتقيق :عصام ادلين الصبابطي -دار احلديث ،مرص -الطبعة :األوىل  1413ـه1993 -معون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته  /حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر، ،
العظيم آبادي :دار الكتب العلمية -بريوت
الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.
 االستذاكر :أبو عمر بن عبد الرب بن اعصم انلمري القرطيب -حتقيق :سالم حممد عطا ،حممد يلع معوض-دار الكتب العلمية – بريوت-الطبعة:األوىل2000 - 1421 ،م.
 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا -داراملعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
 رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه.
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الزبري ابن عميت ،وحواري من أميت

ُ َّ
الزبري ابن َع َّميتَ ،
ً
وح َو ِّ
مرفواعُّ « :
اري من أميت».
احلديث :عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه-

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن الزبري بن العوام -ريض اهلل عنه -هو ابن عمته صفية بنت عبد املطلب -ريض اهلل

عنها ،-وأنه نارصه من أمته.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:
• َح َو ِّ
اري  :نارصي.
فوائد احلديث:

 .1الزبري بن العوام نال رشف الصحبة ورشف القرابة من انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
 .2فضيلة للزبري بن العوام وأنه يلقب بـ« :حواري الرسول».

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل ملكتبة
املعارف1422 ،ه.
اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين األمري الصنعاين ،اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،حممد بن
إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل 1432ه 2011 ،م.

الرقم املوحد)11193( :

423

الساِع ىلع األرملة واملسكني ،اكملجاهد يف سبيل اهلل

َ
َ ْ ُ
ً
اكلم َ
األ ْر َملَة والم ْسكنيُ ،
مرفواعَّ « :
جا ِه ِد يف سبيل اهلل» .وأح َسبُه
ايع ىلع
احلديث :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه
الس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
قال« :واكلقائم اذلي ال َي ْف ُ ُ
رت ،واكلصائم اذلي ال يف ِط ُر».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اذلي يقوم بمصالح املرأة اليت مات عنها زوجها ،واملسكني املحتاج وينفق عليهم ،هو
يف األجر اكملجاهد يف سبيل اهلل ،واكلقائم يف صالة اتلهجد اذلي ال يتعب من مالزمة العبادة ،واكلصائم اذلي ال يفطر.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :انلفقات.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

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

ايع  :هو املكتَسب لألرملة واملسكني بما يعيشهما ُ
َّ
وي ِعينُهما به.
الس ِ
ِ
ََْ َ
األرملة  :املرأة اليت مات عنها زوجها غنية اكنت أو فقرية.
ْ
كني  :أي املحتاج األحق بالصدقة ،فهو اذلي ليس هل من املال ما يسد حاجته.
ال ِمس ِ
ُ َ
َ
بيل اهلل  :اجلهاد :هو بذل اجلهد يف قمع أعداء اإلسالم بالقتال وغريه؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا.
اكلمجا ِهد يف س ِ
َ
اكلقائم  :أي :يف صالة اتلهجد متعبِّداً.
َّ ِ
َ
رت  :ال َ
ال َي ْف ُ ُ
يتعب من مالزمة العبادة.
اذلي
ِ

.1

.2
.3
.4
.5

ْ
َ
وجه ِإحلَاق القائم ىلع األرملة واملسكني بما يصلحهما وحيفظهما باملجاهد واملتهجد :أن املداومة ىلع أعمال الرب كهذه تفت ِقر إىل جماهدة
انلفس والشيطان.
ُ َّ
َ
ُ
احلث ىلع كشف كرب الضعفاء وسد خل ِتهم وحاجاتهم وصون حرم ِت ِهم.
حرص الرشيعة اإلسالمية ىلع تضامن املسلمني وتكافلهم وتعاونهم؛ حىت يشتد ابلناء اإلساليم.
العبادة تشمل لك عمل صالح.
العبادة :اسم جامع للك ما حيبه ويرضاه اهلل من األعمال الصاحلة الظاهرة وابلاطنة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه.
الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ه.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
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السفر قطعة من العذاب

ً
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :السفر قطعة من العذاب ،يمنع أحدكم طعامه ورشابه ونومه ،فإذا
ُ َ ِّ ْ
َْ ُ
جل إىل أهله».
قىض أحدكم نه َمتَه من سفره ،فليع

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ر
يبني انليب صىل اهلل عليه وسلم يف هذا احلديث أن (السفر قطعة من العذاب) أي :جزء منه ،واملراد بالعذاب :األلم انلاشئ
عن املشقة؛ ملا حيصل يف الركوب وامليش من ترك املألوف.
ر
وأن( :يمنع أحدكم نومه وطعامه ورشابه) أي :يمنعه كماهلا وذليذها؛ ملا فيه من املشقة واتلعب ومقاساة احلر والربد واخلوف

ومفارقة األهل واألصحاب وخشونة العيش ،ألن املسافر مشغول ابلال ،وال يأكل ويرشب كطعامه ورشبه العادي يف أيامه

العادية ،وكذلك يف انلوم ،فإذا اكن كذلك ،فلريجع اإلنسان إىل الراحة إىل أهله وبدله؛ يلقوم ىلع أهله بالراعية واتلأديب وغري

ذلك.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب وأحاكم السفر
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• السفر قطعة من العذاب  :ملا فيه من املشقة مع فراق األحباب.
فوائد احلديث:

 .1السفر قطعة من العذاب ملا فيه من املشقة ،وفراق املألوف ،واألحباب.
 .2كراهة اتلغرب عن األهل لغري حاجة.
 .3اإلقامة عند األهل خري من السفر.

املصادر واملراجع:

 -1فتح ابلاري البن حجر (.)3/623
 -2رشح صحيح مسلم(.)13/70
-3كنوز رياض الصاحلني(.)12/580
-4رشح رياض الصاحلني البن عثيمني(.)4/621
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ُّ ْ ُ ُ ُ ُ ُ
وء اخلل ِق
الشؤم :س

ً ُّ ْ ُ ُ ُ ُ
وء اخلُل ِق».
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :الشؤم :س

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ً

هذا احلديث وإن اكن ضعيفا لكن معناه صحيح ،فسوء اخللق عذاب ىلع صاحبه وىلع من حوهل من األهل واألوالد واجلريان
واألصحاب والزمالء ُ
فس ْو ُء خلقه شؤم عليه ،ألنه ممقوت مكروه مستثقل بغيض للك أحد ،فهو يرض نفسه ويرض غريه ممن

حوهل.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان :خلق أفعال العباد.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
الش ْؤ ُم  :ضد ايلُ ْمن و َ َ
الربكة ،والشؤم هو توقع املكروه.
•

فوائد احلديث:

 .1أن الشؤم (اذلي هو توقع املكروه) ،من األخالق السيئة املذمومة.
 .2أن اإلنسان إذا ساءت أخالقه تشاءم وتوقع املكروه.
 .3إذا اكن التشاؤم سوء اخللق فاتلفاؤل حسن اخللق.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،ط مؤسسة الرسالة.
ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،ط املكتب اإلساليم.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة
األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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ُ َ
ُ َ ِّ ٌ
َّ
الصلوات اخلمس ،واجلمعة إىل اجلمعة ،ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :الصلوات اخلمس ،واجلمعة إىل
َ ِّ ٌ
َّ
بينهن إذا اجتُنبَت الكبائر».
اجلمعة ،ورمضان إىل رمضان ُمكفرات ملا

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

الصلوات اخلمس تكفر ما بينها من اذلنوب -ويه الصغائر -إال الكبائر فال تكفرها إال اتلوبة ،وكذلك صالة اجلمعة إىل
اليت تليها ،وكذلك صوم رمضان إىل رمضان اذلي بعده.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
•
فوائد احلديث:

الصلوات اخلمس  :املفروضة يف ايلوم والليلة.
اجلمعة  :صالة اجلمعة.
رمضان  :صوم رمضان.
مكفرات  :ماحيات.
الكبائر  :اذلنوب اليت ورد الوعيد بالعقاب الشديد ىلع فعلها؛ اكلزىن ورشب اخلمر.

 .1أن القيام بهذه الواجبات ىلع خري وجه يكون سببًا ألن يغفر اهلل عز وجل بفضله ورمحته ما وقع بينها من اذلنوب الصغرية.
 .2انقسام اذلنوب إىل صغائر وكبائر.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة.
 تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل .1418 ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنرشواتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
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َ
حك ٌم ،وقليل فاعله
الصمت ِ

ً
َ
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :الصمت ِحك ٌم ،وقليل فاعله».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ر

ر
احلديث فيه فضيلة الصمت ،وأنه من احلكمة ،وقل من انلاس من حيرص ىلع الصمت ويتخلق به.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه ابليهيق يف الشعب.
مصدر منت احلديث :شعب اإليمان.

معاين املفردات:
• الصمت  :السكوت واإلمساك عن الالكم ،واملراد الالكم ابلاطل دون احلق.
َ
• ِحكم  :مجع حكمة ،ويه وضع اليشء يف موضعه.
فوائد احلديث:
.1

فضيلة الصمت ،وأن املحمود منه ما اكن عن الالكم املحرم ،وما ال فائدة فيه.

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه.
ر
َ
لوغ َ
َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
شعب اإليمان للبيهيق ،حتقيق :خمتار أمحد انلدوي ،نرش :مكتبة الرشد ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2003 -م.
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الظلم ظلمات يوم القيامة
احلديث :عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما -مرفواع« :الظلم ظلمات يوم القيامة».
ََْ َ
ُّ
عن جابر-ريض اهلل عنهما -مرفواع« :اتقوا الظلم ،فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ،واتقوا الش َح؛ فإنه أهلك من اكن
قبلكم».

درجة احلديث :صحيحان.

املعىن اإلمجايل:

احلديثان من أدلة حتريم الظلم ،وهو يشمل مجيع أنواع الظلم ،ومنه الرشك باهلل تعاىل ،وقوهل يف احلديثني" :الظلم ظلمات يوم

القيامة" معناه أنه ظلمات متوايلة ىلع صاحبه ِبيث ال يهتدي يوم القيامة سبيال.

وقوهل يف احلديث اثلاين( :واتقوا الشح فإنه أهلك من اكن قبلكم) في ه اتلحذير من الشح وبيان أنه إذا فشا يف املجتمع فهو

عالمة اهلالك ،ألنه من أسباب الظلم وابليغ والعدوان وسفك ادلماء.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :حديث ابن عمر -ريض اهلل عنهما :-متفق عليه.
حديث جابر -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• اتقوا  :ابتعدوا عنه.
• الظلم  :وضع اليشء يف غري موضعه أو جماوزة حد الشارع.
• الشح  :ابلخل بما عنده واحلرص ىلع ما ليس عنده.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

خطر العاقبة.
اتلحذير من الظلم ،واألمر باجتنابه ،فإنه ِ
اتلحذير من الشح وابلخل ،فإنه سبب هالك األمم السابقة.
اجلزاء من جنس العمل ،فلما ظلم انلاس يف ادلنيا أظلم اهلل عليه يوم القيامة.
أن ما اكن سببًا للهالك يف األمم السابقة يكون سببًا هلالك يف هذه األمة.
حتريم الظلم والشح.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ،ط 1422ه.
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب.
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ، 1ه.
ر
َ
لوغ َ
َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
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َ
َ َ
اله ْر ِج َكه ْج َر ٍة َّ
إيل
ال ِعبادة يف
ِ

َ ْ
َ َ
ادة يف َ
اله ْر ِج ك ِهج َر ٍة
احلديث :عن معقل بن يسار -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال ِعب
َّ
إيل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن املتمسك بالعبادة يف زمن كرثة الفنت واختالط األمور واالقتتال فضله كفضل من هاجر إىل انليب -صىل
َ
ُّ
اهلل عليه وسلم -قبل فتح مكة؛ ألنه وافقه من حيث أن املهاجر ف َّر بدينه ممن يَ ُصده عنه لالعتصام بانليب -صىل اهلل عليه
ربه ،فهو يف احلقيقة قد هاجر إىل ِّ
وسلم -وكذا املنقطع يف عبادة اهلل تعاىل َف َّر من انلاس بدينه إىل االعتصام بعبادة ِّ
ربهَّ ،
وفر
ِِ
من مجيع خلقه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
ْ ُ
راوي احلديثَ :مع ِقل بن يَسار -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• اهلرج  :الفتنة واختالط أمور انلاس والقتال.
فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع العبادة واإلقبال ىلع اهلل تعاىل أيام الفنت.
 .2فضل العبادة زمن الفنت.
 .3ينبيغ للمسلم اعزتال مواطن الفنت والغفلة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
رش ُح اجلَامع َّ
حممد إسحاق َّ
الصغري حممد بن إسماعيل الصنعاين ،عز ادلين أبو إبراهيم ،املعروف باألمري ،املحقق :دَّ .
نوير َ ْ
َّ
اتل ُ
حممد إبراهيم مكتبة دار
ِ
ِ ِ
السالم ،الرياض -الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
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َ
اله ْرج كهجرة َّ
إيل
العبادة يف

احلديث :عن معقل بن يسار -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-العبادة يف َ
اله ْرج كهجرة
َّ
إيل».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث أن من ابتعد عن مواطن الفنت والقتل واختالط األمور وفساد ادلين ،ثم أقبل ىلع عبادة ربه ،واتلمسك بسنة
نبيه اكن هل من األجر واملثوبة كمن هاجر إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :أرشاط الساعة  -الرقاق  -األدب.
ْ ُ
راوي احلديثَ :مع ِقل بن يَسار -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• العبادة  :يه  :اسم جامع للك ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال ابلاطنة والظاهرة.
• َ
اله ْرج  :الفتنة واختالط أمور انلاس ،والقتال.
• كهجرة َّ
إيل  :أي  :هلا مثل ثواب من هاجرإىل املدينة انلبوية حني اكنت اهلجرة إيلها واجبة.
فوائد احلديث:

ً
ً
 .1احلث ىلع الزتام السنة واتلمسك برشع اهلل -عز وجل -حتصنا من الفنت ،وحفظا من الفساد.
 .2بيان فضل العبادة يف اهلرج.
 .3انلاس يف الفنت ينشغلون عن الطااعت ،وال يتفرغ هلا إال األفراد ،ذللك اكن فضل العبادة يف اهلرج كبري.

املصادر واملراجع:

 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،تأيلف أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية. كشف املشلك من حديث الصحيحني ،تأيلف عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي املحقق :يلع حسني ابلواب -دار الوطن – الرياض. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل-دار ابن اجلوزي-الرياض -الطبعة األوىل 1418ه. -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
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َ َ
َ َّ
َ ِّ ُ
ََْ
َ
ُ
والعاجز من أتبع نفسه هواها َوتمىن ىلع اهلل
الكيس من دان نفسه ،وعمل ل ِما بعد املوت،

َ َ
َ َّ
َ ِّ
احلديث :عن أيب يَعىل شداد بن أوس -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :الكي ُس من دان نفسه،
ْ
أتبَ َع نفسه هواها َوتَ َّ
ُ
مىن ىلع اهلل».
والعاجز من
وعمل ل ِ َما بعد املوت،

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أن الكيس من قهر نفسه وأخضعها حلكمة عقله ورشيعة ربه فهو حياسبها
ً
ر
ىلع لك ما تفعل وما ترتك ،أما العاجز املقرص يف الواجب فهو ذلك اذلي ينقاد هلواه ،فنفسه أسرية شهواته ،ويزيده محقا تمنيه

ىلع اهلل األماين الاكذبة ،فهو يعلل نفسه بعفو اهلل ومغفرته وسعة رمحته.

وهو حديث ضعيف لكن معناه ثابت يف الكتاب والسنة ،كقوهل تعاىل( :وقل اعملوا) (وتولك ىلع اهلل) (أم حسبتم أن تدخلوا

اجلنة).

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
َ َّ
راوي احلديث :أبو يَعىل شداد بن أوس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• الكيس  :العاقل احلازم.
• دان نفسه  :حاسبها.
• عمل ملا بعد املوت  :يعين عمل لآلخرة.
• العاجز  :اتلارك ملا جيب فعله بالتسويف.
• اهلوى  :ميل انلفس إىل الشهوة .قيل ر
سيم بذلك؛ ألنه يهوي بصاحبه يف ادلنيا إىل لك داهية ،ويف اآلخرة إىل اهلاوية.
• األماين  :يه ما يتخيله اإلنسان فريجو وقوعه من ذلائذه وشهواته وبعبارة أخرى ما يتمناه اإلنسان.
• تمىن ىلع اهلل  :الفوز يف اآلخرة.
• من أتبع نفسه هواها  :أي جعلها تابعة ملا تهواه مؤثرة لشهواتها معرضة عن صالح األعمال.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

وجوب األخذ باحلزم مع انلفس وحماسبتها.
االستعداد ملا بعد املوت بالعمل الصالح.
من سار خلف شهواته ضل وأضل.
احلث ىلع انتهاز الفرص بالعمل وترك اتلمين.
بذل األسباب املوجبة لرمحة اهلل تعاىل ومغفرته.
ذم االتكال إىل عفو اهلل ومغفرته من غري بذل األسباب املوجبة.
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املصادر واملراجع:

 سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعةمصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
 سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايباحلليب.
 مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه . ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة 1425ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. -كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه
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َ
َ ِّ
الكيس من دان نفسه ،وعمل ملا بعد املوت ،والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمىن ىلع اهلل

َّ ر َ ر ُ َ َ ْ َ َّ َ َ
َ ِّ ُ َ َ َ
َّ
ان نَ َ
فسه،
وسلم -قال« :الكيس من د
احلديث :عن أيب يعىل شداد بن أوس -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل علي ِه
َ
ُ َ َََْ َ َ َ
َ
فسه ه َواها وت َم َّىن ىلع اهلل».
والعاجز من أتبع ن
وع ِمل ل ِ َما بعد املوت،
ِ
درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

َّ
املسلم العاقل هو اذلي حياسب نفسه أوال بأول ويعمل ملا بعد املوت؛ ألنه يف هذه ادلنيا غري مستقر ،واملآل هو ما بعد املوت،
وأما العاجز الضعيف هو من اتبع هوى نفسه وصار ال يهتم إال بأمور ادلنيا.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
َ
َر
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذ ُّم اهلوى والشهوات
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الزهد.
َ َّ
راوي احلديث :أبو يَعىل شداد بن أوس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ
• الكيِّس  :العاقل ،وهو اذلي يمنع نفسه عن الشهوات املحرمة ويعمل بطاعة اهلل -تعاىل.-
َ َ
ان نَ َ
فسه  :حاسبها.
•د
َّ
َّ
َ
َ
َ
• وع ِمل لِما بعد املوت  :يعين ع ِمل لآلخرة؛ ألن لك ما بعد املوت فإنه من اآلخرة.
العاجز  :الضعيف اتلارك ملا جيب فعله.
•
ِ
فوائد احلديث:

 .1من سار خلف شهوات نفسه ضل وأضل.
ِّ
 .2االعتدال يف باب اخلوف والرجاء ،فاذلي ينبيغ أن يساير اخلوف والرجاء حياة املؤمنِ ،بيث ال يغلب أحدهما ىلع اآلخر.
 .3وجوب األخذ باحلزم مع انلفس وحماسبتها ،واإلتيان بواجب العبودية ،وعدم الركون إىل األماين الاكذبة واألوهام اخلادعة ،فإن اهلل يثيب انلاس
بما عملوا ال بما تمنوا من غري عمل.
 .4احلث ىلع انتهاز الفرص ،وىلع أن ال يضيع اإلنسان من وقته فرصة إال فيما يريض اهلل -تعاىل ،-وأن يدع الكسل واتلهاون واتلمين ،فإن اتلمين
ال يفيد شيئا.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص1395 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة لألبلاين ،ط ،1دار املعارف ،الرياض1412 ،ه.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب.
رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
1421ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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الكبائر :اإلرشاك باهلل ،وعقوق الوادلين ،وقتل انلفس ،وايلمني الغموس
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :الكبائر:
ُُ
َ
اإلرشاك باهلل ،وعقوق الوادلين ،وقتل انلفس ،وايلمني الغ ُموس».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
يتناول هذا احلديث عددا من اذلنوب اليت وصفت بأنها من الكبائر ،وسميت بذلك لرضرها الكبري ىلع فاعلها وىلع انلاس يف

ادلنيا واآلخرة.
ُ
فأوهلا "اإل َ
رشاك بِاهلل" :أي :الكفر باهلل بأن ،يعبد معه غريه وجيحد عبادة ربه.
ِ
ً
ُُ ُ
َ
َ
ين" :والعقوق حقيقته :أن يفعل مع وادليه أو مع أحدهما ،ما يتأذى به عرفا ،كعدم احرتامهما وسبهما
وثانيها "عقوق الو ِادل ِ
وعدم القيام عليهما وراعيتهما عند حاجتهم إىل الودل.
ً
ً
َ ْ َّ ْ
انلفس" :بغري حق اكلقتل ظلما وعدوانا ،أما إذا استحق الشخص القتل ِبق من قصاص وغريه فال يدخل يف
وثاثلها "قتل
معىن هذا احلديث.
َّ
َ
ُ
ُ ُ
ُ
َ
اإلثم أو يف انلار؛ ألنه حلف اكذبا
ثم خ ِتم احلديث بالرتهيب من "ايل ِمني الغموس" :وس ِميت بالغموس ألنها تغمس صاحبها يف ِ

ىلع علم منه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابلخاري.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َ
الكبَائِر  :اذلنوب الكبرية اليت ورد فيها وعيد شديد يف القرآن أو السنة.
رش ُ
اإل َ
اك بِاهلل  :الكفر بأنواعه.
ِ
ُ
ُُ
الو َ
ادلين  :العقوق مأخوذة من العق وهو القطع ،وضابطه :أن يفعل مع أحد وادليه ما يتأذى به من فعل أو قول.
َوعقوق َ ِ
َ
ايلَ ِمني الغ ُموس  :اليت حيلفها اكذبا اعمدا ،سميت غموسا؛ ألنها تغمس احلالف يف اإلثم.

 .1اتلحذير من الوقوع يف هذه املعايص؛ ألنها من الكبائر.
 .2بيان أن األيمان أقسام منها :يمني الغموس ويه اليت تغمس صاحبها يف انلار ،ومنها ايلمني املنعقدة اليت حيلف فيها صاحبها ىلع فعل يشء
أو تركه ،فإذا خالف لزمته كفارة ،ومنها يمني اللغو اليت ال يقصدها صاحبها لكن جرت ىلع لسانه مثل الك واهلل وبىل واهلل.
ِّ
ج ً
وأشدها ُ
 .3االقتصار ىلع هذه األربع يف احلديث لكونها أعظم الكبائر ً
رما ،وليس القصد احلرص.
إثما،

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
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ً

َّ ُ ََّ ِّ َ ُ
ْ َ َ
َ َ َ
َ ُ َ
َ
ْ
ُّ
يع سخ ِطك
زوال نعمتِك ،وحتو ِل اعفيتِك ،وفجاءة ِ نقمتِك ،ومج ِ
اللهم إين أعوذ بك مِن ِ

َّ
ِّ َ ُ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :الل ُه رَم إين أعوذ
َ ُ
َ َ
َ
ْ َ َ
ُّ
يع َسخ ِطك».
بك ِم ْن
زوال نعم ِتك ،وحتو ِل اعفي ِتك ،وفجاء ِة نقم ِتك ،ومج ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا داعء عظيم يقول فيه انليب -صىل اهلل عليه وسلم( -امهلل إين أعوذ بك من زوال نعمتك) أي أتلجئ وأعتصم بك من
ذهاب انلعم من غري بدل (وحتول اعفيتك) انتقال اعفيتك بمرض أو فقر أو غريهما ،فهو يسأل اهلل السالمة من مجيع ماكره

ادلارين.

(وفجاءة نقمتك ومجيع سخطك) وكذلك نعتصم بك من املاكفأة بالعقوبة واألخذ بغتة ،وختم ادلاعء باتلعوذ من مجيع ما

يغضب اهلل ويسخطه جل وعال.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اإليمان  -الصفات.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين َاملفردات:
• أعوذ بك  :أي أتلجئ وأعتصم بك.
جاءة ُ :ض ْ
ُ َ
بطت :بفتح الفاء وسكون اجليم ،وبضم الفاء وفتح اجليم ،ويه األخذ بغتة.
• وف ِ
ْ َ
• نقم ِتك  :انلقمة من االنتقام ،وهو املاكفأة بالعقوبة ،واألخذ بغتة.
فوائد احلديث:
 .1ديلل ىلع افتقار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل اهلل -تعاىل.-
 .2أن انلعم قد تزول حىت عن األنبياء.
 .3تعوذ انليب من مفاجأة االنتقام.
 .4إثبات السخط هلل -عزو جل.-

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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َ َ َْ َ َ ْ َ
َّ ُ َّ ْ
َ َ
َْ
اغف ْ
ُ
يئيت َو َج ْهيلَ ،وإ ْ َ
َس ِايف ِيف أم ِري وما أنت أعلم ب ِ ِه مِن
ط
خ
يل
ر
اللهم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

احلديث :عن أيب موىس األشعري –ريض اهلل عنه -عن انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه اكن يدعو بهذا ادلاعء« :امهلل
َ
َ
ِّ
َ ْ
اغفر يل خطيئيت وجهيل ،وإرسايف يف أمري ،وما أنت أعلم به مين ،امهلل اغفر يل ِجدي َوه ْز ِِلَ ،وخ َط ِِئ َوعم ِدي ،ولك
ْ َ ِّ
ذلك عندي ،امهلل اغفر يل ما قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،وما أنت أعلم به مين ،أنت ال ُمقد ُم وأنت
ْ َ ِّ
ال ُمؤخ ُر ،وأنت ىلع لك يشء قدير».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يدعو بهؤالء الَكمات العظيمة املشتملة ىلع طلب املغفرة من اهلل تعاىل عن لك ذنب وخطيئة

مهما اكن شَكها وصورتها ،مع مايف هذا الطلب من اتلواضع واالنكسار بني يدي اهلل سبحانه وتعاىل ،فخليق باملسلم أن
ً
يدعو اهلل تعاىل بهذا ادلاعء تأسيا بانليب صىل اهلل عليه وسلم.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الصالة  -االستغفار  -ادلعوات.
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
َ
• خ ِطيئَ ِيت  :ذنيب
ً
ْ
• َو َجه ِيل  :عدم معرفيت ،أي ما صدر مين جهال.
• َوإ ْ َ
رس ِايف  :اإلرساف :جماوزة احلد يف لك يشء.
ِ
ِّ
• ِجدي  :ضد اهلزل.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

فضيلة هذا ادلاعء ،واحلرص عليه اقتداء بانليب صىل اهلل عليه وسلم.
عمد ،وهلذا طلب املغفرة من اهلل تعاىل.
أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قد يقع منه اخلطأ من غري ٍ
انليه عن اإلرساف وأن املرسف معرض للعقوبة.
أن اهلل تعاىل أعلم باإلنسان من نفسه ،فعليه أن يفوض أمره إىل اهلل ألنه قد خيطئ وهو ال يدري
أن اإلنسان قد يؤاخذ ىلع هزهل كما يؤاخذ ىلع جده ،فيجب ىلع اإلنسان أن حيرتس يف مزاحه.
إثبات وصف اهلل بأنه املقدم واملؤخر.
إثبات اسم اهلل تعاىل القدير.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه.
صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة
األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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ْ ُْ
َّ ُ َّ ْ َ ْ
ًْ ََْ ُ
َ ِّ ْ َ َ ْ َ ُ
َ َ َّ ْ
تِنَ ،وعلم ِِن ما ينفع ِِنَ ،وارزق ِِن عِلما ينفع ِِن
م
ل
ع
ا
م
ب
ِن
ع
ِ
ِ
اللهم انف ِ

َّ
َْ ْ
احلديث :عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم( :-الل ُه َّم انفع ِين بما علمتين ،وعلمين
َ ْ ْ
ار ُزق ِين علما ينفعين).
ما ينفعين ،و
ْ
ً
(وزد ِين علما ،واحلمد هلل
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حنوه وفيه زيادةِ :
ىلع لك حال ،وأعوذ باهلل من عذاب انلار).

درجة احلديث :حديث أنس :صحيح.
حديث أيب هريرة :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

فضل ادلاعء بهذه الَكمات اجلامعة خلريي ادلنيا واآلخرة ،املتضمنة لسؤال اهلل تعاىل أن ينفعه بما علمه ،وذلك بالعمل بمقتىض
العلم ،وأن يعلمه ما ينفعه يف دينه ودنياه ،وذلك بأال يطلب من العلم إال انلافع ،وأن يزيده من العلم انلافع ،ثم خيتم ذلك

باثلناء ىلع اهلل تعاىل ووصفه بصفات الكمال ،مع حمبته وتعظيمه ،واحلمد هلل ىلع لك حال من أحوال الرساء والرضاء ،ثم

يستعيذ باهلل تعاىل من حال أهل انلار من الكفر والفسق يف ادلنيا والعذاب يف اآلخرة ،وادلاعء بما ورد يف حديث أيب هريرة
الضعيف جائز؛ لعدم خمالفته لألحاديث الصحيحة ولصحة معناه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر املطلقة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلفسري.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :حديث أنس :رواه النسايئ يف الكربى واحلاكم.
حديث أيب هريرة :رواه الرتمذي وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• -:-
فوائد احلديث:

 .1سؤال العبد ربه أن ينفعه بما علمه؛ ألنه قد يعلم لكن ال ينتفع به.
 .2أن العبد يسأل ربه تعاىل أن يعلمه العلم انلافع دون الضار.
ً
 .3سؤال العبد ربه أن يزيده علما.
 .4فضيلة هذا الَكمات ،وفضل ادلاعء بها.
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املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه.1975 -
السنن الكربى ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب.
املستدرك ىلع الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم انليسابوري املعروف بابن ابليع ،حتقيق مصطىف عبد القادر عطا ،انلارش :دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل.1990 -1411 ،
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه 2003 -م.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث.
مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة األوىل1422 ،ه2002 -م.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف ،الرياض ،املمَكة العربية السعودية ،الطبعة
األوىل  1412 ،ـه 1992 /م.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين ،األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل ملكتبة
املعارف.
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َّ ُ َّ ِّ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َّ ْ
َ َ َ َ ُ ِّ َ َ َ َ ْ َ
اللهم إِين أعوذ بِك مِن غلب ِة ادلي ِن ،وغلب ِة العدو ،وشمات ِة األعدا ِء

ََ
َ َ
احلديث :عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -مرفواعً« :اللَّ ُه َّم إين أعوذ بك من َغلَبَة َّ
ادليْ ِن ،وغلبَ ِة العدو ،وش َمات ِة
ِ
األعداء».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يستعيذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باهلل ويعتصم به من ثقل َّ
ادلين وشدته ِبيث يعجز عن قضائه ،ومن انتصار العدو عليه
ِ
ومن قهره وحتكمه فيه ،ومن فرح األعداء ورسورهم بما يصيبه من نكبات يف بدنه أو أهله أو ماهل.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلعوات.
َ
راوي احلديث :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه النسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• غلبة َّ
ادليْن  :ادلين :هو القرض ،ولك ما لزمك لغريك من مال أو حنوه.
• شماتة األعداء  :الشماتة :يه الفرح بما يزنل باملعادي ويصيبه من املصائب.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تفضيل األدعية انلبوية ىلع غريها من األدعية.
افتقار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل ربه تعاىل فهو عبد من عباد اهلل أكرمه اهلل بانلبوة.
أن من األدعية ما يكون يف املال ،ومنها ما يكون يف احلياة والرشف والسيادة ،ومنها ما يكون يف أمر خارج.
ادليْن ال حرج فيه ،إنما احلرج فيمن ليس دليه وفاء لدلين وهذا هو َّ
أن مطلق َّ
ادليْن الغالب.
استحباب اتلعوذ من غلبة العدو.
أن لك من رسه مساءة شخص وغمه فهو هل عدو.
أن اإلنسان عليه أن يتجنب األمور اليت ي ُ ْش َم ُ
ت بها ويعاب فيها.

املصادر واملراجع:

املجتىب من السنن ،السنن الصغرى للنسايئ ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن يلع اخلراساين ،النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،ط مكتب
املطبواعت اإلسالمية  -حلب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن ُنايت بن آدم ،األبلاين ،ط املكتب اإلساليم.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة
األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)5489( :
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َّ ُ َّ ِّ َ ْ َ ُ
ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ُ ُ
َ َ ْ
ْ َّ ِّ ُ ِّ َ
ْ ْ َ ْ ُ ِّ َ
َ
جلِ ِه
جلِ ِه ،ما علِمت مِنه وما َلم أعلم ،وأعوذ بِك مِن الرش لك ِه اع ِ
جلِ ِه وآ ِ
ري لك ِه اع ِ
اللهم إين أسألك مِن اخل ِ
َ َ ْ
ُْ َ َ َْ ْ َْ
َ
جلِ ِه ،ما علِمت مِنه وما لم أعلم
وآ ِ

َّ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -علمها هذا ادلاعء :الل ُه َّم إين أسألك من
َ
َ
ُ
ُ
علمت منه وما لم أعلم،
وآج ِل ِه ،ما
وآج ِل ِه ،ما علمت منه وما لم أعلم ،وأعوذ بك من الرش لكه اع ِج ِل ِه ِ
اخلري لكه اع ِج ِل ِه ِ
َّ
ونبيك ،وأعوذ بك من رش ما َاع َذ منه ُ
اللَّ ُه َّم إين أسألك من خري ما سألك ُ
عبدك ُّ
عبدك ُّ
ونبيك الل ُه َّم إين أسألك اجلنة،
َ َ ْ
وما قرب إيلها من قول أو عمل ،وأعوذ بك من انلار ،وما َّ
قر َب إيلها من قول أو عمل ،وأسألك أن جتعل لك قضاء قضيتَه
يل ً
خريا.

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

علم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اعئشة -ريض اهلل عنها -هذا ادلاعء اذلي مجع الَكمات انلافعة اجلامعة خلريي ادلنيا واآلخرة،
واالستعاذة من رشهما ،وسؤال اجلنة وأعماهلا ،واالستعاذة من انلار وأعماهلا ،وسؤال اهلل أن جيعل لك قضاء ً
خريا ،وسؤال اهلل

-تعاىل -من خري ما سأهل الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويستعيذ مما استعاذه منه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم.-

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه ابن ماجه وأمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• اعجله  :حارضه.
• آجله  :مستقبله.
• ما اعذ  :تعوذ واستجار.
• اجلنة  :يه ادلار اليت أعدها اهلل -تعاىل -ألويلائه املتقني ،وسميت بذلك لكرثة أشجارها ألنها جتن من فيها أي تسرته.
• انلرار  :يه دار العذاب اليت أعدها اهلل -تعاىل -للاكفرين ،اذلين كفروا به وعصوا رسله ،فيها من أنواع العذاب وانلاكل ما ال خيطر ىلع ابلال
ويدخلها من شاء اهلل من العصاة املوحدين ولكن ال خيدلون فيها.
• قضاء قضيته  :القضاء هل عدة معان ،وأقربها هنا :أن املراد به ما قدرته وأمضيته أن جتعله خريا يل.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تعليم الرجل أهله ما ينفعهم من أمور ادلين وادلنيا ،كما علم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اعئشة.
احلرص ىلع هذا ادلاعء تأسيًا بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف قوهل.
أن اإلنسان إذا سأل اخلري فإنه يقول من اخلري ،وليس لك اخلري؛ ألن اخلري لكه ال يكون ألحد.
ً
أنه ينبيغ البسط يف ادلاعء ما لم خيرج عن حده ،فإن خرج عن حده صار مكروها.
ال بأس أن يسأل اإلنسان ربه سؤاال جممال مثل "ما علمت منه وما لم أعلم".
االستعاذة باهلل من الرش تكون اعمة للك الرش.
أهمية سؤال اهلل -تعاىل -دخول اجلنة ولك ما يقرب إيلها من قول أو عمل.
االستعاذة باهلل -تعاىل -من انلار ولك ما يقرب إيلها من قول أو عمل.
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املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه ،البن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،ط مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)5487( :
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َ ْ
ََ
َُْ َ َْ
َّ ُ َّ ِّ ْ َ ُ َ
ْ
ْ
َ
َّ ُ َّ ْ ُ َ ْ
ْ
َ
اللهم إين أسألك العافية يف ديِن ودنياي وأهيل ومايل ،اللهم اسرت عورايت وآمِن رواعيت ،واحفظِن مِن بني
َ ْ ُ َْ َ ْ َ
َ ْ
َ ُ ُ َ َ
َ
ْ َْ
َّ
يدي ومِن خل ِيف وعن يميِن وعن ِشمايل ومِن فو ِِق ،وأعوذ بِعظمتِك أن أغتال مِن حتيت

َ ُ
ْ
الَكمات حني
يكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يَدع هؤالء
احلديث :عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :لم
ِ
َّ
َ
ِّ ْ َ ُ َ
َ ْ
َُْ َ َ ْ
َّ ُ َّ ْ ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ُي ْميس وحني يُ ْص ُ
بح« :الل ُه َّم إين أسألك العافيَة يف ديين ودنياي وأهيل ومايل ،اللهم اسرت عورايت وآ ِمن رواعيت ،واحفظين
َ
َ ْ
َْ ُ ْ َ
َ ُ ُ
وذ ب َع َ
َ
ْ َْ
ْ
َّ
ظم ِتك أن أغتَال ِم ْن حتيت».
ِمن بني يدي و ِمن خل ِيف وعن يميين وعن ِشمايل و ِمن فو ِيق ،وأع ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف لك صباح ومساء حيرص ىلع هذا ادلاعء وال يرتكه أبدا ،ملا فيه من معاين عظيمة.

ففيه سؤال اهلل (العافية يف ديين) واملقصود بالعافية أي السالمة يف ديين من املعايص واملخالفات وابلدع ،ويف (دنياي ،وأهيل،
ومايل) أي أسألك العافية يف دنياي من املصائب والرشور ،وأسألك العافية ألهيل من سوء الع ْ َ
رشة واألمراض واألسقام وشغلهم
ِ
بطلب اتلوسع يف احلطام ،وملايل من اآلفات والشبهات واملحرمات.
(واسرت عورايت وآمن رواعيت) أي اسرت لك ما يستحيي منه إذا ظهر من اذلنوب والعيوب ،وآمين وسلمين من الفزع اذلي

خييفين.

(واحفظين من بني يدي ،ومن خليف ،وعن يميين ،وعن شمايل ،ومن فويق) أي وادفع عين ابلالء من اجلهات الست فال يصيبين

رش من أي ماكن.
ُْ
(وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت) معناه أستجري وأحتصن بعظمتك من أن أغتال من حتيت خفية.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :ادلعوات  -الصفات :صفة العظمة.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ يف الكربى وابن ماجه وأمحد واحلاكم.
ملحوظة:
لفظ احلديث يف مصادر اتلخريج :امهلل إين أسألك العافية يف ادلنيا واآلخرة ،امهلل إين أسألك العفو والعافية يف ديين ،...واللفظ املذكور من بلوغ
املرام.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
• حني يصبح  :أي حني يدخل يف الصباح وهو الفجر أو أول انلهار.
• حني يميس  :أي حني يدخل يف املساء وهو ما بني الظهر إىل املغرب
• عورايت  :العورة :يه لك ما يستحيي منه إذا ظهر من اذلنوب والعيوب.
• رواعيت  :مجع روعة ،ويه الفزع ،أي فزاعيت اليت ختيفين
ُ ْ ً
• أغتال  :االغتيال هو أخذ اليشء خفيَة من حيث ال يدري فيهلكه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ً
اقتداء بالرسول -صىل اهلل عليه وسلم.-
املحافظة ىلع هذه الَكمات
أن لك إنسان عرضة لآلفات يف ادلين وادلنيا واألهل واملال.
أن اإلنسان كما هو مأمور بسؤال اهلل العافية يف ادلين كذلك مأمور بسؤاهلا يف ادلنيا.
أن العافية يف األهل مقدمة ىلع العافية يف املال.
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مفتقر إىل حفظ اهلل -جل وعال.-
ً
أنه ينبيغ اتلبسط واتلوسع يف ادلاعء (امهلل احفظين من بني يدي...إلخ) إلماكنه أن يأيت به جممال ،كأن يقول امهلل احفظين من لك نازلة.
إثبات صفة العظمة هلل تعاىل
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 .8أن اإلنسان خياف أن يأتيه العذاب أو االنتقام من حتت ومن أسفل منه أكرث من بقية اجلهات الست.
 .9جواز السجع بادلاعء مع عدم اتلَكف.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،ط املكتبة العرصية ،صيدا -
بريوت.
السنن الكربى ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط مؤسسة الرسالة – بريوت.
سنن ابن ماجه ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب.
املستدرك ىلع الصحيحني ،أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد انليسابوري املعروف بابن ابليع ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،ط
دار الكتب العلمية  -بريوت
صحيح الرتغيب والرتهيب ،ملحمد نارص ادلين األبلاين ،ط مكتبة املعارف  -الرياض.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،ط الرسالة.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5485( :
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ُ
ُ
َ
َّ ُ َّ ِّ ْ َ ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أر ِسلت به ،وأعوذ بك من رشها ورش ما فيها ورش ما أر ِسلت
به

ِّ
َّ
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا َع َص َفت ِّ
الريح قال« :الل ُه َّم إين
ِّ ُ
ُ
َ
ْ َُ َ
ِّ
ِّ
رسلت به».
رسلت به ،وأعوذ بك من رشها ورش ما فيها ورش ما أ ِ
أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أ ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َّ
ُ
خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن من هديه -صىل اهلل عليه وسلم -عندما َت ْعصف ِّ
الريح ،أي عند اشتداد هبُ ِوبها ،قال " :الل ُه َّم
ِ
ِّ ْ َ ُ َ
إين أسألك خريها وخري ما فيها "..والريح اليت خلقها اهلل -عز وجل -ورصفها تنقسم إىل قسمني:
األول :ريح اعدية ال ختيف ،فهذه ال ي ُ َسن هلا ذكر معني.
بالريح َ
الع ِقيم والعياذ باهلل ،فإذا عصفت ِّ
اثلاين :ريح اعصفة ختيف؛ ألن اعدا َع َّذبهم اهلل -تعاىلِّ -
الريح ،فقل كما هو هديه -
ُ
َ
َّ ُ َّ ِّ ْ َ ُ َ
رسلت به" أي تسال اهلل -عزو جل -خري هذه الريح
صىل اهلل عليه سلم" :-اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أ ِ
ُ
َّ
وخري ما حتمله من منافع؛ ألنها تارة ترسل باخلري وتارة ترسل بالرش ،فتسأل اهلل خري ما أرسلت به مما ينشأ عنها.
ِّ ُ
رشها ِّ
ورش ما أُرسلت به" أي تستعيذ من ِّ
ورش ما فيها ِّ
رشها ِّ
"وأعوذ بك من ِّ
ورش ما ترسل به؛ ألنها قد تكون
ورش ما حتمله
ِ
عذابا ىلع قوم فتتعوذ من ِّ
رشها.
ورش ما أرسلت به كفاه اهلل َّ
ورش ما فيها ِّ
رشها ِّ
فإذا استعاذ اإلنسان من ِّ
رشها ،وانتفع خبريها.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
ْ َّ ُ
• َع َصفت  :اشتَد هبوبها.

فوائد احلديث:
.1

.2
.3
.4
.5

َّ
َّ
الرش ُ
ُ
ِّ
الرياح فيها اخلري الكثري من صالح الرزق َ
فيحسن باملسلم أن يسأل اهلل -تعاىل -أن
الم ْستَ ِطري من إهالك احل َ ْرث والن ْسل،
وابلدن ،وفيها
ُ
َ
ِّ
َ
ِّ
يمتعه خبريها وحيفظه من رشها.
االتلجاء إىل اهلل واتلرضع إيله عند هبوب الرياح وسؤال اهلل من خريها واالستعاذة من َ ِّ
رشها.
ليس من خلق املسلم السب والشتم واللعن.
ُ َ َّ ٌ
كراهية سب الريح وغريها من ظواهر الكون؛ ألنها مسخرة هلل -تعاىل.-
ظواهر الكون من آيات اهلل فيها الرمحة ملن أراد اهلل رمحته ،والعذاب للمتمردين عن طاعته.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة 1404 -
 ـه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،تأيلف :رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف
ابلاز  -مكة املكرمة  -الرياض  -الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
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َّ
ُ ْ َ َ َّ
َ َّ َ ْ َ
َ ََ
ََ ْ ْ
ََ ْ ْ
َُ ْ َُ َْ
َّ ُ َّ َ ْ ْ
ِ
خر ِِت ال ِيت إيلها
ِيِن اذلِي هو عِصمة أم ِري ،وأصلِح ِيل دنياي ال ِيت فِيها معايش ،وأصلِح ِيل آ ِ
اللهم أصلِح ِيل د ِ
ُ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ً
ْ ُ ِّ رَ
َ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ ً
ََ
ري ،واجعل الموت راحة ِيل مِن لك رش
خ
لك
يف
يل
ة
اد
ي
ز
اة
ي
احل
ل
ع
اج
و
ِي،
د
ا
ع
م
ِ
ِ
ِ
ٍ

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :امهلل أصلح يل ديين اذلي
ْ ُ
هو ِعص َمة أمري و اصلح يل دنياي اليت فيها معايش  ،و أصلح يل آخريت اليت إيلها َم َعا ِدي و اجعل احلياة زيادة يل من
لك خري و اجعل املوت راحة يل من لك رش».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من األدعية اليت اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يدعو بها هذا ادلاعء اذلي تضمن طلب وسؤال خريي ادلنيا واآلخرة ،وأن

جيعل املوت يف قضائه عليه ونزوهل به راحة من رشور ادلنيا ،ومن رشور القرب لعموم لك رش قبله وبعده ،وأن جيعل عمره
ً
مرصوفا فيما حيب وأن جينبه ما يكره وما ال حيب.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• عصمة أمري  :العصمة يه املنع واحلفظ ،أي ما أعتصم به يف مجيع أموري.
• معايش  :أي ماكن عييش وحيايت.
• معادي  :أي ماكن عوديت أو زمان إاعديت ،ألن مآل اإلنسان اآلخرة.
• زيادة يل يف لك خري  :أي اجعل مدة بقايئ يف دار ادلنيا زيادة يل يف لك خري من العلم انلافع والعمل الصالح.
• راحة يل من لك رش  :أي راحة يل من الفنت واملعايص.
فوائد احلديث:
 .1احلرص ىلع هذا ادلاعء واالهتمام به.
 .2أن ادلين أهم يشء؛ هلذا بدأ به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بادلاعء.
 .3أن ادلين عصمة اإلنسان يمنعه من لك رش.
 .4سؤال اإلنسان ربه أن يصلح هل آخرته.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة.
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.
سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.
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َّ ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ِّ ْ ُ ُ
الله َّم كما حسنت خل ِِق فحسن خل ِِق

ْ
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم«: -امهلل كما َح َّسنت
ُ ُ
َخلْيق فَ َ
ح ِّس ْن خل ِيق».
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً

ىلع اإلنسان أن يسأل اهلل -عز وجل -كما أحسن صورته الظاهرة ومجلها وكملها أن حيسن صورته ابلاطنة فيهبه أخالقا
ُ
تكمل بها إنسانيته ويطهر بها باطنه.
كريمة

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أمحد.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
ْ
• خليق  :بفتح اخلاء ،يه صورة اإلنسان الظاهرة.
ُ ُ
• خليق  :بضم اخلاء والالم ،يه الصورة ابلاطنة يف انلفس اليت تصدر عنها األفعال بسهولة ويرس من غري حاجة إىل فكر وتأين.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ْ
ُ
أن اإلنسان هل صورتان صورة ظاهرة ويه اخلَلق ،وصورة باطنة ويه اخلُلق.
أن اإلنسان عليه أن يسأل اهلل أن حيسن صورته ابلاطنة ،وأهم الصور ابلاطنة هو اإليمان؛ ألن األخالق الفاضلة لكها تتبعه.
من فوائد احلديث جواز اتلوسل بأفعال اهلل جل وعال.
ً
اإلنسان إذا َح ُسن خلقه اسرتاح واطمأن ،وصار دائما يف رضا ال يغضب؛ ألجل هذا عليه أن يسأل اهلل أن حيسن خلقه.
ْ
اثلناء ىلع اهلل تعاىل ،واالعرتاف هل بانلعمة بتحسني اخلِلقة.
انلصوص الرشعية تفرق بني الظاهر وابلاطن ،وحتث ىلع االهتمام بابلاطن ليك حيصل الكمال الرسي والعلين ،واجلمال الظاهري وابلاطين.
هذا ادلاعء من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من باب تعليم األمة وإال فهو أرشف العباد خلقا وأخالقا.

املصادر واملراجع:

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
 إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية   1405ـه 1985م. منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1428ه. توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م. تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل. فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل1427ه.
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امهلل اجعل يف قليب نورا ،ويف برصي نورا ،ويف سميع نورا ،وعن يميِن نورا ،وعن يساري نورا ،وفوِق نورا،
وحتيت نورا ،وأماْم نورا ،وخليف نورا ،واجعل يل نورا

َ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :ب ُّ
حاجتَه،
ت عند ميمونة ،فقام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأىت
ِ
َ
َ َ
ُ ْ
َ
ْ
فغسل وجهه ويديه ،ثم نام ،ثم قام ،فأىت ال ِق ْر َبة فأطلق ِشناقها ،ثم توضأ وضوءا بني وضوءين لم يك ِرث وقد أبلغ ،فصىل،
فقمت َفتَ َم َّطيْ ُ
ت؛ كراهية أن يرى أين كنت أَتَّقيه ،فتوضأت ،فقام يصيل ،فقمت عن يساره ،فأخذ بأُ ُذين فَأَ َد َ
ار ِين عن
ِ ِ
ِ ِ
َّ
ََ
ََ َ ََُ
َ َّ
يمينه ،فتَ َتامت صالته ثالث عرشة ركعة ،ثم اضطجع فنام حىت نفخ ،واكن إذا نام نفخ ،فآذنه بالل بالصالة ،فصىل ولم
يتوضأ ،واكن يقول يف داعئه« :امهلل اجعل يف قليب نورا ،ويف بَرصي نورا ،ويف سميع نورا ،وعن يميين نورا ،وعن يساري
َ
نورا ،وف ْو ِيق نورا ،وحتيت نورا ،وأمايم نورا ،وخليف نورا ،واجعل يل نورا».
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

خيرب ابن عباس -ريض اهلل عنهما -يف هذا احلديث أنه نام عند خاتله ميمونة زوج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -و-ريض
َ
حاجتَه" أي :قىض رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -ما حيتاج إيله من ابلول والغائط" ،فغسل وجهه ويديه ،ثم
عنها" -فأىت
َْ ْ َ
َ َ
َ
نام" بعد أن قىض حاجته -صىل اهلل عليه وسلم -غسل وجهه للتنشيط ،ويديه للتنظيف" ،ثم قام ،فأىت ال ِقربة فأطلق ِشناقها"
َ َّ
َ
َُ
ََْ
َْ
السقا؛ حلفظ ما
يعين :بعد أن استيقظ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من نومه قصد ال ِقربة ،فحل اخليط اذلي يشد به فوهة ِ
وءا بَ ْني ُ
بداخله من ماء وحنوه" ،ثم توضأ" وضوئه للصالة ُ
وض َ
"وض ً
وءيْ ِن" توضأ من غري إخالل وال ُمبَالغة ،فاكن بني األمرين،
ُ ْ
َ ََ
رث" أي :اكتىف بأقل من ثالث مرات ،وهذا جائز ُّ
ك ْ
والسنة ثالث مرات" ،وقد أبْلغ" يعين :أسبع الوضوء بأن
وهلذا قال" :لم ي ِ
َّ
َ
ت َفتَ َم َّطيْ ُ
"ف ُق ْم ُ
ت" ،يقول ابن عباس -ريض اهلل
أوصله إىل ما جيب إيصاهل إيله ،وهذا القدر الواجب" ،فصىل" صالة الليل،

عنهما -أنه اكن يرقب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أفعاهل ،ثم إنه تمدد وأظهر خالف ما هو عليه ،حىت ال يشعر انليب -
َ َّ
صىل اهلل عليه وسلم -بأنه اكن يرقبه؛ وهلذا قال" :كراهية أن يرى أين كنت أت ِقي ِه" ،يعين :أرصده وأرقب أفعاهل.
َ
فهذا سبب تمدد ابن عباس -ريض اهلل عنهما -وتصنعه باتلمدد؛ وإنما فعل ذلك؛ ألن الغالب أن اإلنسان إذا خال يف بيته قد
يأيت بأفعال ال حيب أن يَطلع عليها أحد ،أو ألنه خيش أن يرتك بعض عمله -صىل اهلل عليه وسلم -بسبب مراقبته؛ ملا َجرى
من اعدته -صىل اهلل عليه وسلم -أنه اكن يرتك بعض العمل؛ َخشية أن يفرض ىلع َّ
أمته.

فأراد أن يتخىف بفعله ذلك؛ ألجل أن يأخذ من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لك دقائق أموره من حني أن يستيقظ إىل أن
يأتيه َّ
ادلايع لصالة الفجر ،وهذا من حرصه -ريض اهلل عنهما -ىلع حتصيل العلم من أصله.
َّ
حنوا مما توضأ" ويف رواية يف ابلخاري ":فقمت فصنعت مثل ما صنع"" ،فقام يصيل َف ُق ْم ُ
"فتوضأت" ،ويف رواية" :فتوضأت ً
ت
قال:
عن يساره" يعين :أن ابن عباس ملا رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -دخل يف صالته توضأ وحلق بانليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ُُ
إال أنه قام عن يسار انليب -صىل اهلل عليه وسلم" ،-فأخذ بِأذ ِين" يعين :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أخذ بأذنه ثم أداره من
َْ ُ
جهة اليسار إىل ايلمني ،ويف رواية" :فوضع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يده ايلُمىن ىلع رأيس ،وأخذ بأذين ايلُمىن يف ِتلها
بيده "ووضع يده أوال؛ يلتمكن من مسك األذن ،أو ألنها لم تقع إال عليه ،أو يلزنل بركتها به يليع مجيع أفعاهل -عليه السالم-

يف ذلك املجلس وغريه ،قال" :وفتلها" إما :يلنبهه ىلع خمالفة السنة أو لزيداد تيقظه حلفظ تلك األفعال ،أو لزييل ما عنده من

انلعاس ،أو إلدارته من اليسار إىل ايلمني ،أو تلأنيسه؛ لكون ذلك يف ظلمة الليل كما رصح بذلك ابن عباس يف رواية ابلخاري؛

أو إليقاظه أو إلظهار حمبته؛ ألن حاهل اكنت تقتيض ذلك؛ لصغر سنه.
"فَأَ َد َ
ار ِين عن يمينه" أي :أداره عن جانب يساره إىل جانب يمينه ،ويه موقف املأموم الواحد من اإلمام.
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َ َّ
"فتَتَامت صالته" فرسها بقوهل" :ثالث عرشة ركعة" أي :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل تلك الليلة ثالث عرشة ركعة
مع ركعة الوتر ،يفصل بني لك ركعتني بسالم ،كما يف رواية ابلخاري" :يسلم من لك ركعتني" ،ويف رواية عند ابلخاري ومسلم:

"ثم صىل ركعتني ثم ركعتني ثم ر كعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ،ثم أوتر" أي :بركعة واحدة مفصولة عن الركعتني؛
ألنه إذا صىل ركعتني ركعتني ست مرات مع الفصل بني لك ركعتني صارت اجلملة اثنيت عرشة ركعة غري ركعة الوتر ،واكنت

مجيع صالته -صىل اهلل عليه وسلم -ثالث عرشة ركعة ،فلم يبق الوتر إال ركعة واحدة.
ََ َ ََُ
"ثم اضطجع فنام حىت َن َفخ" أي اكن يتنفس بصوت حىت يسمع منه صوت َّ
انلفخ" ،واكن إذا نام نفخ ،فآذنه بالل بالصالة"
ً
َّ
أعلمه بصالة ُّ
الصبح" ،فصىل" سنة الفجر أوال ،ثم خرج إىل املسجد فصىل الصبح باجلماعة" ،ولم يتوضأ" بل اكتىف بالوضوء

السابق ،وهذا من خصائصه -صىل اهلل عليه وسلم -أن نومه ال ينقض الوضوء؛ ألن عينيه تنامان وال ينام قلبه ،فلو خرج

حدث ألحس به خبالف غريه من انلاس ،وهلذا ملا قالت اعئشة -ريض اهلل عنها" -أتنام قبل أن توتر؟ قال( :يا اعئشة إن عيين
تنامان وال ينام قليب).

"واكن يقول يف داعئه" أي :من مجلة داعئه تلك الليلة هذا ادلاعء" :امهلل اجعل يف قليب نورا ،ويف بَرصي نورا ،ويف سميع نورا،
َ
وعن يميين نورا ،وعن يساري نورا ،وف ْو ِيق نورا ،وحتيت نورا ،وأمايم نورا ،وخليف نورا ،واجعل يل نورا" ،وسأل انلور يف أعضائه
وجهاته ،واملراد به بيان احلق وضياؤه واهلد اية إيله ،فسأل انلور يف مجيع أعضائه وجسمه وترصفاته وتقلباته وحاالته ومجلته
يف جهاته الست حىت ال يزيغ يشء منها عنه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الطهارة  -املناقب  -الشمائل  -األدعية  -القدوة  -أمهات املؤمنني.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

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

ال ِق ْر َبة ِ :و َاعء من جدل ،يوضع فيه املاء وحنوه من السؤال.
َ ُّ َ
َ
ِّ
َ
ِشنَاق َها  :الشنَاق :خيْط يُشد به ف ُم ال ِقربة.
َّ َ ِّ ْ َّ ُّ
َت َم َّطيْ ُ
اتل َمدد.
ت  :اتلمطي:
أَتَّقيه  :أيْ :
أر ُصده وأراعيه.
ِ ِ
َفتَتَ َّ
امت  :تكاملت.
َن َفخ َّ :
انلفخ :هو إرسال اهلواء من الفم ،واملراد هنا ما خيرج من انلائم حني استغراقه يف نومه.
ََُ
فآذنه بالصالة  :أعلمه بالصالة.
َّ
الل ُه َّم  :يا اهلل.

.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

جواز أن يبيت َّ
الرجل عند خاتله أو عمته أو غريهما من املحارم ،وإن اكنت ذات زوج ،إذا ُعلم من ذلك رىض صاحب ابليت.
َ
أنه -صىل اهلل عليه وسلم -برش ،يأكل ويرشب ويتغوط وينام وينفخ يف نومه ،فدل ذلك ىلع أنه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ليس هل يشء من
َْ
َ
خصائص األلوهية أو الربوبية ،وقد قال عن َن ْفسه -صىل اهلل عليه وسلم( :-إنما إنا ٌ
برش مثلكم أنىس كما تن َسون).
استحباب وضوء اإلنسان نلفسه بغري استعانة؛ لقوهل" :فأطلق ِشنَان ال ِق ْر َبة ثم توضأ" ،واالستعانة جائزة؛ ألحاديث أخرى.
أن غسل أعضاء الوضوء أقل من ثالث مرات جمزئ ،لكن برشط اإلسباغُّ ،
والسنة ثالث غسالت.
ما اكن عليه ابن عباس -ريض اهلل عنهما -من احلرص ىلع اخلري وتعلم العلم ،واالقتداء به -صىل اهلل عليه وسلم -واالقتباس منه ،وحفظ
أفعاهل وأقواهل من صغره.
أن نية اإلمامة ليست رشطا من أول الصالة؛ ألن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -دخل مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد أن رشع -عليه
الصالة والسالم -يف صالته.
أن موقف الواحد من اإلمام يكون عن يمني اإلمام ال عن يساره وال من خلفه.

450

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

أن موقف املأموم الواحد من اإلمام يكون مساويا لإلمام؛ ألنه لم يَذكر تقدم ابن عباس عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وال تأخره عنه.
حتويل اإلمام للمأموم إذا وقف عن يساره.
أن احلركة اليسرية يف الصالة ال تبطلها؛ يؤخذ هذا من إدارته -صىل اهلل عليه وسلم -البن عباس ،وانتقال ابن عباس -ريض اهلل عنهما -من
اجلانب األيمن إىل اجلانب األيرس.
أن صالة الصيب صحيحة ،وأن موقفه من اإلمام اكبلالغ.
أن صالة اجلماعة يف انلوافل جائزة ،لكن ال ىلع سبيل ادلوام.
أن تهجد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من الليل ثالث عرشة ركعة.
ِّ
ِّ
أن األفضل يف صالة الوتر وغريها من انلوافل أن يسلم من لك ركعتني؛ لقول ابن عباس -ريض اهلل عنهما -كما يف الرواية األخرى( :يسلم من
لك ركعتني).
فيه أن األفضل أن خيتم وتره بركعة مفصولة ،فيصيل ركعتني ركعتني ...ثم يوتر بركعة ،كما يف الرواية األخرى عن ابن عباس -ريض اهلل عنه-
.
اختصاص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ببعض األحاكم دون سائر األمة ،ومن ذلك عدم انتقاض الوضوء بانلوم.
َ
ُّ
االستكثار من فضل اهلل -عز وجل-؛ فإن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مع ما َجبَله اهلل -عز وجل -عليه من انلور اذلي فضل فيه األولني
واآلخرين لم يقنعه ذلك حىت سأل ربه املزيد منه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه.
إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد القسطالين القتييب ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة  1323ه.
رشح الزرقاين ىلع موطأ مالك ،حممد بن عبد ابلايق بن يوسف الزرقاين ،حتقيق :طه عبد الرءوف سعد ،انلارش :مكتبة اثلقافة ادلينية ،الطبعة :األوىل
1424ه2003 ،م.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1422 ،ه2002 ،م.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس
اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه.

الرقم املوحد)11300( :
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ً
ً
امهلل اشف سعدا امهلل اشف سعدا

َّ
َ
ْ
َ
احلديث :عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -قالَ :اعد ِين رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :الل ُه َّم اش ِف
ْ ً
ْ ً َّ
ْ ً َّ
ْ
ْ
َسعدا ،الل ُه َّم اش ِف َسعدا ،الل ُه َّم اش ِف َسعدا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
حديث سعد بن أيب وقاص أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اعده يف مرضه فقال" :امهلل اشف سعدا ،امهلل اشف سعدا ،امهلل
ً
ً
اشف سعدا" ثالث مرات ،فيف هذا احلديث ديلل ىلع أن من السنة أن يعود اإلنسان املريض املسلم ،وفيه أيضا حسن خلق

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومعاملته ألصحابه ،فإنه اكن -صىل اهلل عليه وسلم -يعود مرضاهم ويدعو هلم ،وفيه أنه يستحب
ً
ً
أن يدىع بهذا ادلاعء :امهلل اشف فالنا ،وتسميه ثالث مرات ،فإن هذا مما يكون سببا يف شفاء املريض،

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب عيادة املريض
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
َّ
راوي احلديث :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه واللفظ بنحوه ملسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1استحباب ادلاعء للمريض بالشفاء ،وختصيصه بذلك.
 .2استحباب عيادة املريض لإلمام ،اكستحبابها آلحاد انلاس.
 .3جواز طلب الشفاء من اهلل تعاىل.
 .4استحباب اإلحلاح يف ادلاعء.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5469( :
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امهلل اغفر يل ذنيب لكه دقه وجله وأوهل وآخره

َّ
ْ
ُ
َ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقول يف سجو ِدهِ« :الل ُه َّم اغ ِف ْر يل
َ ْ ُ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ َ
النيَتَ ُه َو َّ
رس ُه».
آخ َرهَ ،وع ِ
ذن ِيب لكهِ :دقه و ِجله ،وأوهل و ِ
ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقول يف سجوده" :امهلل اغفر يل ذنيب لكه :دقه وجله،
وأوهل وآخره ،عالنيته ورسه" ،وهذا من باب اتلبسط يف ادلاعء واتلوسع فيه؛ ألن ادلاعء عبادة فلك ما كرره اإلنسان ازداد عبادة

هلل -عز وجل ،-ثم إنه يف تكراره هذا يستحرض اذلنوب لكها الرس والعالنية ،وكذلك ما أخفاه ،وكذلك دقه أي :صغريه ،وجله
أي :كبريه ،وهذا هو احلكمة يف أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فصل بعد اإلمجال ،فينبيغ لإلنسان أن حيرص ىلع األدعية

الواردة عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنها أمجع ادلاعء وأنفع ادلاعء.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• دقه  :قليله وصغريه.
• جله  :كثريه وكبريه.
• عالنيته  :املعلن عنه.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

استحباب هذا اذلكر حال السجود.
يستحب الرتيق يف السؤال ادلال ىلع اتلدرج يف تريج اإلجابة.
الكبائر تنشأ اعدة من اإلدمان ىلع الصغائر ،وذللك قدم االستغفار من الصغائر ىلع الكبائر.
اتلرضع إىل اهلل تعاىل ،وطلبه املغفرة من مجيع اذلنوب.
اتلوبة واجبة من الصغائر والكبائر ال فرق.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5470( :
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امهلل اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أَسرت وما أعلنت
احلديث :عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قام إىل الصالة يكون
ُ
َّ ُ
أرس ُ
ُ
من آخر ما يقول بني التشهد والتسليم« :امهلل اغفر يل ما َق َّد ُ
أعلنت ،وما ْ َ
فت ،وما
مت وما أخ ْرت ،وما أرسرت وما
ُ َ ِّ
المقدم ،وأنت املؤخر ،ال هلإ إال أنت».
أنت أعلم به مين ،أنت

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قام إىل الصالة يكون من آخر ما يقول بني التشهد والتسليم" :امهلل اغفر يل ما
قدمت" ،من سيئة" ،وما أخرت" ،من عمل ،أي :مجيع ما فرط مين" ،وما أرسرت" أي :أخفيت" ،وما أعلنت ،وما أرسفت" ،أي:

جاوزت احلد ،مبالغة يف طلب الغفران بذكر أنواع العصيان" ،وما أنت أعلم به مين" ،أي :من ذنويب اليت ال أعلمها عددا
ً
وحكما" ،أنت املقدم" ،أي :بعض العباد إيلك بتوفيق الطااعت" ،وأنت املؤخر" ،أي :بلعضهم باخلذالن عن انلرصة أو أنت

املقدم ملن شئت يف مراتب الكمال ،وأنت املؤخر ملن شئت عن معايل األمور إىل سفسافها" ،ال هلإ إال أنت" فال معبود ِبق

غريك.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
راوي احلديث :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أرسرت  :أخفيت.
• أعلنت  :أظهرت.
• أرسفت  :أكرثت.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

استحباب اتلقرب إىل اهلل بهذا ادلاعء بني التشهد والتسليم.
احلث ىلع االستغفار واستشعار اخلضوع ملقام الربوبية.
االستغفار بعد الطاعة مؤذن بأن العبد ينبيغ أن يكون باهلل ال بعمله ،فال يغرت بما عمل.
اذلنب واتلقصري أمر الزم للبرش ،فينبيغ ىلع العبد أن يتوب من ذلك لكه.
علم اهلل حميط بكل األعمال واألقوال واألفعال واألحوال.
اهلل سبحانه يرفع من يشاء ويضع من يشاء وال يسأل سبحانه عما يفعل.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5471( :

454

ً

امهلل إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من رشورهم

ً َ
َ َ
َ ُ َ
َّ ُ َّ َّ َ ْ َ ُ َ
َ َ
ك يف ُحنُ
ور ِه ْمَ ،ون ُعوذ بِك
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -اكن إذا خاف قوما ،قال« :اللهم إنا ُنعل
ِ
ْ ُ ُ
ور ِه ْم».
ِمن رش ِ

درجة احلديث :إسناده صحيح.

املعىن اإلمجايل:

قوهل" :امهلل إنا ُنعلك يف حنورهم" ،أي :أمامهم تدفعهم عنا وتمنعنا منهم ،وخص انلحر ألنه أرسع وأقوى يف ادلفع واتلمكن
من املدفوع ،والعدو إنما يستقبل بنحره عن املناهضة للقتال أو للتفاؤل بنحرهم أو قتلهم" ،ونعوذ بك من رشورهم" ،فيف هذه
احلال يكفيك اهلل رشهم ،واملراد نسألك أن تصد صدورهم ،وتدفع رشورهم ،وتكفينا أمورهم ،وحتول بيننا وبينهم.
لكمتان يسريتان إذا قاهلما اإلنسان بصدق وإخالص ،فإن اهلل تعاىل يدافع عنه ،واهلل املوفق.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر اليت تقال يف أوقات الشدة
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• حنورهم  :مجع حنر ،وهو أسفل الرقبة وأىلع الصدر بني الرتقوتني.
• نعوذ  :أي نلتجئ إىل اهلل ونستنرص به.
فوائد احلديث:
 .1ادلاعء بهذا ادلاعء عند توقع رش ظالم أو غريه.
 .2االتلجاء إىل اهلل تعاىل ،واالعتصام به عند لك نازلة.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
السنن الكربى؛ لإلمام أمحد بن شعيب النسايئ ،أرشف عليه شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة األوىل 1421ه.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة.
املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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َ ُّ َ
َ ْ َُ َ ُ
امهلل إين أسألك الهدى واتلىق والعفاف والغىن

َ ْ َُ َ
َ ُّ َ
ك ُ
اتلىق،
الهدى ،و
احلديث :عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقول« :امهلل إين أسأل
والعفاف ،والغىن».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا ادلاعء من أمجع األدعية وأنفعها ،وهو يتضمن سؤال خري ادلين وخري ادلنيا؛ فإن اهلدى هو العلم انلافع ،واتلىق العمل

الصالح ،وترك ما نىه اهلل ورسوهل عنه ،والعفاف الكف عن اخللق وعن األمور السيئة ،والغىن أن يستغين باهلل وبرزقه،

والقناعة بما فيه ،وحصول ما يطمِئ به القلب من الكفاية.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• اهلدى  :ادلاللة والرشاد.
• اتلىق  :أي :اتلقوى ،ويه :امتثال األوامر واجتناب انلوايه.
• العفاف  :الكف عما ال حيل وال جيمل من قول أو فعل.
• الغىن  :غىن انلفس ،والغىن عن انلاس وعما يف أيديهم.
• امهلل  :لكمة تستعمل يف انلداء مثل يا اهلل ،وأصلها لدلاعء ،وقد تيجء بعدها إال فتكون لإليذان بندرة املستثىن مثل امهلل إال أن يكون كذا
أو لدلاللة ىلع تيقن املجيب للجواب املقرتن به مثل امهلل نعم.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

اخلضوع هلل -تعاىل -واللجوء إيله يف مجيع األحوال.
حاجة انلفس إىل ماكرم األخالق لتستقيم ىلع أمر اهلل تعاىل وتلخاف عقابه وترجو رمحته.
فضل هذه الصفات اليت اكن يسأهلا عليه الصالة والسالم وهو أعلم انلاس باهلل وأخشاهم هل.
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يملك نلفسه ً
نفعا وال ًّ
رضا ،وان اذلي يملك ذلك هو اهلل -تعاىل.-
إبطال اتلعلق باألويلاء والصاحلني يف جلب املنافع ودفع املضار ،كما يفعل بعض اجلهال اذلين يدعون الرسول عليه الصالة والسالم إذا اكنوا
عند قربه ،أو يدعون غريه من اخللق.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
 كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف /محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
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امهلل إين أسألك اهلدى واتلىق والعفاف والغىن

ِّ َ َ ُ
احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :امهلل ِإين أسألك
ََ
رُ َ
ُ َ
والعفاف ،وال ِغ َىن».
واتلىق،
الهدى،

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

ِّ
َ
العلم واتلوفيق للحق ،وأن يُوفقه إىل امتثال ما أمر به وترك ما نىه عنه ،وأن يعفه عن
سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ربه
َّ
لك ما َّ
حرم عليه فيما يتعلق جبميع املحارم اليت حرمها -عز وجل ،-وسأهل كذلك الغىن عن اخللقِ ،بيث ال يفتقر إىل أحد
سوى َّ
ربه -عز وجل.-

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الزهد.
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

ُ
اله َدى  :ادلاللة والرشاد ،والعلم.
ُر َ
اتلىق  :اتلقوى :ويه فعل األوامر واجتناب انلوايه.
ََ
العفاف  :الكف عما ال حيل وال جيمل من قول أو عمل.
ال ِغ َىن  :ضد الفقر ،واملراد به :غىن انلفس ،واالغتناء عن انلاس وعما يف أيديهم.

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

اخلضوع إىل اهلل واللجوء إيله يف لك األحوال.
ً
ًّ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يملك نلفسه نفعا وال رضا ،وأن اذلي يملك ذلك هو اهلل.
َّ
إبطال اتلعلق باألويلاء والصاحلني يف جلب املنافع ودفع املضار.
حاجة انلفس إىل ماكرم األخالق؛ لتستقيم ىلع أمر اهلل ،وتلخاف عقابه وترجو رمحته.
وجوب الزتام اتلقوى.
الكف عن مبارشة املعصية ،وإن اكن املَكف قد عزم ىلع فعلها.
رشف هذه اخلصال :اهلدى واتلىق والعفاف والغىن.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
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امهلل إين أسألك من خري ما سألك منه نبيك ُممد -صىل اهلل عليه وسلم-؛ وأعوذ بك من رش ما استعاذ
منه نبيك ُممد -صىل اهلل عليه وسلم-

احلديث :عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه-قال :داع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بداعء كثري ،لم حنفظ منه شيئا،
قلنا :يا رسول اهلل ،دعوت بداعء كثري لم حنفظ منه شيئا ،فقال« :أال أدلكم ىلع ما جيمع ذلك لكه؟ تقول :امهلل إين
أسألك من خري ما سألك منه نبيك حممد -صىل اهلل عليه وسلم-؛ وأعوذ بك من رش ما استعاذ منه نبيك حممد -صىل

اهلل عليه وسلم -وأنت املستعان ،وعليك ابلالغ ،وال حول وال قوة إال باهلل».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ادلاعء عبادة عظيمة األجر ،واكن -عليه الصالة والسالم -يكرث منه حىت فات بعض الصحابة حفظ الكثري من ذلك ادلاعء،

فسألوه من ذلك اخلري العظيم يلحصلوه ،فأرشدهم إىل داعء جامع خمترص ميسور عليهم ،يشتمل ىلع خريي ادلنيا واآلخرة،
ً
يستدركون ما فاتهم ،وحيصلون به ما يبتغون من اخلري ،وهذا ادلاعء وإن اكن ضعيفا إال أن معناه ليس فيه حمظور وادلاعء به
سائغ؛ ألن األصل يف ادلاعء اجلواز.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• املستعان  :املطلوب منه اإلاعنة.
• عليك ابلالغ  :أي اإلبالغ واإلعالم ،أو ما يبلغ الكفاية من خري ادلنيا واآلخرة.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

السؤال عما فات من اخلري الستدراكه.
اتليسري ىلع املدعوين.
من مهام ادلاعية داللة املدعوين ىلع جوامع ادلاعء.
املداومة ىلع ادلاعء بهذا ادلاعء اجلامع للك أدعية انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
يرس اإلسالم وسعة رمحة اهلل تعاىل بعباده.
ً
جواز رفع الصوت بادلاعء بما يسمعه اجلليس أحيانا ،وأنه ال يدخل يف اجلهر املنيه عنه.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه. تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
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امهلل إين أسألك موجبات رِحتك ،وعزائم مغفرتك ،والسالمة من لك إثم ،والغنيمة من لك بر ،والفوز باجلنة،
وانلجاة من انلار

احلديث :عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :اكن من داعء رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-امهلل إين
َ ََ
َّ َ َ
أسألك ُموجبَات رمحتكَ ،
جاة من انلار».
يمة من لك بِ ٍّر ،والفوز باجلنة ،وانل
وع َزائِ َم مغفرتك ،والسالمة من لك إثم ،والغ ِن
ِ ِ
درجة احلديث :ضعيف جدا.

املعىن اإلمجايل:

هذا ادلاعء من جوامع الَكم اليت أوتيها سيد األولني واآلخرين -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإنه سأل أوال أن يرزقه ما يوجب هل
َّ
اَّلل -تعاىل -أن يهب هل ً
عزما ىلع اخلري يكون سببًا ملغفرته من
رمحته عز وجل من األقوال ،واألفعال ،واخلصال ،ثم سأل
َُ
وذنوب مستأنفة ،سأل ربه -
معاص أخر،
األعمال ،واألقوال كذلك ،وملا اكن اإلنسان بعد مغفرة ذنوبه ال يأمن من الوقوع يف
ٍ
ٍ
عز وجل -أن يرزقه السالمة واحلفظ ،من لك اذلنوب واآلثام ،اكئنا ما اكن ،ثم سأل ما يكمل هل يف كمال العبودية من األعمال
الصاحلات ،ومن ذلك اتلوفيق إىل لك نوع من أنواع الرب ،وهو الطاعة ،بشىت أنواعها ،ثم ختم السؤال والطلب بأىلغ مراد

مطلوب يف اآلخرة ،ويه اجلنة ،وسأل السالمة وانلجاة من أشد مرهوب يف دار اآلخرة ،ويه انلار ،والعياذ باهلل.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه احلاكم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

موجبات  :أي ما يوجب الرمحة.
عزائم مغفرتك  :األمور اليت تقتيض غفرانك.
السالمة من لك إثم  :أي معصية.
والغنيمة من لك بر  :اإلكثار من لك خري.

 .1السيع يف أعمال الرب والطااعت.
 .2ابلعد عن الرش واملعايص.
 .3سؤال اهلل دخول اجلنة وانلجاة من انلار.
 .4ادلاعء جبوامع الَكم واألدعية انلبوية.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009 -م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م.
املستدرك ىلع الصحيحني ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية – بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1411 ،ه – 1990م.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،لألبلاين ،نرش :دار املعارف ،الرياض  -املمَكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه
1992 -م.
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َ َُ
َ َ َ َّ َ ْ َ
ْ َ
َّ ُ
ُ َ َ
ت ابلِطانة
جيع ،وأعوذ بِك من اخل ِيانةِ ،فإنها بِئس ِ
امهلل إين أعوذ بك من اجلوع ،فإنه بِئس الض ِ

ً
ْ
ُ َ
َّ
الضج ُ
ك َ
من
يع،وأعوذ ِب
احلديث :عن أيب هريرة-ريض اهلل عنه مرفواع« :امهلل إين أعوذ بك من اجلوع ،فإنه بِئ َس
ِ
َُ
ا ِ َ َ َ َّ َ ْ َ
ابل َطانة».
خليان ِة ،فإنها بِئس ِ
ت ِ
درجة احلديث :حسن.

املعىن اإلمجايل:

استعاذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اجلوع؛ فإنه بئس املصاحب ألنه يمنع اسرتاحة انلفس والقلب ،واستعاذ من خيانة
أمانة اخللق واخلالق؛ فإنها بئست خاصة املرء.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :األدب.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• الضجيع  :املضاجع وهو ما يالزم صاحبه يف املضجع  ،واملراد به املالزم.
• ابلطانة  :تطلق يف األصل ىلع بطانة اثلوب ثم استعري ملن خيصه اإلنسان باالطالع ىلع باطن أمره.
• اخليانة  :عدم أداء أمانة اخلالق أو املخلوق.
فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

اتلحذيرمن اجلوع الشديد ،ومن اخليانة واالستعاذة باهلل منهما.
اجلوع يمنع اسرتاحة انلفس والقلب؛ ألنه يضعف القوى ،ويثري األفاكر الرديئة واخلياالت الفاسدة ،قيقرص العبد بالطاعة؛ وذللك حرم اإلسالم
الوصال.
احلض ىلع اثلبات واالستقامة ىلع ماكرم األخالق يف لك حال.
من وجدت فيه خصلة من اخلصال اذلميمة؛ فليسارع إىل معاجلتها وإزاتلها تزكية نلفسه وطاعة لربه ،ومن فقدت فيه فليحمد اهلل اذلي بنعمته
تتم الصاحلات ،ويسأهل دوام ذلك .
احلض ىلع أداء األمانة.
اخليانة ضد األمانة ،ويه خمالفة احلق بنقض العهد يف الرس ،واألظهر أنها شاملة جلميع اتلاكيلف الرشعية.
قد يستدل بهذا احلديث ىلع أن اجلوع املجرد ال ثواب فيه.

املصادر واملراجع:

 سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية.
 سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايباحلليب.
 السنن الصغرى للنسايئ /أمحد بن شعيب  ،النسايئ -حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة-مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب -الطبعة :اثلانية1406 ،ه –1986م.
 صحيح أيب داود األم،حممد نارص ادلين ،األبلاين -مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م. كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح-املؤلف :أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري -إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية -بنارس اهلند-الطبعة :اثلاثلة  1404 -ه 1984 ،م.
 رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة.-1407
 -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل .1418
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ِ
امهلل إين أعوذ بك من العج ِز والك ِ

احلديث :عن زيد بن أرقم -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :امهلل إين أعوذ بك من
َ ِّ
ُ ْ
َْ
ََ َ َ
َ ْ َ َ َ
وزك َها أنت خري من زاكها ،أنت َو ِ ُّيل َها وموالها،
رب ،امهلل آت نفيس تقواها،
العج ِز والكس ِل ،وابلخ ِل والهرمِ  ،وع ِ
ذاب الق ِ
امهلل إين أعوذ بك من علم ال ينفع؛ ومن قلب ال خيشع ،ومن نفس ال تشبع؛ ومن دعوة ال يُستجاب هلا».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

االستعاذة من العبادات القلبية وال ترصف إال هلل تعاىل ،والعجز والكسل قرينان وشقيقان يقطعان سبل اخلري املوصلة لدلنيا

واآلخرة ،فهما يمثالن العجز والفتور واتلهاون ،فإن اكن املانع من صنع العبد فهذا هو الكسل .

وإذا اكن املانع عن الفعل بغري كسب العبد ولعدم قدرته فهو العجز.

"وابلخل" :هو إمساك املال والشح به عن سبل اخلري وطرق انلفع ،فتميل انلفس حلب املال ومجعه ،واكتنازه وعدم إنفاقه يف

الوجوه اليت أمر اهلل بها.

"واهلرم" :املقصود به أن يرد اإلنسان إىل أرذل العمر ،ويبلغ من العمر عتيا ِبيث تضعف قوته  ،ويذهب عقله  ،وتتساقط

همته  ،فال يستطيع حتصيل خري ادلنيا وال خري اآلخرة ،قال تعاىل" :ومن نعمره ننكسه يف اخللق".

" وعذاب القرب"  :وعذاب القرب حق  ،وىلع ذلك إمجاع أهل السنة واجلماعة  ،قال تعاىل " :ومن وراءهم برزخ إىل يوم يبعثون"

 ،والقرب إما روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر انلار ،وذلا سن للعبد أن يستعيذ من عذاب القرب يف لك صالة  ،وهلول

هذا العذاب وعظمته كذلك.

" امهلل آت نفيس تقواها :أي :أعط نفيس امتثال األوامر واجتناب انلوايه  ،وقيل :تفرس اتلقوى هنا بما يقابل الفجور كما

قال تعاىل " :فأهلمها فجورها وتقواها".

" وزكها"  :أي طهرها من الرذائل .

" أنت خري من زاكها"  :أي ال مزيك هلا غريك  ،وال يستطيع تزكيتها أحد إال أنت يا ربنا.

" أنت ويلها" :نارصها والقائم بها.

" وموالها" :أي :مالكها واملنعم عليها.

" امهلل إين أعوذ بك " :أحتيم واستجري بك .

" من علم ال ينفع" :وهو العلم ال اذلي ال فائدة فيه  ،أو العلم اذلي ال يعمل به العبد فيكون حجة عليه يوم القيامه  ،كما
قال انليب صىل اهلل عليه وسلم ":والقرآن حجة لك أو عليك" والعلم اذلي ال ينفع هو اذلي ال يهذب األخالق ابلاطنة فيرسى

منها إىل األفعال الظاهرة وحيوز بها اثلواب األكمل.

" قلب ال خيشع" :أي عند ذكر اهلل تعاىل وسماع الكمه  ،وهو القلب القايس  ،يطلب منه أن يكون خاشعا بلارئه منرشحا

ملراده  ،صدره متأهال لقذف انلور فيه ،فإذا لم يكن كذلك اكن قاسيا  ،فيجب أن يستعاذ منه  ،قال تعاىل ":فويل للقاسية

قلوبهم"

" ونفس ال تشبع" :أي للحرص ىلع ادلنيا الفانية ،والطمع والرشه وتعلق انلفس باآلمال ابلعيدة .

" ومن دعوة ال يستجاب هلا" :أي أعوذ باهلل من أسباب ومقتضيات رد ادلعوة  ،وعدم إجابتها من الطرد واملقت  ،ألن رد

ادلاعء عالمة ىلع رد ادلايع  ،خبالف دعوة املؤمن فال ترد إما أن تستجاب يف ادلنيا  ،أو يدفع اهلل عنه من ابلالء بمثلها  ،أو
تدخر هل يف اآلخرة  ،فدعوة املؤمن ال تضيع ً
أبدا خبالف دعوة الاكفر  ،يقول تعاىل " :وما داعء الاكفرين إال يف ضالل"

___________________________
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اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :إثبات عذاب القرب  -العلم  -الزهد.
َْ
أرقم -ريض اهلل عنه-
راوي احلديث :زيد بن
اتلخريج :رواه مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

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

َ
اهلرم  :الكرب والضعف ،واملراد به :صريورة الرجل خ ِرفا من كرب سن ِبيث ال يمزي بني األمور املعتدلة املحسوسة واملعقولة.
زكها  :طهرها من الرذائل.
أنت خري من زاكها  :لفظة " خري" ليست للتفضيل  ،بل املعىن :ال مزيك هلا إال أنت
ويلها  :نارصها والقائم بها.
موالها  :أي :ربها ومالكها ونارصها واملنعم عليها.
من علم ال ينفع  :أي :علم ال نفع فيه  ،وقيل هو :اذلي ال يعمل به.
ال خيشع  :ال خيضع جلالل اهلل تعاىل  ،وهو القلب القايس.
ال تشبع  :أي للحرص ابلاعث هلا ىلع ذلك  ،ومعناه انلهم وعدم الشبع.

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

استحباب االستعاذة من هذه األمور املذكورة يف احلديث.
احلث ىلع اتلقوى ونرش العلم والعمل به.
ىلع املؤمن أن يلزتم اتلقوى ،وينهض بالطاعة وأداء الواجب وجيعل من نفسه ما تصفو باخلري  ،ويعتمد ىلع اهلل يف نرصه وتوفيقه يف العمل
العلم انلافع هو اذلي يزيك انلفس ويودل فيها خشية الرب -تبارك وتعاىل ،-فترسي منها إىل سائر اجلوارح .
ً
القلب اخلاشع هو اذلي خياف ويضطرب عند ذكر اهلل ثم يلني ويطمِئ ويركن إىل حىم مواله  ،فمن اكن كذلك اكن قلبه حمال نلور اهلل اذلي
ً
جيعله اهلل يف قلب عبده فرقانا بني احلق وابلاطل.
ذم احلرص ىلع ادلنيا وعدم الشبع من شهواتها ومالذها ،وذللك فانلفس املنهومة احلريصة ىلع متاع ادلنيا أعدى أعداء املرء ،وذللك استعاذ
منها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
ينبيغ ىلع العبد أن يفارق أسباب رد ادلاعء وعدم إجابته.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)5878( :
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َ
َ ُْ
نب ،واله َر ِم ،وابلخل ،وأعوذ بك من عذاب القْب ،وأعوذ بك من
امهلل إين أعوذ بك من العجز ،والكسل ،واجل ِ
فتنة املحيا واملمات

احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :امهلل إين أعوذ بك
َ
َ ْ
والك َسلَ ،واجل ُ ْنبَ ،
واله َرمِ  ،وابلخل ،وأعوذ بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك من فتنة املحيا واملمات».
العج ِز،
من
ِ
ِ
َ َ َ َّ ْ َ َ َ
َ
َ
ِّ
ال».
ويف رواية« :وضل ِع ادلي ِن ،وغلب ِة الرج ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث يعد من جوامع الَكم ،ويه أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يأيت باملعاين اجلامعة يف لكمات يسرية؛ ألن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -استعاذ فيه من مجلة آفات ورشور تعوق حركة سري العبد إىل اهلل ،فتعوذ انليب -صىل اهلل صىل اهلل عليه

وسلم -من:

"العجز والكسل" :وهما قرينان من معوقات احلركة؛ وعدم الفعل إما ان يكون بسبب ضعف اهلمة وقلة اإلراده فهو :الكسل،
فالكسالن من أضعف انلاس همة ،وأقلهم رغبة ،وقد يكون عدم الفعل لعدم قدرة العبد فهو :العجز.

و"اجلنب وابلخل" :وهما من موانع الواجب واإلحسان ،فاجلنب يضعف قلب اإلنسان فال يأمر باملعروف وال ينىه عن املنكر
لضعف قلبه وتعلقه بانلاس دون رب انلاس.

وابلخل يدعو صاحبه لإلمساك يف موضع اإلنفاق ،فال يعطى حق اخلالق من زكوات ،وال حق املخلوق من انلفقات ،فهو

مبغوض عند انلاس وعند اهلل.

"واهلرم" :هو بلوغ الشخص أرذل العمر ،فاإلنسان إذا بلغ أرذل العمر فقد كثريا من حواسه ،وخارت قواه ،فال يستطيع عبادة
اهلل -تعاىل ،-وال جيلب ألهله نفعا.

ثم استعاذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من عذاب القرب ،وعذاب القرب حق ،وذلا رشع نلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن

نستعيذ باهلل من عذابه يف لك صالة.

ثم اتلعوذ من فتنة املحيا واملمات ليشمل ادلارين ،ففتنة املحيا مصائبها وابتالءاتها" ،وفتنة املمات" بأن خيىش ىلع نفسه سوء

اخلاتمة وشؤم العاقبة ،وفتنة امللكني يف القرب وغريهما.

ويف رواية  ":وضلع ادلين وغلبة الرجال" فالكهما من القهر ،فضلع ادلين شدته وثقله وال معني هل فيه ،فهو قهر للرجل ولكن
ِبق ،و"غلبة الرجال" أي :تسلطهم ،وهو القهر بابلاطل.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :عذاب القرب -فتنة املمات.
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
والرواية اثلانية رواها ابلخاري دون مسلم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• الكسل  :هو عدم انبعاث انلفس خبري ،وقلة الرغبة فيه مع إماكنه.
• اجلنب  :اخلوف وضعف القلب؛ ضد الشجاعة.
ك َرب والضعف ،واملقصود به أن يطول عمر اإلنسان وتضعف قواه حىت يصاب باخلرف ِبيث ال يمزي بني األمور.
• اهلرم  :ال ِ
• ابلخل  :منع أداء ما يطلب أداؤه.
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• الفتنة  :االمتحان واالختبار.
• ضلع ادلين  :أصل الضلع :االعوجاج ،واملراد هنا :ثقل ادلين وشدته ِبيث ال جيد من عليه ادلين وفاء والسيما مع املطابلة.
• غلبة الرجال  :شدة تسلطهم.

فوائد احلديث:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

هذا احلديث من جوامع الَكم ،ألن أنواع الرذائل ثالثة :نفسية ،وبدنية ،وخارجية ،واحلديث مشتمل ىلع االستعاذة منها مجيعا.
العجز والكسل قرينان :فإن ختلف مصلحة العبد وكماهل وذلته ورسوره إما أن يكون مصدره :أ-عدم القدرة ،فهو عجز.ب-أو يكون قادرا
عليه لكن ختلف لعدم إرادته ،فهو الكسل ،وصاحبه يالم عليه ما ال يالم ىلع العجز.
اإلحسان املتوقع من العبد :إما بماهل ،وإما ببدنه ،فمانع األول :خبيل ،ومانع اثلاين :جبان ،وذللك استعاذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اجلنب
وابلخل.
إثبات عذاب القرب ،ومرشوعية اتلعوذ من فتنته.
القهر اذلي ينال العبد نواعن :أ-قهر ِبق :وهو ضلع ادلين .ب-قهر بباطل :وهو غلبة الرجال.
اللجوء إىل اهلل -تعاىل -طلبا للنجاة من هذه الرشور ،واتلحذير من الوقوع فيها.
ِّ
يف هذا احلديث يُعلم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته كيفية االستعاذة باهلل -تعاىل -القادر القدير املقتدر ،واالستعاذة باهلل -تعاىل -حتقق
عدة فوائد من أهمها :أ-أنها عبادة حمبوبة هلل -تعاىل .-ب-يستشعر العبد يف االستعاذة االفتقار إىل اهلل -تعاىل -القادر يف لك أمر وإن دق.ج-
أنها حتقق للعبد األمن من لك ما خيشاه.د-أنها حتقق هل األمن انلفيس من خالل الشعور بالطمأنينة ،وهذا احلديث يؤكد هذا املعىن.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل1418 ،ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب  -الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. -كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الطبعة األوىل1430 ،ه.

الرقم املوحد)5914( :
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امهلل إين أعوذ بك من فتنة انلار ،وعذاب انلار ،ومن رش الغىن والفقر
احلديث :عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يدعو بهذه الَكمات« :امهلل إين أعوذ بك
من فتنة انلار ،وعذاب انلار ،ومن رش الغىن والفقر».

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب املختار -عليه الصالة والسالم -يستعيذ من أمور أربعة:
ََ َ
فقوهل( :امهلل إين أعوذ بك من فتنة انلار) أي فتنة تؤدي إىل انلار ،وحيتمل أن يراد بفتنة انلار سؤال اخلزنة ىلع سبيل اتلوبيخ،
وإيله اإلشارة بقوهل تعاىل( :لكما أليق فيها فوج سأهلم خزنتها ألم يأتكم نذير).

وقوهل( :وعذاب انلار) أي أعوذ بك من أن أكون من أهل انلار ،وهم الكفار فإنهم هم املعذبون ،وأما املوحدون فإنهم مؤدبون

ومهذبون بانلار ال معذبون بها.

(ومن رش الغىن) :وهو ابلطر والطغيان وحتصيل املال من احلرام ورصفه يف العصيان ،واتلفاخر باملال واجلاه واحلرص ىلع مجع

املال وأن يكسبه من غري حله ويمنعه من إنفاقه يف حقوقه.

و(الفقر) أي ورش الفقر ،وهو الفقر اذلي ال يصحبه صرب وال ورع؛ حىت يتورط صاحبه بسببه فيما ال يليق بأهل ادلين
واملروءة ،ويصحبه احلسد ىلع األغنياء والطمع يف أمواهلم واتلذلل بما يدنس ال ِع ْرض وادلين وعدم الرضا بما قسم اهلل هل وغري
ذلك مما ال حتمد اعقبته.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الفنت  -إثبات عذاب انلار.
راوي احلديث :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

أعوذ بك  :االستعاذة يه االتلجاء إىل اهلل واالعتصام جبنابه من رش لك ذي رش.
فتنة انلار  :أعوذ بك أن تكون تصفييت وتهذييب بانلار وتأدييب بها ،ألن اخلطايا واذلنوب يكفرها اهلل بانلار وبغريها.
رش الغىن  :احلرص ىلع مجع املال وحبه حىت يكسبه من غري حله ،ويمنعه من اإلنفاق يف حقه.
والفقر  :أي ورش الفقر :وهو الفقر الشديد اذلي يدفع صاحبه إىل أكل احلرام وعدم املباالة.

.1
.2
.3
.4
.5

.6

وجوب االبتعاد عن الفنت املسببة لالبتالء بانلار.
يبتىل العبد بالغىن كما يبتىل بالفقر؛ ألنهما فتنة.
االبتعاد عن األسباب املهلكة املرتتبة ىلع فتنة الغىن اكبلطر والكرب واحلرص ىلع مجع املال من احلرام  ،وابلخل بأداء حق اهلل تعاىل فيه.
االبتعاد عن األسباب املهلكة املرتتبة ىلع فتنة الفقر ،اكتلضجر ،واتلربم من مقدر ،والوقوع يف املساخط واحلسد.
االستعاذة باهلل من انلار تستلزم االبتعاد عن مجيع ما يسخط اهلل تعاىل  ،والفرار من املعايص واخلطايا  ،والزتام االستغفار واتلوبة واتلرضع إىل
اهلل.
الغىن والفقر خري ملن أحسن استغالهلما.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر  ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
السنن الكربى ،للنسايئ ،،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت 1421 ،ه.
صحيح أيب داود ،لألبلاين  ،ط ،1مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت1423 ،ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بلنان.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)6072( :
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ََ ْ
ْ
امهلل أهلمِن ُرش ِدي ،وأعِذ ِين من رش نفِس

َ َّ َ َ ُ ُ َ ْ ً َ َ َ ْ ْ
َّ
َْ َ
ان بن ُ َ
ر
ني يَد ُعو
ني -ريض اهلل عنهما -أن
احلديث :عن ِعمر
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -علم أباه حصينا ِ
لكمت ِ
احلص ِ
ََ ْ
ُْ
بهما« :امهلل أهلمين رش ِدي ،وأ ِعذ ِين من رش نفيس».

درجة احلديث :ضعيف.

املعىن اإلمجايل:

ً
علم انليب صىل اهلل عليه وسلم حصينا ريض اهلل عنه هذا ادلاعء مما يدل ىلع أهميته فأمره ان يقول" :امهلل أهلمين رشدي"

فالرشد هو كمال اهلدى والصالح ،فمن أعطاه اهلل تعاىل الرشد فقد وفقه للك خري وسلم من لك املعايص واملهلاكت  ،لقوهل
َ َ َّ َّ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ ُ
َ
ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ْ َ َ
ان أُ َ ِ َ ُ ُ
اش ُدون}.
وبكم وكره إِيلكم الكفر والفسوق وال ِعصي
وئلك هم ا َّلر ِ
تعاىل{:ول ِ
كن اَّلل حبب إِيلكم ِ
اإليمان وزينه ِيف قل ِ
وأمره انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يقول يف داعئه" :وأعذين من رش نفيس" ،ألن العبد إذا وفقه اهلل تعاىل للرشد فقد تمنعه
نفسه أو ال حتبب هل عمل اخلريات ،فأمره انليب صىل اهلل عليه وسلم بأن يستعيذ من رش انلفس حىت يتذلذ العبد بطاعة ربه،

ويقبل ىلع اخلريات بقلب مطمِئ ،وبنفس منرشحة.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
ُ
راوي احلديث :أبو ُنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

أهلمين  :أهلم من اإلهلام  ،وهو أن يليق اهلل يف انلفس ً
أمرا يبعثه ىلع الفعل أو الرتك.
أعذين  :أجرين واحفظين من رشها.
رشدي  :من الرشد  :اهلدى واالستقامة ىلع طريق احلق مع تصلب فيه.
من رش نفيس  :من رشور نفيس وأهوائها  ،املؤدية إىل اهلالك يف ادلنيا  ،والطرد من رمحة اهلل يف اآلخرة.

.1
.2
.3
.4
.5

اتلحذير من رشور انلفس وطلب اهلداية واالستقامة والسداد يف مجيع األمور.
مرشوعية االستعاذة من رشور انلفس وسيئات األعمال  ،وقد صح اخلرب بذلك كما يف خطبة احلاجة.
اتلوفيق أال يكلك اهلل نلفسك طرفة عني.
َ َ َ َ ِّ َ َّ
َّ َّ ْ َ َ َّ َ ٌ
ُّ
احلرمان عكس ذلك  ،فمن وَكه اهلل نلفسه أهلكته ألنها داعية للسوء وأمارة به ،قال اهلل تعاىل{ :إِن انلفس ألمارة بِالسو ِء إِال ما ر ِحم ريب إِن
َر ِّيب َغ ُف ٌ
ور َّرح ٌ
يم} .
ِ
تضمن هذا احلديث ادلاعء باهلداية إىل الرشد والرشد ضد اليغ واليغ هو املعايص والرش والفساد واإلنسان إذا وفق إىل الرشد فإنه موفق وهو
اغية املؤمنني اذلين قال اهلل عنهم { :ولكن اهلل حبب إيلكم اإليمان وزينه يف قلوبكم وكره إيلكم الكفر والفسوق والعصيان أوئلك
هم الراشدون} فهذا هو الرشد.

املصادر واملراجع:

 رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعةمصطىف ابلايب احلليب  -مرص  -الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
 -ضعيف اجلامع الصغري وزيادته حممد نارص ادلين األبلاين  -أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش نلارش :املكتب اإلساليم.
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امهلل أنت ربها ،وأنت خلقتها ،وأنت هديتها لإلسالم ،وأنت قبضت روحها ،وأنت أعلم برسها وعالنيتها،
وقد جئناك شفعاء هل ،فاغفر هل

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف الصالة ىلع اجلنازة« :امهلل أنت ربها،
ِّ َ
برسها وعالنيتها ،وقد جئناك شفعاء هل ،فاغفر
وأنت خلقتها ،وأنت هديتها لإلسالم ،وأنت قبضت روحها ،وأنت أعلم ِ
هل».

درجة احلديث :ضعيف اإلسناد.

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا صىل ىلع جنازة قال ما معناه :امهلل أنت سيدها ومالكها ،وأنت اذلي خلقتها ،وأنت
اذلي هديتها لإلسالم ،وأنت أمرت بقبض روحها ،وأنت أعلم بباطنها وظاهرها منها ،حرضنا بني يديك داعني هل باملغفرة،
فاغفر هل فإنك جميب ادلعوات ،هذا املعىن مع مالحظة ضعف احلديث ،وال مانع من قوهل دلخوهل يف عموم ادلاعء للميت

وخلوه من حمظور رشيع.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد  -ادلاعء.
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود وأمحد.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ربها  :مربيها بنعمتك.
• هديتها  :أوصلتها.
أخذت.
• قبضت  :قبضت
• روحها  :اهلل أعلم بها.
• برسها  :بما اكنت ت ُ ُّ
رسه يف احلياة من اعتقاد ونية.
ِ
ُ
• عالنيتها  :بما تظهره من عمل وطاعة.
فوائد احلديث:

 .1بَدء ادلاعء باثلناء ىلع اهلل وتمجيده.
 .2االبتهال إىل اهلل أن يغفر ملن مات موحدا ويتجاوز عن زالته.
 .3شفقة انليب –صىل اهلل عليه وسلم– ورمحته بأمته.
 .4شهادة العباد تكون ىلع الظاهر وهم يكلون رسائر اخللق إىل ربهم اذلي يعلم الرس وأخىف.
ً

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن أيب داود ،بتحقيق األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الطبعة اثلانية 1427ه
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،دار الكتاب العريب.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
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امهلل أنت عضدي ونصريي ،بك أحول ،وبك أصول ،وبك أقاتل
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا غزا ،قال« :امهلل أنت
َ َ
َ َ
َ
َ ُ
ريي ،بِك أ ُحول ،وبِك أ ُصول ،وبك أقاتل».
عض ِدي ون ِص ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َ
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أراد غزوة أو رشع فيها ،قال ما معناه :امهلل أنت نارصي ونصريي ،بك وحدك أنتقل من
شأن إىل غريه ،وبك وحدك أثب ىلع أعداء ادلين ،وبك أقاتلهم.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر اليت تقال يف أوقات الشدة
ََ
راوي احلديث :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه أبو داود والرتمذي.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• إذا غزا  :أي :إذا رشع يف الغزو.
• عضدي  :عوين ونصريي.
• بك  :أي :وحدك.
• أحول  :أقوى وأنتقل من ماكن إىل ماكن ومن حال إىل حال.
• أصول  :أمحل ىلع العدو حىت أغلبه وأستأصله.
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5

ر
انلرص لكه من عند اهلل ،فعىل العبد أن يتولك ىلع اهلل ،وال يركن نلفسه طرفة عني؛ فذاك اخلذالن واخلرسان.
َّ
أن هذا ادلاعء فيه لك مقومات اإليمان باهلل واتلولك عليه.
املسلم يقاتل باهلل وهلل تلكون لكمة اهلل يه العليا.
ينبيغ ىلع املسلم االقتداء بانليب –صىل اهلل عليه وسلم– يف اللجوء إىل اهلل وداعءه وقت الشدة.
ال حول وال قوة للعبد إال بربه؛ ألن القوة هلل مج ً
يعا.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق ميح ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا –بريوت.
سنن الرتمذي ،نرش مصطىف ابلايب وحتقيق أمحد شاكر -مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه.
كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه.
صحيح أيب داود ،لألبلاين ،نرش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل1423 ،ه2002-م.
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ِّ ْ
امهلل جنبِن منكرات األخالق ،واألعمال ،واألهواء ،واألدواء

ً
ِّ ْ ُ ْ َ
َْ
رات األخالق ،واألعمال ،واألهواء ،واألد َواء».
احلديث :عن قطبة بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :امهلل جنبين منك ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

احلديث فيه دعوات كريمات يقوهلا املصطىف -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويه أن اهلل تعاىل يباعد بينه وبني أربعة أمور:

األول :األخالق اذلميمة املستقبحة.

اثلاين :املعايص.

اثلالث :الشهوات املهلاكت اليت تهواها انلفوس.
الرابع :األمراض املزمنة املستعصية.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :قطبة بن مالك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه الرتمذي.
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:
ِّ
• جنبْين  :باعد عين.
ً
• منكرات األخالق  :ما ينكر من األخالق ً
رشاع واعدة.
ً
• واألعمال  :ما ينكر من األعمال ً
رشاع وعرفا.
• األهواء  :مجع (هوى) وهو ما تشتهيه انلفس من غري مرااعة مقصد رشيع.
• األدواء  :يه األمراض ،ومنكراتها :األمراض املزمنة.
فوائد احلديث:

 .1فضل هذا ادلاعء واستحبابه.
 .2املؤمن حيرص ىلع اجتناب األخالق اذلميمة واألعمال املنكرة ،وحيذر من اتباع اهلوى والوقوع يف الشهوات.
 .3انقسام األخالق واألعمال واألهواء إىل منكر ومعروف.
 .4جواز سؤال املرء أال يصيبه اهلل بمرض منكر.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش ،الطبعة األوىل  1430ـه2009 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه.
ر
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،للشيخ األبلاين ،دار النرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة  1408 :ـه1988 ،م.
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امهلل ال عيش إال عيش اآلخرة

َْ َ
َّ ُ َّ َ َ ْ َ
اآلخرة».
احلديث :عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اللهم ال عيش إال عيش ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

العيشة اهلنية الراضية ابلاقية هو عيش اآلخرة ،أما ادلنيا فإنه مهما طاب عيشها فمآهلا للفناء.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• ال توجد -- :
فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ً
ً
ومقرا.
العاقل ال يفرح بما يناهل يف ادلنيا؛ النقضائها ،وإنما يعترب ادلنيا وسيلة لآلخرة ال هدفا
ادلنيا دار عبور لآلخرة.
زهده صىل اهلل عليه وسلم يف ادلنيا وإقباهل ىلع اآلخرة.
تزهيد انليب صىل اهلل عليه أمته يف متاع ادلينا الزائل.
فيه تسلية للصحابة اذلين شاركوا معه عليه الصالة والسالم حفر اخلندق.
حتقري عيش ادلنيا ملا يعرض هل من اتلكدير ورسعة الفناء.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه. صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م. فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة  -بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبدابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
 رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
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َ
َ
امهلل لك أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك توَكت ،وإيلك أنبت ،وبك خاصمت .امهلل أعوذ بِعزتك؛ ال هلإ إال
ُ َّ
أنت أن تضلِن ،أنت الّح اذلي ال تموت ،واجلن واإلنس يموتون

َ
احلديث :عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقول« :اللَّ ُه َّم لك أَ ْسلَ ْم ُ
ت ،وبِك
َ ُ َ َ َ َ َ َّ ْ
ُ َّ
َ َ
ت ،امهلل ُ
ت ،وبك َخ َ
اص ْم ُ
ك أَ َنبْ ُ
أعوذ ب َّ
ضلين ،أنت َ ُّ
اليح اذلي ال
عزتك؛ ال هلإ إال أنت أن ت
يل
وإ
ت،
آمنت ،وعليك توَك
ِ
ِ
ُْ َُ ُ َ
واجل ُّن واإلنس يموتون».
تموتِ ،
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقول( :امهلل لك أسلمت) أي :انقيادا ظاهرا ال
لغريك( ،وبك آمنت) أي :تصديقا باطنا( ،وعليك توَكت) أي :أسلمت مجيع أموري تلدبرها ،فإين ال أملك نفعها وال رضها،

(وإيلك أنبت) أي :رجعت من املعصية إىل الطاعة أو من الغفلة إىل اذلكر( ،وبك) بإاعنتك (خاصمت) أي :حاربت أعداءك،
(امهلل إين أعوذ بعزتك) أي :بغلبتك فإن العزة هلل مجيعا( .ال هلإ إال أنت) ال معبود ِبق سواك وال سؤال إال منك وال استعاذة

إال بك.

(أن تضلين) أي :أعوذ من أن تضلين بعد إذ هديتين ووفقتين لالنقياد الظاهر وابلاطن يف حكمك وقضائك ولإلنابة إىل

جنابك واملخاصمة مع أعدائك واالتلجاء يف لك حال إىل عزتك ونرصتك( ،أنت اليح اذلي ال يموت واجلن واإلنس يموتون).

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• أسلمت  :استسلمت ألمرك ورضيت ِبكمك.
• توَكت  :اعتمدت ىلع تدبريك يف مجيع األمور.
• أنبت  :أقبلت ورجعت إيلك باتلوبة.
• خاصمت  :نازعت ،واملراد :خاصمت ثقة يف نرصك ومؤازرتك يل.
• أعوذ  :أتلجئ.
• بعزتك  :بقوتك وسلطانك.
• اإليمان  :إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.
فوائد احلديث:
.1

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

وجوب اتلولك ىلع اهلل -تعاىل -وحده وطلب احلفظ منه؛ ألنه متصف بصفات الكمال ،فهو وحده اذلي يعتمد عليه ،واخللق لكهم اعجزون
ً
ومنتهون إىل املوت ،فهم ليسوا أهال لالعتماد عليهم.
لك ما سوى اهلل هالك ،فال يعتمد عليهم.
اتلأيس بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -بهذه الَكمات اجلامعة ملعاين اخلري ،اليت تعرب عن صدق اإليمان واغية ايلقني.
كمال الرجوع إىل اهلل تعاىل والركون إيله يف األحوال لكها ،واالعتصام ِببله ،واتلولك عليه.
ر
َّ
ر
ر
ُ
االتلجاء إىل اهلل واالعتصام به ،فمن َّ
اعزت بغري اهلل ذل ،ومن اهتدى بغري هدايته ضل ،ومن اعتصم باهلل -تعاىل -وتولك عليه عظم وجل.
إظهار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -افتقاره لربه .
فناء لك املخلوقات إال ما شاء اهلل -تعاىل.-
اإلشارة إىل الفرق بني اإلسالم واإليمان.
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املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،1422ه.
 صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه. كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه. رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه. -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
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امهلل لك أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك توَكت ،وإيلك أنبت ،وبك خاصمت ،امهلل أعوذ بعزتك ال هلإ إال
أنت أن تضلِن ،أنت الّح اذلي ال يموت ،واجلن واإلنس يموتون

احلديث :عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقول« :امهلل لك أَ ْسلَ ْم ُ
ت،
رَ َ
ت ،وبك َخ َ
اص ْم ُ
توَكت ،وإيلك أَ َنبْ ُ
ُ
ُ
ك ال هلإ إال أنت أن تُ ِضلَّين ،أنت ُّ
اليح اذلي
ت
ز
ع
ب
أعوذ
امهلل
،
ت
آمنت ،وعليك
وبك
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
ُ
ُّ
واإلنس يموتون».
ال يموتِ ،
واجلن ِ

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

يلتجئ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل ربه ويتقرب إيله يف ادلاعء ،فيخرب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه إىل ربه انقاد ،وأنه
َّ
فوض أمره لكه هلل ولم يعتمد ىلع غريه ،وأنه قد رجع إيله مقبال عليه بقلبه ،وأنه بقوة اهلل ونرصه وإاعنته إياه حاجج أعداء
اهلل بما آتاه من الرباهني واحلجج ،ثم يستعيذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بغلبة اهلل ومنعته أن يهلكه بعدم اتلوفيق للرشاد

واهلدا ية والسداد ،ويؤكد ذلك بقوهل ال هلإ إال أنت؛ فإنه ال يستعاذ إال باهلل ،ثم خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن لربه
احلياة احلقيقية اليت ال يأتيها املوت ِبال ،وأما اإلنس واجلن فيموتون ،وخصهما باذلكر؛ ألنهما املَكفان املقصودان باتلبليغ

فكأنهما األصل.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :اتلوحيد  -الصالة  -ايلوم اآلخر.
راوي احلديث :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
اتلخريج :متفق عليه ،وهذا لفظ مسلم ورواه ابلخاري خمترصا.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين َاملفردات:
• أ ْسلَ ْم ُ
ت  :استسلمت ألمرك ،ورضيت ِبكمك.
تو ََّك ُ
• َ
ت  :اعتمدت ىلع تدبريك يف سائر األمور.
ََ
ُ
• أنبت  :من اإلنابة ،ويه الرجوع.
َ
اص ُ
ك َخ َ
مت  :أي :حاججت أعداء اهلل من أجلك.
• وب
َ ُِ ُ
• أعوذ  :أتلَجء.
• ب َّ
عزتِك  :العزة :املنعة والغلبة.
ِ
َ
ك َ
آم ُ
نت  :اإليمان هو :إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب
وب
• ِ
واجلوارح.

فوائد احلديث:

ُّ
 .1وجوب اتلولك ىلع اهلل -تعاىل -وحده وطلب احلفظ منه؛ ألنه متصف بصفات الكمال ،فهو وحده اذلي يُعتمد عليه ،واخللق لكهم اعجزون
ومنتهون إىل املوت ،فهم ليسوا أهال لالعتماد عليهم.
ِّ
 .2اتلأيس بانليب -صىل اهلل عليه سلم -يف ادلاعء بهذه الَكمات اجلامعة املانعة اليت تعرب عن صدق اإليمان واغية ايلقني.
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املصادر واملراجع:

تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
فتح رب الربية بتلخيص احلموية ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس
اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه.
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َ ْ ُ
ُ َ َ َّ
ََْ
ََ
ان ما قاال فعىل ابلَادِي منهما حىت يعت ِدي المظلوم
المتساب ِ

احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالُ « :
المتَ َسابَّان ما قاال َف َعىل َ
ابلا ِدي
ِ
َْ ُ
َْ
المظلوم».
منهما حىت يع َت ِدي

درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

َُ
المت َسابَّني فإن إثم ذلك ىلع ابلادئ منهما؛ ألنه هو املعتدي بفعله ،أما اآلخر فال يشء عليه؛ ألنه مأذون هل
لك ما َصدر من
َّ
َّ
بالرد ىلع من ظلمه ،فإن اعتدى املظلوم ىلع الظالم وذلك بأن جاوز احلَد املأذون هل فيه صار إثم املظلوم أكرث من إثم ابلادئ.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :رواه مسلم.
ملحوظة :لفظ مسلم« :املستبان ما قاال فعىل ابلادئ ،ما لم يعتد املظلوم» ،واملصنف ذكره باملعىن.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
•
•
•
•
فوائد احلديث:

َّ
َ ُ ُّ ٌّ
َُ
ب لك منهما اآلخر
المت َسابَّان  :الذلان يس
ما قاال  :إي :إثم ما قاال من َّ
السب.
ابلادي  :اذلي بدأ َّ
بالسب.
َ ِ
َ ْ ُ
َّ
َْ
يعتَ ِدي المظلوم  :يتجاوز حد االنتصار.

 .1أن سبَاب ُ
المسلم َحرام.
ِ
ُ
ْ
َ
 .2جواز انتصار المسبوب نلفسه ،لكن الصرب والعفو أفضل ،قال -تعاىل( :-وملن صرب وغفر فإن ذلك من عزم األمور).
 .3إذا انترص َ
الم ْسبُوب نلفسه استوىف ظالمته ،وبرئ من حقه ،وإذا زاد بيق عليه إثم الزيادة.
 .4إذا زاد املظلوم يف االعتداء حلقه اإلثم.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه. نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،لزين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي ،املكتبةاتلجارية الكربى.
 كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه. ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،داراملعرفة.
 -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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املرء مع من أحب

الم ْر ُء َم َع َم ْن أَ َح َّ
احلديث :عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -مرفواعًَ « :
ب ».
َ
َّ ُ ُ ُ ُّ َ
الم ْر ُء َم َع َم ْن أَ َح َّ
الق ْو َم َول َ َّما يَلْ َحق بهم؟ قالَ « :
ب».
حيب
ويف روايةِ :قيل لِلنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-الرجل ِ

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :جاء رجل إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل،
َ َ َُ ُ
ب قَ ً
ول يف َر ُجل َ
الم ْر ُء َم َع َم ْن أَ َح َّ
وما ولم يَ َ
أح َّ
لحق بهم؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-
ب».
كيف تق ِ
ِ
ٍ
درجة احلديث :صحيحان.

املعىن اإلمجايل:

اإلنسان يف اآلخرة مع من أحبهم يف ادلنيا.
َّ
ِّ
َّ
احلديث فيه احلث ىلع قوة َّ
حمبة الرسل والصاحلني ،واتباعهم ِبسب مراتبهم ،واتلحذير من حمبة ِضدهم ،فإن املحبة ديلل ىلع
ُ
ق َّوة اتصال املحب بمن حيبه ،ومناسبته ألخالقه ،واقتدائه به ،فيه ديلل ىلع وجود ذلك ،ويه أيضا باعثة ىلع ذلك ،وأيضا من
أحب اهلل تعاىل ،فإن نفس حمبته من أعظم ما يُ ِّ
قربه إىل اهلل ،فإن اهلل -تعاىل -شكور ،يعطي املتقرب أعظم من ما بذل
بأضعاف مضاعفة.
َ
ِّ
ر
اجر
وكون املحب مع من أحب ال يستلزم مساواته هل يف مزنتله وعلو مرتبته؛ ألن ذلك متفاوت بتفاوت األعمال الصاحلة واملت ِ
َّ
َّ
َّ
الراِبة ،ذلك أن املعية حتصل بمجرد االجتماع يف يشء ما ،وال تلزم يف مجيع األشياء ،فإذا اتفق أن اجلميع دخلوا اجلنة صدقت
ً
املعية وإن تفاوتت ادلرجات ،فمن أحب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أو أحدا من املؤمنني اكن معه يف اجلنة ِبسن انلية
ُ
ألنها األصل ،والعمل تابع هلا وال يلزم من كونه معهم كونه يف مزنتلهم ،وال أن جي َزى مثل جزائهم من لك وجه.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
موضواعت احلديث الفرعية األخرى :الزهد  -اإليمان بالرسل  -العلم  -ايلوم اآلخر.
َّ
َ
راوي احلديث :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :احلديث األول :متفق عليه.
احلديث اثلاين :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:
• مع َم ْن أَ َح َّ
ب  :أي جيتمع املرء مع من أحب.
• ولم يَ َ
لحق بِهم  :ال يستطيع أن يعمل بعملهم ،أو ليس يف مزنتلهم ،أو لم جيتمع معهم يف ادلنيا.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

َّ
من َج ِهل شيئًا من العلم سأل عنه ،وتوجه إىل أهله ومحلته.
ينبيغ ىلع املسلم أن خيتار أصدقاءه وأويلاءه من الصاحلني املتقني يلكون معهم؛ ألن املرء حيرش مع أحبائه.
األخالء أعداء يوم القيامة إال األتقياء.
احلب يف اهلل طاعة يدرك بها املرء ما فاته أو قرص عنه من نوافل الطااعت.
املؤمنون درجات يف العمل والطاعة؛ فمنهم املقتصد ،ومنهم السابق باخلريات.
َ
َّ
ىلع املسلم الف ِطن أن يتجنب ُصحبة األرشار والفساق يك ال حيرش معهم ،فإن الصاحب ساحب.
َّ
ألن من َّ
أحبهم دخل معهم اجلنة ،واملعية حتصل بمجرد االجتماع وإن تفاوتت ادلرجات،
يستلزم هذا احلديث :احلث ىلع حمبة الصاحلني؛
واتلحذير من حمبة املرشكني.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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َّ
َّ َ
َ َ َ
ُ ََ
ْ َ َ َُ ُ
َ َّ َ ُ ُ
َ ُ ُ
َْ َ ُ ُُ ٌ
اإلسالم إِذا فقهوا ،واألرواح جنود
خي
ارهم ِيف اجلا ِهلِية ِ
انلَّاس معادِن كمعادِن اذلهب َوال ِفضةِ ،
خيارهم ِيف ِ
َ ََ َ َْ ْ َََ
ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ارف مِنها ائتلفَ ،وما تناك َر مِنها اختلف
ُمندة ،فما تع

َ
َّ َ
انل ُ
احلديث :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالَّ « :
اس َم َعا ِدن ك َم َعا ِدن اذلهب
ََ َ
ََ
ْ َ َ َُ
َ ْ َ ُ ُ ُ ٌ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ
َ َّ
َ َّ َ ُ ُ
َ ُُ
ارف ِمن َها ائتَلفَ ،و َما تناك َر
اإلسالم ِإذا فق ُهوا ،واألرواح جنود جمندة ،فما تع
وال ِفضةِ ،خيارهم ِيف اجلا ِه ِلية ِخيارهم ِيف ِ
ْ ْ ََ
ِمن َها اختَلف».
وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:
ْ َ َ َ ُ َ َ
َ َ َّ ْ َ َ ُّ ُ
َ َّ َ ُ ُ
َ ُُ
ُ
«َ ُ
َّ َ َ َ
َ
َّ
جتدون ِخيار انلاس ِيف هذا الشأن أشدهم
اإلسالم ِإذا ف ِقهوا ،و ِ
ِ
جتدون انلاس معا ِدنِ :خيارهم ِيف اجلا ِهلية ِخيار ْهم ِيف ِ
ََ َ َ َ َ
َّ َ َ ُ َ
َ
ََُ َ َ ْ
َ َ ْ
َ
ُ
َ
َّ
َّ
اذلي يأ ِيت هؤالء بِوجه ،وهؤالء بِوجه».
جتدون رش انلاس ذا الوجهنيِ ،
كرا ِهية هل ،و ِ

درجة احلديث :صحيحان.

املعىن اإلمجايل:

تشبيه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -للناس باملعادن فيه اإلشارة إىل عدة دالالت منها :اختالف طباع انلاس وصفاتهم
اخلُلقية وانلفسيةُ ،
ويفهم هذا من تفاوت املعادن ،ومنها اإلشارة إىل تفاوت انلاس يف تقبلهم لإلصالح ،فمنهم السهل ،ومنهم
من حيتاج إىل صرب ،ومنهم من ال يقبل كما هو حال املعادن ،والتشبيه باملعادن فيه اإلشارة ً
أيضا إىل تفاوت انلاس يف كرم
األصل وخ َّستهُ ،
ويفهم ذلك من تفاوت املعادن يف نفاستها ،فمنها الغايل اكذلهب والفضة ،ومنها الرخيص اكحلديد والقصدير،
ِ ِ

والتشبيه باملعادن فيه اإلشارة إىل قوة اتلحمل اكملعادن ،فمعادن العرب يعين أصوهلم وأنسابهم.
َّ
رَ
َ
أن أكرم َّ
انلاس من حيث النسب واملعادن واألصول ،هم
وقوهل" :خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا" يعين:
ً
اخليار يف اجلاهلية ،لكن برشط أن يفقهوا ،فمثال بنو هاشم خيار قريش يف اجلاهلية من حيث النسب واألصل ،بنص

احلديث الصحيح ،وكذلك يف اإلسالم لكن برشط أن يفقهوا يف دين اهلل ،وأن يتعلموا من دين اهلل ،فان لم يكونوا فقهاء
ً َّ
فانهم -وإن اكنوا من خيار العرب معدنا -فإنهم ليسو أكرم اخللق عند اهلل ،وليسوا خيار اخللق.
ْ ُ
َّ
َّ
فيف هذا ديلل ىلع أن اإلنسان يَرشف بنسبه ،لكن برشط أن يكون دليه فقه يف دينه ،وال شك أن النسب هل أثر ،وهلذا اكن
بنو هاشم أطيب انلاس وأرشفهم نسبا ً،ومن ثم اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اذلي هو أرشف اخللق (اهلل أعلم حيث
َّ
أن هذا ابلطن من بين آدم أرشف ابلطون ،ما اكن فيه انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فال يُ َ
بعث الرسول -
جيعل رساتله) ،فلوال
َّ
أرشف ُ
ابل ُطون وأىلع األنساب.
صىل اهلل عليه وسلم -إال يف
ِ

وهذه اجلملة من احلديث اشرتك فيها احلديثان.
َ ْ َ ُ ُ ُ ٌ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
ُ
واحلديث األول خ ِتم بقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-واألرواح جنود جمندة ،فما تعارف ِمنها ائتلف ،وما تناكر ِمنها اختلف"
َ ِّ َ
ر
حي ُّن إىل شَكه والرشير إىل نظريه ،فتعارف األرواح
فيحتمل أن يكون يف هذا اإلشارة إىل معىن التشالك يف اخلري
والرش ،فاخلري ِ
َ
ِبسب ابلاعث اليت ُج ِبلت عليها من خري أو رش ،فإذا اتفقت تعارفت وإن اختلفت تناكرت ،وحيتمل أن يراد اإلخبار عن
َّ َّ
ُ َ
َّ
فلما َحلت باألجسام تعارفت
بدء اخللق يف حال الغيب ىلع ما جاء :إن األرواح خ ِلقت قبل األجسام فاكنت تلتيق وتلتئم،
ُ
وتناك ُرها ىلع ما َ
سبق من العهد املتقدم ،فت ِميل األخيار إىل األخيار واألرشار إىل األرشار.
باألمر األول ،فصار تعارفها
َ ََْ َ
َّ
وقال ابن عبد السالم :املراد باتلعارف واتلناكر اتلقارب يف الصفات واتلفاوت فيها؛ ألن الشخص إذا خالفتك صفاته
ُ َ
َ
نكر ل َعدم العرفان ،فهذا من جماز التشبيهَّ ،
شبه املنكر باملجهول واملالئم باملعلوم.
أنكرته ،واملجهول ي
ِ
ِ
ْ
َ َ َّ
ُ
الشأن أَ َش ُّد ُهم َك َرا ِهيَة َهلَ ،و َجت ُدون َ َّ
رش َّ
"و َجت ُدون ِخيَار َّ
َ
انلاس
انلاس ِيف هذا
ِ
واحلديث اثلاين خ ِت ْم بقوهل -صىل اهلل عليه وسلمِ :-
َّ
َ َ
َ َ
ْ
َذا َ ْ َ
اذلي يَأ ِيت ه ُؤالء بِ َوجهَ ،وه ُؤالء بِ َوجه".
الوجهنيِ ،
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واإلمارة ،أي :خري انلاس يف تعايط األحاكم ،من لم يكن
فيف قوهل( :وجتدون خيار انلاس يف هذا الشأن) أي :يف اخلالفة ِ
َّ
ً
اإلمارة ،فإذا وِل ُسدد ووفق ،خبالف احلريص عليها.
حريصا ىلع ِ
َّ
َ َ َُ
َ َ ُ َ ُ َ َّ
وأما ُّ
رش َّ
آمنا
اذلين آمنوا قالوا
انلاس فهو ذو الوجهني :هو اذلي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه ،كما يفعل املنافقون:
(و ِإذا لقوا ِ
َ ُ َّ
ْ ُ َ
ُ َّ َ ْ
َ َ َْ َ َ َ
اطي ِن ِه ْم قالوا ِإنا َم َعك ْم ِإن َما حن ُن ُم ْستَه ِزئون) ،وهذا يوجد يف كثري من انلاس والعياذ باهلل وهو شعبة من
َو ِإذا خلوا ِإىل شي ِ
َ
ََ
َّ
َّ
َ َّ ُ
ثين عليك وربما يغلو يف ذلك اثلناء ،ولكنه إذا اكن من ورائك عق َرك وذمك وشتَ َمك وذكر
انلفاق ،جتده يأيت إيلك يتملق وي ِ
َّ
ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -
وصف فاعله بأنَّه ُّ
رش انلاس.
فيك ما ليس فيك ،فهذا والعياذ باهلل من كبائر اذلنوب؛

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل العلم
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :احلديث األول :متفق عليه ،ولفظه ملسلم؛ وروى ابلخاري أوهل ،وروى آخره عن اعئشة -ريض اهلل عنها.-
احلديث اثلاين :متفق عليه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
ً
• َم َعا ِدن  :مجع معدن ،وهو اليشء املستقر يف األرض ،وكما يكون نفيسا ،حيصل وأن يكون خسيسا ،وكذلك انلاس يظهر من بعضهم ما يف
َ
أصله من خ َّسة ورشف.
َ ُُ
ارهم ِيف اجلَا ِه ِل َّية  :أرشافهم فيها.واجلاهلية :ما قبل اإلسالم ،سموا بذلك لكرثة جهاالتهم.
• ِخي
َُ
ُ
• فقهوا  :صار الفقه هلم سجية.وجيوز كرس القاف ،ويكون املعىن :علموا األحاكم الرشعية.
ٌ ُ َ َّ
• ُجنُود جمن َدة  :مجوع جمتمعة وأنواع خمتلفة.
َ
َ
َ ِّ َ
َْ َ
ََ ََ َ
حي ُّن إىل شَكه ،وال ِّ
رشير إىل نظريه.
• فما تعارف ِمنها ائتلف  :قال اخلطايب :حيتمل أن يكون إشارة إىل معىن التشالك يف اخلري والرش ،فاخلري ِ
• َجت ُدون انلَّ َ
اس َم َعا ِدن  :أي ذوي أصول ينتسبون إيلها ويتفاخرون بها.
ِ َ َ َّ ْ
• ِيف هذا الشأن  :أي يف اإلمارة واخلالفة.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3

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

مناقب اجلاهلية ال يعتد بها إال إذا أسلم أصحابها وتفقهوا يف ادلين وعملوا الصاحلات.
تتعارف األرواح ِبسب الطباع اليت ُج ِبلت عليها من خري أو رش ،فإذا اتفقت تعارفت ،وإن اختلفت تناكرت.
يستفاد من احلديث أن اإلنسان إذا وجد من نفسه نفرة عن ذي فضل وصالح ،فينبيغ أن يبحث عن املقتيض ذللك ليسىع يف إزاتله فيتخلص
من الوصف املذموم؛ وكذا عكسه.
ينبيغ تهذيب انلفس تلحب وتألف املؤمنني الصاحلني ،وتنفر وتفر من الاكفرين واملرشكني واملبتدعني.
العلم والرشف هو اذلي يصقل معدن انلاس ال الرشف واملال.
بيان تقسيم انلاس إىل مراتب من حيث حسبهم.
أىلع مراتب الرشف اإلساليم الفقه يف ادلين.
كراهية توِل اإلمارة.
حتريم املداهنة واملخادعة ،وهو اذلي يأيت هؤالء بوجه ،وهؤالء بوجه.

املصادر واملراجع:

 صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة. صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب. بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه. -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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انتهيت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو َيطب

َ َ
َ ََ َ
َُ
انتهيت إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وهو َخي ُ
ُ
طب،
يد -ريض اهلل عنه -قال:
احلديث :عن أيب ِرفاعة ت ِميم بن أس ٍ
ِ ِ
َ
ُ
َ َ ُ
َ ُُ ََْ َ
رسول اهللَ ،ر ُج ٌل َغ ٌ
سأل عن دينه ال يَ
َف ُق ُ
بل َّ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم-
دري ما ِدينه؟ فأق
ريب جاء ي
لت :يَا
ِ ِِ
يلع رسول ا ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َّ ُ َ ُ ٍّ َ َ َ َ
ُ
َ َ َ ُ َ ِّ ُ
ُ َ ُ َ َ َ َّ
ر َ َّ َ ُ ُ
آخ َرها.
وت َر َك خطبتَه حىت انتَىه إيل ،فأ ِيت بك ِ
ريس ،فقعد عليه ،وجعل يعلم ِين مما علمه اهلل ،ثم أىت خطبته فأتم ِ
درجة احلديث :صحيح.

املعىن اإلمجايل:

من تواضع الرسول -عليه الصالة والسالم -أنه جاءه رجل وهو خيطب انلاس ،فقال :رجل غريب جاء يسأل عن دينه فأقبل

إيله انليب –صىل اهلل عليه وسلم -وقطع خطبته حىت انتىه إيله ،ثم يجء إيله بكريس ،فجعل يعلم هذا الرجل ،ألن هذا
ً ً
الرجل جاء مشفقا حمبا للعلم ،يريد أن يعلم دينه حىت يعمل به فأقبل إيله انليب -عليه الصالة والسالم -وقطع اخلطبة وعلمه،
ثم بعد ذلك أكمل خطبته.

___________________________

اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العالم واملتعلم
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > آداب ادلعوة إىل اهلل
راوي احلديث :أبو رفاعة تميم بن أسيد -ريض اهلل عنه-
ً
اتلخريج :رواه مسلم بزيادة :بكريس حسبت قوائمه حديدا.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• خيطب  :خطبة اجلمعة.
• يسأل عن دينه  :عما يلزمه من أحاكم دينه.

فوائد احلديث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

كمال تواضعه -صىل اهلل عليه وسلم -ورفقه باملسلمني ،وكمال شفقته عليهم وخفض جناحه هلم.
حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تعليم انلاس أمور دينهم.
ً
من جهل شيئا من أمر دينه ينبيغ عليه سؤال أهل العلم.
جواز قطع اخلطبة إذا اكن ادلايع أوىل من االستمرار.
املبادرة إىل املستفيت ،وتقديم أهم األمور فأهمها.
جواز إعطاء ادلروس وإلقاء املحارضات وتعليم انلاس ىلع كريس.
من قطع خطبته أتمها إذا اعد إيلها ،وال يعيدها من أوهلا.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه.
صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5656( :
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من قتل عبده قتلناه ،ومن جدع عبده جدعناه 215 ............................... ................................ ................................

َ ْ
ً
ً
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